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Het centrum Home de la Vierge des Pauvres (HVP) in Gatagara 
verzorgt en begeleidt kinderen en jongeren met een fysieke 
beperking ten gevolge van polio of verwondingen aan de onderste 
ledematen sinds 1960. Het ligt op ongeveer 100 km van de 
hoofdstad Kigali, op de weg tussen de hoofdstad en Butare (de 
tweede belangrijkste stad van het land). Kinderen en jongeren 
tussen 4 en 20 jaar kunnen er terecht voor een chirurgische 
ingreep, revalidatie (fysiotherapie) en orthopedisch materiaal 
(prothesen en orthesen). Inzake revalidatie kunnen ook 
volwassenen met een fysieke beperking er terecht. Het HVP is het 
grootste en oudste centrum voor kinderen met een beperking in 
Rwanda. 
 
Tijdens de soms jarenlange revalidatie krijgen deze jongeren de kans om onderwijs te volgen en/of een 
beroep aan te leren. Er is een lagere school, een laborantenopleiding en informaticaopleiding (beide 
secundair onderwijs, sinds oktober 2003 overgebracht naar Butare) en er zijn verschillende 
beroepsateliers (schoonheidszorg, kapper, lasatelier, snit en naad). Op deze manier krijgen deze 
jongeren niet alleen een fysieke rehabilitatie, maar ook een intellectuele en professionele vorming, 
zodat de reïntegratie in de maatschappij als persoon met een beperking een stuk vlotter kan verlopen. 
Binnen het HVP, maar gesitueerd in Rwamagana, is er ook een blindenschool, waar blinde en 
slechtziende kinderen begeleid worden en onderwijs kunnen volgen zodat ook zij kansen krijgen om 
in de maatschappij te functioneren. Verder is er ook een dagcentrum voor kinderen met een 
verstandelijke beperking in Ndera (Humura) en een orthopedisch atelier en lagere school voor 
kinderen met een verstandelijke beperking in Kigali (Gikondo). Tenslotte is er nog een dagcentrum in 
Ruhango waar zowel kinderen met en fysieke of motorische beperking terecht kunnen voor 
kinesitherapie en waar ook kinderen met een verstandelijke beperking begeleid worden. Het HVP wil 
dus vanuit deze verschillende succursalen een centrum zijn waar personen met een beperking hun 
lichamelijke en intellectuele capaciteiten en talenten kunnen ontwikkelen ten einde een volwaardig 
lid te worden van de Rwandese samenleving. 
 

De uitstraling van dit centrum is groot: kinderen uit geheel Rwanda 
komen naar Gatagara om het rechtopstaand te verlaten, met 
bovendien de troef van een degelijke opleiding in handen, wat hun 
kansen op reïntegratie in de maatschappij – ondanks hun beperking 
– aanzienlijk vergroot. Zonder de inbreng van dit centrum waren 
deze kinderen de rest van hun leven veroordeeld tot de bedelstaf 
en de sociale marginaliteit. 
 
In totaal verblijven er in Gatagara meer dan 200 kinderen met een 
beperking in internaatsverband. Ook kinderen uit de omgeving van 
Gatagara kunnen er de lagere school volgen. Op die manier bewaart 
men het contact met de leefgemeenschap en bevordert men de 
positieve beeldvorming omtrent kinderen met een beperking. Op 
jaarbasis behandelt het HVP ongeveer 5.000 personen met een 
lichamelijke of sensoriële beperking en verschaft het onderwijs aan 
ongeveer 1.500 kinderen met een beperking (Gatagara, 
Rwamagana, Ndera, Kigali, Ruhango en Butare samen). 



 
Op grond van de lange geschiedenis van HVP en de 
verscheidenheid, kwaliteit en ervaring op het gebied van 
zorg, revalidatie en reïntegratie, heeft de Rwandese 
overheid het statuut van nationaal referentiecentrum voor 
personen met een beperking toegekend. Vanwege dat 
speciale statuut is HVP een belangrijke partner voor 
anderen werkzaam in de zorg voor personen met een 
beperking wat betreft de verspreiding van kennis en de 
kwaliteit van de verstrekte zorg. 

 
HVP is medeoprichter van de FACHR (Federatie van 
Verenigingen en Centra voor Mensen met een Beperking in 
Rwanda) en van ACHAC (Vereniging van Centra voor 
Mensen met een Beperking in Centraal-Afrika). HVP wordt 
gesteund via de NGO Fracarita Belgium, dat zich inzet voor 
de ontwikkeling en verspreiding van orthopedagogische 
zorg en geestelijke gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. 
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