EINDEJAARSPROJECT 2012: TJEBBIE, onze eigen koe!!!
Wie:

Stichting “Geef een koe”

Waar:

Kirgizië (Kirgyztan)

Wat:
Het schenken van een koe ter bevordering van de integratie van
gehandicapte kinderen
Wanneer: Heden
Website: http://www.geefeenkoe.nl/

Stichting “Geef een Koe” werkt samen met Stichting “Nur Bala” uit Kyrgyzstan.
Nur Bala behartigt de belangen van kinderen met een beperking en probeert hun levenstandaard en
kansen te vergroten. Het koeienproject is hier een onderdeel van .
Arme gezinnen met een gehandicapt kind hebben het zwaar in een ontwikkelingsland als Kirgyztan.
Zij worden in de regel met de nek aan gekeken en komen zodoende al snel in een isolement terecht.
Het is niet uitzonderlijk dat de vader het gezin verlaat na de geboorte en de moeder er alleen voor
komt te staan.

Het belang van het koeienproject:
Gezinnen die in aanmerking komen voor een koedonatie moeten aan een aantal voorwaarden
voldoen en worden geselecteerd door de projectcoördinator van Nur Bala. Tevens verbinden zij zich
door het ondertekenen van een contract, voor het welzijn van de koe.
De intentie van het koeien project is dat na het ontvangen van de koe het welzijn van het
gehandicapte kind verbetert.
Dit wordt bereikt doordat dankzij de koe inkomsten worden verkregen uit de verkoop van melk en
bijproducten zoals boter en yoghurt. Het gezin ontvangt hiermee voldoende middelen om in het
eigen levensonderhoud te kunnen voorzien zodat de moeder thuis kan blijven om voor haar kind te
zorgen.
Los van het feit dat het bezitten van een koe maatschappelijk aanzien met zich meebrengt zorgt dit
ook voor deelname aan de gemeenschap want door de verkoop aan huis nemen de sociale contacten
toe en ervaren dorpsgenoten dat ook een gehandicapt kind wel degelijk deel kan uitmaken van de
gemeenschap en staan zij er steeds meer voor open om hun eigen kinderen met het gehandicapte
kind te laten spelen.
Uiteraard vinden er regelmatig gezinsbezoeken plaats waarbij er wordt gecontroleerd of er goed
voor het kind (en de koe) wordt gezorgd. De ontwikkeling van het gehandicapte kind wordt hierbij
nauwkeurig gevolgd.
(De koeien worden trouwens niet alleen aan gezinnen geschonken maar ook aan dag-opvangcentra
voor kinderen met een beperking.)

De koeien:
Samen met het ontvangende gezin wordt er een gezonde koe
uitgezocht die veel melk geeft. Pas na een gezondheidsverklaring
van de dierenarts wordt de koe aangeschaft. (Ook hiervoor neemt
Stichting “Geef een Koe “ de kosten voor haar rekening).
De koe blijft eigendom van Stichting “Geef een Koe” totdat het
gekalfd heeft. Een ander gezin heeft vervolgens recht op dit eerst
geboren kalf. Een volgend kalf mag het gezin wel zelf houden.
In 2011 is begonnen met verduurzaming van het koeienproject dmv selfsupporting groepen. Dit
betekent dat er in Kyrgyztan eigen financiering gevonden moet worden met als doel dat het project
binnen 5 jaar selfsupporting moet zijn.
Gezinnen met een iets betere levenstandaard, die kunnen lezen en schrijven en in staat zijn geld te
sparen komen hiervoor in aanmerking.
Een selfsupportinggroep bestaat uit 3 gezinnen met een gehandicapt kind die elk een koe in
bruikleen hebben gekregen voor een periode van 3 jaar waarna de koeien door gaan naar een
nieuwe groep. Jaarlijks betaalt men 12 % van de waarde van de koeien aan Nur Bala.
Sparen kan dmv de verkoop van zuivelproducten en kalfjes wat de mogelijk biedt om daarnaast bv
ook een naaiatelier starten. De verwachting is dat de families na deze periode genoeg middelen
hebben om weer zelfstandig verder te kunnen.
De 3 gezinnen werken nauw samen en komen elke maand bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.
Dit alles gebeurt met ondersteuning en begeleiding van een projectassistente van Nur Bala en
inmiddels zijn er al 4 van deze groepen.
(Het is wel zo dat het doneren van een koe aan gezinnen met een complexe problematiek die aan de
onderkant van de sociale ladder staan, blijft bestaan.)
Met het schenken van één koe worden uiteindelijk meerdere gezinnen geholpen omdat de kalveren
van de koeien ook weer ten goede komen aan een volgend gezin.
De levenstandaard van de gezinnen verbetert, er komt meer tijd vrij voor verzorging en aandacht van
het gehandicapte kind. Meer begrip vanuit de directe omgeving voor de omstandigheden van de
desbetreffende gezinnen zorgt ervoor dat zij sneller worden geaccepteerd waardoor een sociaal
isolement kan worden voorkomen. Het opstarten van selfsupporting groepen zal ervoor zorgen dat
Nur Bala dit project over een aantal jaren onafhankelijk van derden kan voortzetten.
Ten slotte: neem vooral een kijkje op de site voor de details en laat je ook verrassen door alle mooie
spreuken en wijsheden die je hierop terug vind.

