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Counseling & Social Services Center, Addis Abeba

Sinds
· In 1992 opgericht door de Medical Missionaries 

of Mary;
· Sinds Juni 2010 onder verantwoordelijkheid 

van de Broeders van de O.L.V van Lourdes

Ondersteuning bestaat uit
· Psychologische en medische begeleiding;
· Begeleiding naar economische 

zelfstandigheid;
· Financiële ondersteuning en verstrekking van 

aanvullende voeding;
· Ondersteuning op gebied van educatie 

(schoolmaterialen/transport)
· Voorlichting en educatie over SOA, HIV/AIDS, 

risicovol gedrag, invaliditeit etc in wijken, op 
scholen, jeugdclubs etc;

· Voorlichting en educatie aan prostituees 
m.b.t. veilig werken;

· Fysiotherapie en hulpmiddelen

Voor wie?
Gemarginaliseerde groepen in de samenleving: 
· HIV-geïnfecteerden en hun families
· Kinderen / jongeren met een beperking en 

hun families
· AIDS-wezen en hun pleegouders
· Kwetsbare groepen: prostituees, jongeren, 

huisvrouwen en huispersoneel, politie en 
militairen

Hoeveel mensen worden geholpen op 
jaarbasis?
· 180 HIV+ personsn
· 200 Aids wezen en hun pleegouders
· 270 prostituees
· 150 Kinderen met een beperking en hun 

families
· 39.000 personen door verschillende 

voorlichting en educatie activiteiten

Wat is het resultaat van de 
ondersteuning?
· Verbeterde kwaliteit van leven en  

participatie in de samenleving voor HIV+ 
personen en hun families and AIDS-wezen;

· Verbeterde kwaliteit van leven en  
participatie in de samenleving voor kinderen 
met een beperking en hun families;

· Reductie van de prevalentie van HIV; 
· Vermindering van stigma en discriminatie 

van HIV+ personen en personen met een 
beperking.

Aantal lokale werknemers
34 lokale medewerkers – technisch en 
ondersteunend personeel 

Benodigd budget op jaarbasis
€ 350.000, - per jaar 

Belangrijke medefinanciers
· Cross Catholic Outreach – USA
· Kindermissionswerk - D
· Misereor, Aken – D
· Liliane Fonds – NL
· Beheerstichting Groenenscheldt – NL
· Congregatie van de Broeders Penitenten
· Goede Doelen Jacobushoeve Vessem

Extra wensen voor dit project
• 1 Auto – voor de uitvoering van de 

werkzaamheden
• Renovatie van de trainingsruimte
• Nieuwe muur om het pand i.v.m veilighe
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