Les Oiseaux Bleus
25 jaar samen!werken in Tunesië voor meervoudig gehandicapte kinderen
Wat begon met enkele bewogen, bevlogen, visionaire en heel pragmatische mensen, is in de
loop van 25 jaar gegroeid tot een netwerk van actief betrokken mensen.
Enkele honderden jonge mensen zijn in de loop van deze jaren actief geweest bij de bouw
van een centrum in El Kef, bij renovatieprojecten en bij de organisatie van het jaarlijkse
zomerkamp voor meervoudig gehandicapte kinderen. Wat op één locatie begon, is nu een
activiteit van vele Tunesiërs, jongeren, vrijwilligers, mensen in de regio’s en landelijk.
Bijzonder deze humanitaire organisatie, die al zo lang actief samenwerkend present is in
Tunesië.
Een schets van hoe het begon:
In 1990 bezocht een aantal Nederlandse schooldirecteuren Tunesië in het kader van
‘Scholen helpen scholen’. Dit op verzoek van Unicef.
De heer Johan Taal, tertijd directeur van de Maurice Maeterlinckschool (MMS) in Delft,
was één van die directeuren. De MMS is een speciaal basisonderwijsinstelling voor
meervoudig gehandicapte kinderen.
Johan Taal viel tijdens dit bezoek op, dat er voor zulke kinderen in Tunesië geen scholen
waren, geen zorg, geen voorzieningen. Van hem kwam zo het initiatief om, te beginnen in
de regio El Kef, te zien of in die nood voorzien zou kunnen worden.
Zr. Ans Kool, docente aan de MMS, werd gevraagd naar Tunesië te gaan om vanaf 1991 als
pionier de mogelijkheden te verkennen voor dagelijkse hulp aan deze kinderen. Jaarlijks
reisde zij (en nog steeds) vele malen naar Tunesië, legde contacten en werden de eerste
voorzieningen gecreëerd voor onderwijs, medische zorg, fysiotherapie, aandacht voor de
ouders, etc.
Tijdens een conferentie van de kring
van districtsverzorgers sprak apostel
J.L. Slok bewogen zijn verlangen uit
om, gezien onze rijke cultuur, een
praktische mogelijkheid te vinden,
waarin jonge mensen vanuit hun
apostolisch-zijn zich zouden kunnen
inzetten en van betekenis kunnen
zijn daar waar zoveel hulp nodig is.
Kort daarna kwam die vraag bij
zr. Ans Kool en zo reisde in 1997
voor het eerst een groep jongeren
naar Tunesië, naar El Kef.

De eerste jaren bouwen en opknappen van de eerste eenvoudige locaties, later meebouwen
aan de nieuwbouw van een centrum, enkele kilometers buiten El Kef. Dit centrum, echt een
project van Nederlanders en Tunesiërs samen, is sinds ruim 10 jaar in gebruik.
Naast de materiële ondersteuning, is er bovenal geïnvesteerd in “mensen”. Elk jaar gaan
MMS-docenten naar Tunesië om training te verzorgen, komen Tunesische begeleiders voor
(bij)scholing naar Delft, én ook zo zijn we al vele jaren actief aan het werk voor èn met de
kinderen.
Dit alles kon en kan gebeuren dankzij de morele èn financiële support van velen in en buiten
ons genootschap. En de onbezoldigde, onbaatzuchtige inzet van vele jongeren en ouderen.
Ook jongeren betalen zelf hun reis en verblijf. En alle waardering voor de vele
sponsoracties van de MMS in Delft, van vele gemeenschappen in ons land, veel individuele
sponsoren, WereldWijd voor Kinderen en van ons genootschap. Opdat ook in vaak lastige,
moeilijke omstandigheden onze support in Tunesië mogelijk blijft.
Zeker ook in de laatste jaren waarin de veiligheidssituatie extra zorg en bijzondere
maatregelen vraagt.
Zoals in juni 2015. Het reeds geheel voorbereide kamp in Tunesië voor meervoudig
gehandicapte kinderen kon niet doorgaan.
Het bestuur van ons genootschap heeft toen besloten “Als bevestiging van onze
verbondenheid, vijftienduizend euro te schenken aan de stichting Les Oiseaux Bleus, om de
verbinding te bestendigen. Wij laten hen niet in de steek”.
Deze gift is besteed aan zeer nodige leermiddelen bij de start van het schooljaar in
september 2015. En in maart 2016 zijn een 7-tal Tunesische vrienden, die al vele jaren zich
voluit in moeilijke omstandigheden inzetten voor de gehandicapte kinderen, uitgenodigd
voor een intensieve werk- en studieconferentie in Delft.
In de week van 18 tot 25 maart 2016 waren er o.m. werkbezoeken aan centra in Delft, een
voorbereidingssamenkomst met de groep jongeren die zich voorbereidden op het
zomerkamp 2016, een leerdag over planning en organisatie door br. en zr. Gelauff.
Ook was er een ontmoeting met onze Apostel, waarin ontzag voor schepping, eerbied voor
al wat leeft, humaniteit uit liefde, de basis voor onze verbondenheid gedeeld werd! Emoties
verbinden ons, dreams delen we en in actie worden deze zichtbaar.
Intensief hebben de Nederlandse en Tunesische blauwe vogels helder en concreet gesproken
over de prioriteiten voor komend jaar. Realisatie van een “Association”, als juridische basis
en platform voor het netwerk is een eerste en nodige prioriteit. En vervolgens zorg voor
inhoud en continuïteit van het Zomerkamp: het belang daarvan wordt door allen in Tunesië
(én hier) zeer hoog geacht. Zowel voor de kinderen een onvergetelijke ervaring, alsmede
een bron van inspiratie voor degenen die het hele jaar door met deze kinderen werken.
Enkele weeskinderen uit Sidi Thabet die het konden verwoorden zeiden vorig jaar: “In het
weeshuis wonen wij, maar het Zomerkamp is ons thuis”.
In deze week was er ook het bezoek aan de Tunesische ambassadeur in Den Haag, mr.
Karim Ben Becher. Een bruisend gesprek met hem, waarin alle zorgen, alle problemen heel
openhartig uitgesproken werden én alle mogelijkheden en het actieplan voor komend jaar.
Een prachtig mens deze ambassadeur, vol aandacht, luisterend, en in alles blijkt zijn volle
steun voor dit werk voor onze zo gehandicapte kinderen.
In alle opzichten een zeer geslaagde conferentie in Delft, de dank daarvoor zou zeker blijken
in de activiteiten in de periode erna.

Op deze maart-conferentie is de basis gelegd voor een passende rechtsvorm voor de
activiteiten van onze Tunesische partners. Op die basis is door hen in de maanden erna
krachtig verder gewerkt, ook als voorbereiding van de ontmoeting in november 2016.
Een delegatie van Les Oiseaux Bleus – waarin o.m. Johan Taal, Ans Kool, Steven Geldof en
John van der Linden – was in november 2016 in Tunis om 25 jaar samenwerking te vieren
en te bekrachtigen.
Gedenkwaardig: we zijn de enige buitenlandse humanitaire organisatie die zo lang in
Tunesië werkt, in goede en mindere tijden, volhardend, bemoedigend, in liefde werkend aan
een menswaardige wereld.
Tijdens dit bezoek konden onze Tunesische partners met trots en tot onze vreugde de
formele start van de Association Les Oiseaux Bleus Tunisi bekendmaken! De statuten zijn
aan de Tunesische regering voorgelegd en deze heeft ingestemd met de stichting van de
Association. Daarvan is in de Tunesische Staatscourant melding gedaan.
In een samenkomst op zaterdag 12 november 2016 met beide besturen van LOB Tunisi en
LOB NL is hier alle aandacht aan gegeven en hebben we vervolgens uitgebreid en
gedetailleerd de samenwerkingsovereenkomst besproken, geamendeerd waar gewenst, en
bekrachtigd.
De grote jubileumsamenkomst was de zondag hierna. Dit was een ontmoeting met een
70-tal relaties uit vele delen van Tunesië, een in de loop der jaren gevormd netwerk.
Indrukwekkend en hartverwarmend. Bewogen ontmoetingen en zeer inspirerend.
Maandagavond 14 november 2016 was er voor de Nederlandse delegatie èn het Tunesische
bestuur de ontvangst in de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Tunis. Daarbij ook
de heer Karim Ben Becher*, tot voor kort ambassadeur van Tunesië in Den Haag.
De Nederlandse ambassadeur in Tunesië, de heer Van Vloten Dissevelt, sprak zeer
waarderend over allen die met Les Oiseaux Bleus zulk fantastisch en nodig werk verrichten.
Waarderend voor allen. En in
het bijzonder voor Ans Kool,
met een groot boeket voor haar
bekrachtigd. Alle dank van hem
en van ons voor hem, gezien
zijn goede support aan en
betrokkenheid bij ons werken.
De foto toont het bestuur van
“Les Oiseaux Bleus Tunisi” met
de Nederlandse ambassadeur in
Tunesië (van links naar rechts):

Noura, maatschappelijk werker, verbonden aan een groot ziekenhuis in Tunis;
Hayet, voorzitter, juriste, ervaren leidinggevende in centra voor gehandicapte kinderen;
De Nederlandse ambassadeur in Tunesië;
Aïda, psychologe, coördineert in regio Tunis contacten van Ministerie Sociale Zaken met
centra voor gehandicapte kinderen;

Sabri, (achter Aïda) orthopedisch specialist, al 25 jaar onze zeer actieve partner en ook
bestuurslid van LOB NL;
Mustapha, universitair docent sociale wetenschappen, beleidsmedewerker op Ministeries,
vanaf 1990 intens samenwerkend met de Nederlandse vrijwilligers. Nu ‘erelid’ van dit
bestuur;
Afif, arts, veel ervaring met gehandicapte kinderen en ouderen. Al meerdere jaren aandacht
voor ons werken en nu van harte bestuurslid.
Tijdens deze dagen bezochten Ans, Johan en John ook enkele van de vele centra uit het
netwerk: Les Anges, centrum voor meervoudig gehandicapten nabij Tunis, en het centrum
UTEM in La Marsa. Van beide centra zijn we onder de indruk van wat hier gedaan wordt
met minimale overheidssteun (hooguit € 1.500 à € 2.000 per jaar totaal ….!); maximale
aandacht en veel inzet van vrijwilligers, in een sfeer vol toewijding, genegenheid, liefdevol,
aandacht voor elk.
Ook hier zijn we onder de indruk van de krachtige creatieve positieve houding van
Tunesische vrouwen. Beide centra worden geleid door zo’n inspirerende directrice. Zoals
we ook onder de indruk zijn op meerdere plekken van de inzet van Tunesische jonge
mensen.
Van beide centra nemen kinderen ook komend jaar weer deel aan het zomerkamp. En voor
UTEM zullen we zien welke concrete hulp wij kunnen bieden, bv. voor een ‘snoezelruimte’,
door jongeren te realiseren.
Kortom dagen vol gedenken, waarderen, danken, bemoedigen, vieren van onze liefde over
grenzen heen, en vooruitzien!

*Hij was degene die in 2015 voor alle Tunesische relaties in Nederland een sponsorsamenkomst
organiseerde voor LOB! Een feestelijk gebeuren in de plaats van samenkomst, Loevesteinlaan in Den Haag,
waarbij ook veel ambassadeurs door hem uitgenodigd, aanwezig waren.
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