
 

 

Het werk van NOAD in Pakistan 

Kerst. We vieren de geboorte van Jezus. Jezus leerde ons dat ieder kind bijzonder is. Ook een kind 

met een handicap. In Pakistan is het hebben van een kind met een beperking een schande. Ouders 

van deze kinderen weten vaak niet hoe ze met deze situatie om moeten gaan. Ze schamen zich voor 

de andere mensen.  

Kerk in Actie steunt de organisatie NOAD in Pakistan. NOAD werkt eraan dat deze kinderen beter 

verzorgd worden, en met meer liefde mogen meedoen met andere kinderen en mensen in dorp.  

Ouders ontdekken hoe hun kind opbloeit als het de juiste aandacht, zorg en liefde krijgt, weer lacht 

en misschien zelfs naar school kan gaan.  

Meneer en mevrouw Zulfiqar vertellen hoe door de zorg de liefde voor hun kind groeide: “Vroeger 

keken zorgden we niet goed voor ons kind met een beperking. We wisten niet beter. NOAD leerde 

ons hoe we ons kind mee kunnen laten doen. We schenken meer aandacht aan wat hij nodig heeft 

als hij ziek is, of als andere lichamelijke probleempjes heeft. Ook geven we nu speelgoed of nieuwe 

kleding. Dat deden we nooit. Bovendien krijgen we meer respect van de mensen om ons heen, zoals 

de onderwijzers. Die begrijpen het nu beter wanneer kinderen langzaam leren vanwege hun 

handicap. Er is weer hoop en geluk in ons leven.” 

Je zoon of dochter met een verstandelijk beperking meenemen naar een feest? Dat was tot voor kort 

ondenkbaar bij veel Pakistaanse families op het platteland. De schaamte drukte loodzwaar op de 

gezinnen. Uit angst om uitgelachen of gepest te worden, hielden de gezinnen deze kinderen 

angstvallig verborgen. Want een kind met een handicap, is een schande. Een straf van God. 

Tenminste, dat dachten de ouders van deze kinderen. De komst van NOAD veranderde dat. Juist het 

meedoen van deze kinderen in het gezin en het dorpsleven staat centraal bij de christelijke 

partnerorganisatie van Kerk in Actie. Ook meneer en mevrouw Soloman, ouders van een kind met 

een beperking, vertellen: “We wisten niet dat ons kind met een handicap ook rechten had, 

bijvoorbeeld om naar school te gaan. We werden wakker geschud en leerden voor onszelf en ons 

kind op te komen. We zorgen nu ook zelf goed voor hem. En als familie worden we gesteund om ook 

onze zoon of dochter een fijn plekje te geven in het gezin. Ons leven is compleet veranderd. De 

schaamte is weg. We mogen van onze kinderen houden en liefde geven.”  


