
Karunafoundation

• 80% van de mensen met een beperking 
woont in een ontwikkelingsland

• 80% van hen heeft geen werk of inkomsten

• Het overgrote deel van kinderen met een 
beperking krijgt geen zorg en onderwijs     

• 70% van de aangeboren handicaps is 
te voorkomen

Preventie van handicaps is mogelijk door goede  
voorlichting en door kwetsbare groepen binnen een  
gemeenschap, zoals moeders, zuigelingen en jonge  
kinderen, adequate zorg te geven. 
De kwaliteit van leven van kinderen met een beperking 
kan significant verbeteren door toegang tot onderwijs, 
acceptatie en participatie in de samenleving en door  
de juiste zorg.

De kracht van mensen
Karuna doet dat in Nepal, waar we inzetten op de  
ontwikkeling en verantwoordelijkheid van de gehele  
ge meenschap. Daarvoor ontwikkelde Karuna twee  
vernieuwende modellen: Inspire2Care en Share&Care. 
Deze modellen gaan uit van de kracht van mensen en 
sluiten aan bij de specifieke behoeften, mogelijkheden  
en capaciteiten van arme plattelandsgemeenschappen.  

meer over Inspire2Care

◀ Toen Shrawan (4) een jaar was, merkten medewerkers  
van Inspire2Care hem op. Hij kon niet zitten en staan.  
“Nu wel, hij speelt gewoon met vriendjes en gaat naar school,” 
vertelt zijn moeder. “Mijn man en ik stimuleren hem enorm.”

Saving children from 
disability, one by one



BEREIK
 Dorpen, Jonge vrouwen en Kinderen met 
 gemeenschappen  kinderen < 5 jaar een beperking

2011-2015         7 pilot      24.000      250
2015-2020       50 opschaling district    120.000    1.000
2018-2025 2.000 opschaling toekomst 1.800.000 40.000

NEPAL
In 2007 is Nepal het eerste projectland van  

Karuna. Nu is het tijd voor versnelde opschaling  
in Nepal en erbuiten.

3000
zwangere vrouwen nemen 
jaarlijks deel aan het  
zwangerschapsprogramma 
Best Wishes.

Karuna stuurt op ontwikkeling en betrokkenheid van de gehele 
gemeenschap. We zetten goed getrainde lokale leiders aan tot actie om 

voor mensen met een beperking op te komen zodat ze kunnen  meedoen. 
Na een relatief kleine externe bijdrage van Karuna  

in de eerste 2 jaar, zet een gemeenschap  
Inspire2Care zelf voort.

Een gezonde baby!
In 2011 startte Inspire2Care in Aurabani in het zuidoosten van 
Nepal. De gemeenschap begon meteen met het bouwen van een 
geboortekliniek. Lalita Uraw was de eerste vrouw uit Aurabani die 
in de nieuwe kliniek beviel, van een gezonde zoon. ”Ik ben erg 
onder de indruk en ben ze dankbaar voor hun persoonlijke zorg.” 
“Steeds meer vrouwen komen nu naar de geboortekliniek,” vertelt 
verpleegkundige Ranjy Yadav. De schatting is dat er in de afgelopen 
10 jaar dankzij Inspire2Care 1050 kinderen zonder beperkingen 
geboren zijn. Net zo gezond als de baby van Lalita!

• Voorlichting

• Lobby voor  
gelijke rechten

• Aanboren van lokaal 
beschikbaar geld

• Ontwikkelingsplan 
voor ieder kind

• Versterken moeder 
en kind zorg

• Versterken van 
lokaal leiderschap

• Positieve houding 
tegenover handicaps

Inspire 
2Care

Preventie 
van 

handicaps

Beter 
leven voor 

kinderen met  
een handicap

IMPACT VAN HET INSPIRE2CARE PROGRAMMA



 1250
kinderen met een handicap op
weg naar beter leven. Ze doen 
mee, hebben toegang tot onder-
wijs en (specialistische)  
zorg. Arme gezinnen hebben  
een beter inkomen en kunnen  
voor hun kind zorgen.

€ 4000
brengt een dorp jaarlijks bij elkaar 

voor preventie en rehabilitatie.  
De lokale overheidsfinanciering voor 
mensen met een handicap is toege-

nomen van 1% naar 5% per jaar. 

€ 2.500.000
is de investering die Karuna heeft gedaan.  

Dit leverde 3,5 miljoen euro extra op aan  
investeringen van lokale overheden 

en andere organisaties. 

Veel gedaan, veel te doen
2007-2015  Learning by doing 
• 2008 Start en ontwikkeling Share&Care.
• 2011  Start en ontwikkeling Inspire2Care.
• 2013  De eerste resultaten worden zichtbaar ; evaluaties en studies 

leiden tot nieuwe leerpunten en aanpassingen.
• 2014 Onafhankelijk onderzoek naar kosteffectiviteit van 

Inspire2Care bewijst dat het een zeer kosteneffectief programma 
is, volgens de standaard van de Wereldgezondheidsorganisatie.

• 2015 Asian Pacific Centre for Development and Disability stelt na 
een onderzoek in 37 Aziatische landen vast dat Inspire2Care één 
van de vijf Best Practices is in het integreren van mensen met een 
handicap in hun eigen community.

2015-2025  Opschaling
• 2015 Start van de eerste fase opschaling samen met enkele 

vermogensfondsen en ontwikkelingsorganisaties. 
• 2016 Karuna Nepal wordt een lokale zelfstandige organisatie.  

De ambitie van Karuna Nederland en Karuna Nepal is om 
Inspire2Care, samen met andere vermogensfondsen, met de 
communities en de overheid in Nepal, versneld op te schalen naar 
grote delen van het land. 

• 2017 Zero Project Conferentie in Wenen: Inspire2Care gekozen tot 
één van de Best Global Innovative Practices in Entrepreneurship.  

• 2017 Karuna Nederland wil haar programma’s in en buiten Nepal 
uitbreiden samen met anderen. Samenwerking en kennisdeling zal 
tot nog grotere impact leiden. Verschillende ondernemers en 
organisaties zijn geïnspireerd deze aanpak te omarmen.

Gemiddelde 
inbreng per 

dorp: 
€ 4000 per jaar

Iedereen doet mee
Inspire2Care zorgt ervoor dat er in elk dorp een professionele 
kracht is, getraind in communicatieve, medische en 
fysiotherapeutische vaardigheden. Met de ouders wordt voor 
ieder kind met een handicap een ontwikkelingsplan opgesteld 
en uitgevoerd. Ook gezondheidswerkers en ambtenaren 
voelen zich meer verantwoordelijk om deze vergeten groep te 
bereiken en er meer geld voor vrij te maken. Zo wordt het 
systeem blijvend veranderd.

 60% 
van de bevallingen  
gebeurt onder professionele 
begeleiding t.o.v. 3% vóór  
Inspire2Care.



                                         Ook u kunt meedoen. Door samen te leren en te delen in het Investeerders 
Consortium dat de opschaling gaat realiseren. Zo maken we samen het verschil voor duizenden kinderen.

Lokaal leiderschap
Lokale leiders kennen hun gemeenschap, de mensen, de culturele waarden 
en gevoeligheden. Maar ze hebben ook motivatie en coaching nodig. Ze 
leren transparant te communiceren. Het versterken van lokaal, betrokken 
leiderschap werkt goed. Zo veranker je in de gemeenschap een positieve 
houding tegenover mensen met een beperking. 
“Het was moeilijk om afscheid te nemen van Karuna, maar we zijn ook 
trots,” aldus een van de dorpsleiders bij de officiële overdracht van 
Inspire2Care. “Trots, omdat onze gemeenschap bewezen heeft dat we 
zonder financiële steun van derden zelfstandig verder kunnen.”

Karunafoundation

‘Mode is mijn passie’
Jamuna (20) heeft een hoor- en 
spraakgebrek. Via Inspire2Care heeft 
ze in Kathmandu gebarentaal geleerd 
en een modeopleiding kunnen  
volgen. “In ons eigen dorp heb ik nu 
een winkel. Ik maak en verkoop de 
mooiste kleren.” Jamuna is blij, trots 
én financieel onafhankelijk.

Voor meer informatie & inspiratie: www.karunafoundation.nl
Betteke de Gaay Fortman, directeur

M +31 (0)6 30610077  E bdgf@karunafoundation.nl

JOIN THE INITIATIVE! 


