
Winchet is vijftien jaar en heeft het Down Syndroom. 
Ze gaat niet naar school, want daar wordt ze 
beschouwd als “onhandelbaar”. Ze woont samen 
met haar moeder Yeshi in een vervallen huisje. Yeshi 
verkoopt kruiden in een klein stalletje langs de kant 
van de weg. Ze verdient zo’n 0,20 tot 0,70 euro per 
dag. Met dit geld moeten ze samen zien te overleven, 
geen eenvoudige opdracht. 

“Winchet wil ik niet alleen thuis achter laten”, vertelt 
haar moeder. “Ze is te onvoorspelbaar. Ze zou op straat 
gaan ronddolen en misschien de weg naar huis niet 
meer terug vinden. Daarom neem ik haar mee naar 
mijn kruidenstalletje verderop in de stad. Maar als 
mensen haar zien, willen ze vaak niets meer kopen. 
Ze zijn bang voor haar en denken dat ze hen zou 
kunnen besmetten. Soms vraag ik aan Winchet om 
wat verderop in de straat te gaan zitten zodat ze de 
mensen niet afschrikt. Ik hou haar dan vanop afstand 
in de gaten. Ik vind het verschrikkelijk dat ik haar dit 
soms moet vragen, maar veel keuze hebben we niet. Ik 
heb elke birr nodig voor ons eten en het huurgeld. Je 
eigen dochter moeten wegsturen omdat mensen bang 
zijn van haar, dit doet echt pijn als moeder.”
De echtgenoot van Yeshi heeft haar in de steek gelaten 
van zodra hij wist dat Winchet een beperking had. Hij 
begon te drinken en nam geen enkele taak meer op in 
het gezin. De enkele keren dat hij het gezin nog eens 
bezocht was hij dronken en agressief.

“Meisjes zoals Winchet noemen ze hier “de 
vervloekten””, zegt Br. Saul. “Een ander woord hebben 
ze niet in hun taal. Het zegt veel over de manier 
waarop hier naar deze kinderen wordt gekeken. 
De uitdaging voor Br. Edouard, mezelf en onze 
toekomstige medewerkers is dus heel groot. We willen 
niet alleen zorg en onderwijs verschaffen, we willen 
ook de houding van de lokale mensen ten opzichte van 
kinderen met een verstandelijke beperking veranderen. 
We willen hun angst wegnemen en hen laten zien dat 
ook kinderen met een beperking een plaats verdienen 
in de maatschappij en zelfs een verrijking zijn voor 
elk van ons. Daarom hebben we ook plannen om op 
zaterdag sportactiviteiten te organiseren voor kinderen 
met en zonder beperking. Sport is de beste manier 
om mensen met elkaar te verbinden. Als we kinderen 
kunnen overtuigen dat mensen met een beperking best 
oké zijn, dan opent dit perspectieven. Want kinderen 
zijn de toekomst!”

“Soms vraag ik mij af waarom God ons dit allemaal 
aandoet”, vertelt Yeshi. “Die dagelijkse strijd om eten 
te kunnen kopen, de mensen die op me neerkijken 
alsof ik zelf schuld heb aan het feit dat Winchet niet 
is zoal andere meisjes. Gelukkig hebben we veel steun 
aan Br. Saul en Br. Edouard. Twee keer per week kan 
ik bij hen m’n hart luchten en zoeken we samen naar 
oplossingen voor onze problemen. Winchet krijgt ook 
les van Br. Saul. Ze kijkt er geweldig naar uit en is nu 
veel minder prikkelbaar. Ik sta er ook van te kijken 
hoeveel vooruitgang ze al geboekt heeft in die paar 
weken tijd. Ze kan nu al een potlood vasthouden en 
tekeningen inkleuren. Br. Saul is er ook van overtuigd 
dat hij haar zal kunnen leren schrijven en misschien 
wel een beroep kan aanleren, naaister bijvoorbeeld. 
Dit geeft me echt hoop. Vroeger durfde ik niet aan haar 
toekomst te denken. Wat zou er met haar gebeuren als 
ik er niet meer was? Nu kunnen we er samen met de 
Broeders over nadenken en bekijken we welke de beste 
keuze is voor haar. Dit is op zich al een geruststelling. Ik 
heb het gevoel dat we er niet langer alleen voor staan. 
Eindelijk…”

Br. Saul: “In Yirgachaffe kennen we ondertussen al een 
paar meisjes en jongens zoals Winchet. Mochten we een 
klein dagcentrum hebben, dan zouden we hen kunnen 
samen brengen en gemeenschappelijk lesactiviteiten 
organiseren. Dit zou veel efficiënter zijn. We kunnen 
op die manier de kinderen ook uit hun isolement 
halen. Op sociaal vlak zou dit voor hen een enorme 
verrijking zijn. Voor Winchets moeder betekent dit dat 
ze zich overdag volop op haar zaak kan richten en veel 
meer kan verkopen. Die extra inkomsten hebben ze 
broodnodig” 

Winchet: vervloekt


