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Les Oiseaux Bleus: beperkte kinderen in Tunesië een kans  

De zomervakanties zijn in aantocht. Vrijwilligers van Stichting Les Oiseaux Bleus 
maken zich op voor het zomerkamp in Tunesië voor meervoudig beperkte kinderen. 
Enkele initiatiefnemers zijn verbonden aan speciaal onderwijs-scholen in Delft en Den 
Haag van onderwijsstichting RESPONZ. Les Oiseaux Bleus zet zich in voor 
meervoudig beperkte kinderen in ontwikkelingslanden.  

‘Het meervoudig beperkte kind in Tunesië een gezicht geven, dat was onze belangrijkste 
drijfveer’, vertelt Ans Kool-Ruis, coördinator stichting Les Oiseaux Bleus. ‘Als klein meisje 
droomde ik al van vrijwilligerswerk in het buitenland. Ik kwam erachter dat dromen realiseren, 
doorzetten en keihard werken vraagt. De samenwerking met de vrijwilligers en steun van 
donateurs zijn daarin van doorslaggevende betekenis.’ 

Verschil maken 
Zij vertelt enthousiast over het werk voor de kinderen, dat echt verschil maakt in Tunesië. 
‘Het begon allemaal rond 1990. Vertegenwoordigers van het Delftse onderwijs, onder wie 
Johan Taal (bestuurder stichting RESPONZ), brachten een bezoek aan Le Kef in Tunesië. 
Dat was op verzoek van Unicef. Er bleek geen enkele voorziening voor meervoudig beperkte 
kinderen te zijn. Tijd voor actie’, vond Johan Taal. ‘Ik werd gevraagd de mogelijkheden te 
verkennen voor dagelijkse hulp aan deze kinderen.’ Ans Kool was destijds leerkracht op de 
Maurice Maeterlinckschool in Delft. En aldus geschiedde. 

Een ezel als rolstoel 
‘Zo kwam ik bij een gezin met negen kinderen, van wie zeven beperkt. Geen toilet, geen 
stromend water, geen elektriciteit. Vader had een stukje land, waarop de kinderen die dat 
konden, meehielpen. De meervoudig beperkte kinderen vervoerde hij met een ezel. Bij 
andere gezinnen lag het kind in de keuken of de stal. Hartverscheurend.’ 

Centrum in El Kef 
Sinds 2002 startte de ontwikkeling van een nieuw centrum voor gehandicapten in het 
Tunesische Le Kef, dat nu zo’n tien jaar in gebruik is. Verder maakt Les Oiseux Bleus zich 
hard voor opleidingen in fysiotherapie en speciaal onderwijs, evenals communicatiesystemen 
voor meervoudig beperkte leerlingen.’  

Zomerkampen 
Elk jaar organiseren Nederlandse en Tunesische vrijwilligers samen een zomerkamp voor 
meervoudig beperkte kinderen. Zo ook deze zomer. In het vrijwilligerswerk zijn we erop 
gericht kennis en vaardigheden over te dragen aan de Tunesische jongeren’, vertelt Brian 
Popering, een van de Nederlandse vrijwilligers. ‘We geven inhoud aan het gedachtegoed 
van de stichting Les Oiseaux Bleus: het beste van jezelf geven, om het beste in de ander 
naar boven te brengen.’ 

Kennisoverdracht 
Ans Kool: ‘Mijn wens is dat Tunesië de zorg en het onderwijs rondom meervoudig beperkte 
kinderen ooit zelf helemaal kan oppakken. We hebben al veel bereikt en er is nog een lange 
weg te gaan.’ Vrijwilligers en financiële middelen blijven hard nodig om het werk voort te 
zetten. ‘Ik ben trots dat het meervoudig beperkte kind nu meetelt in Tunesië!’. Meer weten of 
vrijwilliger worden? Kijk op www.lesoiseauxbleus.org. 
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Profiel Stichting Les Oiseaux Bleus 
Stichting Les Oiseaux Bleus is een organisatie die zich vanuit Nederland inzet voor 
meervoudig beperkte kinderen in ontwikkelingslanden, met name in Tunesië.	De stichting 
heeft inmiddels in Le Kef, een plaats in het achterland van Tunesië, een centrum inclusief 
school voor meervoudig beperkte kinderen gerealiseerd. Onlangs (voorjaar 2018) is een 
snoezelruimte ingericht in een school in La Marsa. Elk jaar worden vakantiekampen voor 
meervoudig beperkte kinderen georganiseerd samen met vele vrijwilligers. Stichting Les 
Oiseaux Bleus wil op een duurzame manier voorzieningen op het gebied van welzijn en 
gezondheidszorg creëren. Dat betekent dat overdracht van kennis aan Tunesië zelf een 
speerpunt is. Onlangs is de stichting ‘Les Oiseaux Bleus Tunisi’ opgericht. Daarin hebben 
professionals vanuit Tunesië een voortrekkersrol.


