
Open uw blik voor mensen 
met een visuele beperking

Wie haalt u van de wachtlijst? 

www.seeyoufoundation.nl

Routeboekje



Jemila

Jemila Mohamed, 40 jaar, Ethiopië 

Alle vier de kinderen van Jemila (40) hebben ernstige oogproblemen, 
veroorzaakt door een genetische afwijking. Mubarak (12) is volledig blind, 
zijn tweelingbroer Tebarak en oudere zus Kemeriya (14) zijn slechtziend. 
Jemila verzucht: “Niet lang geleden begon onze jongste zoon Nesreta (5) 
ineens in z’n ogen te wrijven. We zijn direct naar het ziekenhuis gegaan, 
maar zijn rechteroog was niet meer te redden. Al de behandelingen en 
het vervoer naar de kliniek kosten enorm veel geld, we zitten financieel 
regelmatig aan de grond.” Gelukkig worden de brillen die Kemeriya en 
Nesreta een dag later krijgen volledig vergoed, dankzij SeeYou. Jemila 
houdt moed: “Ik vraag me wel eens af waarom ons gezin zo getroffen is. 
Maar ik blijf mijn best doen voor mijn kinderen. Ik zal nooit een auto voor 
hen kunnen kopen, maar ik hoop dat ze gelukkig zijn en blijven.”

 “We zitten financieel regelmatig aan de grond.” 
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Maak kennis met...Maak kennis met...

Jemila bij  
de oogkliniek.

Tebarak en zijn  
zus Kemeriya.
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Visuele beperkingVisuele beperking

Lange wachtlijst 

Met een open blik naar anderen kijken, dat is een grotere uitdaging  
dan veel mensen denken. Hoe snel wordt je blik niet gevangen door  
het uiterlijk of dat wat iemand niet kan? Terwijl ieder mens eigen unieke 
capaciteiten heeft. Er is zoveel meer dat wel kan! 

Blindheid eenvoudig te voorkomen 
Als u uw blik een stuk verder richt naar ontwikkelingslanden, dan  
ontdekt u dat 80% van alle mensen met een (visuele) beperking 
wereldwijd dáár wonen. In Ethiopië zijn ruim 800.000 mensen blind, 
terwijl dit in 75% van de gevallen voorkomen had kunnen worden!  
De problemen worden vooral veroorzaakt door lage capaciteit van 
oogzorg en slechte hygiëne. De wachtlijsten voor oogoperaties zijn lang.

En dan te weten dat je echt onderaan de ladder staat, als je blind bent 
in een land als Ethiopië. Mensen met een beperking worden niet gezien. 
Er is schaamte en ontkenning en mensen weten vaak niet hoe ze goede 
toegang tot zorg, onderwijs of werk moeten bieden. Mensen met een 
visuele beperking worden buitengesloten en leven in diepe armoede. 
Dit raakt ons. 

Midden in de samenleving
Daarom zetten wij ons in voor preventie van blindheid, kwalitatief goede 
oogzorg en toegang tot zorg, onderwijs en werk. We investeren in mensen 
met een beperking zelf, hun families én in het inclusief maken van de 
omgeving en systemen. Zodat in de gemeenschappen een plek is waar 
mensen met een (visuele) beperking gezien worden en er mogen zijn! 

Facts & figures oogzorg 

Nederland

17 miljoen  
inwoners

1 oogarts per  
25.000 inwoners

0,9 miljoen 
mensen met  

visuele beperking

34.200 
mensen die 
blind zijn 

 Ethiopië

115 miljoen 
inwoners

1 oogarts per
700.000 inwoners

9,0 miljoen 
mensen met 

visuele beperking

805.000  
mensen die 
blind zijn 
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WachtlijstWachtlijst

500 mensen van de wachtlijst 

Opent u uw blik voor mensen met een visuele beperking?
Samen met bedrijven in Nederland willen we 500 mensen van de 
wachtlijst halen voor goede oogzorg in Ethiopië. 

In totaal willen we 60.000 euro bij elkaar brengen om oogoperaties te 
realiseren, oogspecialisten op te leiden en ervoor te zorgen dat kinderen 
met een visuele beperking naar school kunnen en jongeren werk krijgen.

Een boost voor uw bedrijf 
Uw bedrijf kan meedoen om samen met ons netwerk van bedrijven  
die 500 mensen met een visuele beperking van de wachtlijst te halen.  
Dat is niet alleen levensveranderend voor hen, maar geeft ook nieuwe 
energie in uw eigen organisatie. 

•  Met de activiteiten bouwt u aan een goede sfeer  
en verbinding in uw team. 

•  U zet uw organisatie op de kaart als een bedrijf dat zich  
wil inzetten voor mensen die onderaan de ladder staan.  
Bij zo’n bedrijf wil iedereen werken.

•  U geeft mensen met een visuele beperking in Afrika  
zicht op een goede toekomst.

•  U krijgt de kans om uw organisatie nog meer  
toegankelijk en inclusief te maken.

 

Abeju Mersha is nog 
iedere dag dankbaar 

dat zij haar zicht terugkreeg 
dankzij een staaroperatie. 



Doneer een pakket en 
verkort de wachtlijst 

Met het doneren van een van onze pakketten  
zorgt u direct voor impact! 
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Onderwijspakket
1.000 euro

U haalt 1 kind van  
de wachtlijst voor  
een oogoperatie,  
5 slecht  ziende 

kinderen kunnen  
naar school met 

aangepast lesmateriaal 
en 2 jongeren krijgen 

aangepast lesmateriaal 
tijdens hun  

vakopleiding. 

Medisch pakket 
5.000 euro

U haalt 20 mensen  
van de wachtlijst voor 

een oogoperatie, 
17 kinderen met  

een oogaandoening 
worden behandeld 
en 2 genees kunde
studenten worden 

opgeleid tot 
oogspecialist.

Combinatiepakket 
10.000 euro

U haalt 40 mensen  
van de wachtlijst voor 

een oogoperatie,  
20 kinderen met  

een oogaandoening 
worden behandeld,  

2 geneeskunde
studenten worden 

opgeleid tot oog
specialist, 15 slecht

ziende kinderen  
kunnen naar school  
met aangepast les

materiaal en u zorgt 
ervoor dat 2 jongeren 

met een visuele 
beperking een opleiding 

krijgen en werk.

DonerenDoneren

Als u liever kiest voor een andere combinatie  
of bedrag, dan is dat in overleg zeker mogelijk.



Mekyu

Mekyu Abdi, 9 jaar, Ethiopië

Mekyu gaat graag naar school en speelt elke dag met zijn vrienden.  
Maar oogproblemen maken een einde aan zijn onbezorgde leventje.  
Als hij zijn linkeroog niet meer open kan houden, besluit zijn vader 
direct af te reizen naar het ziekenhuis. Een juiste beslissing: Mekyu blijkt 
trachoom te hebben. Deze gevaarlijke oogziekte kan leiden tot blindheid, 
als je er niet op tijd bij bent. Maar voor Mekyu is het gelukkig niet te laat. 
Lees zijn hele verhaal op pagina 18.

 “Ik hoop dat de medicijnen helpen.” 
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Maak kennis met...Maak kennis met...

Mekyu wacht 
op zijn consult. Mekyu wordt onderzocht 

door de oogarts.



Welke route past bij uw bedrijf? 
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01
Geven

Doneer per verkochte 
dienst/product of 

verdubbel de donatie 
van klanten of 
medewerkers. 

04
Film

Een inspirerende  
film over mensen  
met een visuele 

beperking in  
Ethiopië. 

07
Recycle

Zamel oude mobieltjes 
in. Dit levert per 

mobieltje 3 euro op.

02
Lunch

Geniet als team van een 
Ethiopische linzensoep 
van Naturally Tasty en 

kom meer te weten 
via de bijgeleverde 

placemats. 

05
Inspiratiesessie 

Interactieve meeting 
met een medewerker 

van SeeYou. 

03
Kletsblik

Voor een  
goed gesprek 
 in de pauze.  

06
Bewegen
Doe als team  
een sportieve 
sponsoractie. 

U kunt uw geefpakket op verschillende manieren bekostigen  
en aandacht vragen voor mensen met een visuele beperking:

1. De kortste weg: direct doneren 
Maak een gift over voor één van de genoemde doelen.  
Haal bijvoorbeeld 10 kinderen van de wachtlijst voor een oogoperatie 
(à 70 euro) of kies voor een van bovenstaande geefpakketten. 

2. Rondrit: organiseer een actieweek 
Organiseer een actieweek Open Blik waarin u geld inzamelt voor mensen 
met een visuele beperking. Met uw team opent u uw blik voor hen en 
brengt hen eventueel ook onder de aandacht bij uw klanten. SeeYou 
levert u materialen, inspiratie en helpt mee in eventuele promotie.

       Opties voor de actieweek Open Blik: 

Promotie 
Natuurlijk ondersteunen wij u met promotiematerialen zoals 
tafelbanners, flyers, pennen en berichten op social media of voor  
in uw nieuwsbrief. Om geld in te zamelen kunt u ook gebruik 
maken van onze actiepagina www.seeyoufoundation.kentaa.nl. 

Bestel uw promotiematerialen via bijgevoegde bestelkaart of  
via www.seeyoufoundation.nl/openblik

RouteRoute
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3. Op avontuur met uw team: een inclusief bedrijf
Duik met uw team nog dieper in het onderwerp inclusie en ervaar  
hoe actueel dit thema is. En leer hoe u uw bedrijf (nog) toegankelijker 
maakt voor mensen met een handicap.

Route

Kerst- of zomerpakketten
Bestel via SeeYou cadeaupakketten voor uw medewerkers.  
Ze worden ingepakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  
via Complementair Premium Gifts. De marge is voor SeeYou.

N.B. De promotiematerialen van de actieweek Open Blik zijn ook  
hier van toepassing.

Meer weten?
In ons jaarverslag leest u precies wat onze impact in 
2020 is geweest met goede oogzorg en toegankelijke  
zorg, onderwijs en werk. Daarnaast vertellen we  
meer over onze partners en onze aanpak. 

Kijk op www.seeyoufoundation.nl/jaarverslag 
of scan de QRcode.

Route

Tebarak wacht met 
zijn moeder Jemila 
bij het ziekenhuis.

Welke route past bij uw bedrijf?  (vervolg)

01
Geven

Doneer per verkochte 
dienst/product of 

verdubbel de donatie 
van klanten of 
medewerkers. 

03
Inclusion game 

Speel het bordspel 
met uw team en 

ontdek spelenderwijs  
hoe toegankelijk 

uw bedrijf is. 

02
Escaperoom

Ervaar als team hoe het 
is om niet te kunnen 

zien en doe gelijk aan 
teambuilding. 

04
Game of life
Doe dit rollenspel en 
ontdek hoe ongelijk 
kansen kunnen zijn.



Shege

Shege Somoro, 65 jaar, Ethiopië 

“Wie moet mijn water halen? Wie wast mijn kleren? Ik kan niet naar  
de kerk of naar de markt. Het doet pijn om blind te worden.” Shege  
heeft al een jaar oogproblemen. Ze voelt zich eenzaam en verdrietig.  
Ten einde raad besluit ze naar de oogkliniek in Butajira te gaan, een  
lange reis van 120 kilometer. Shega heeft staar aan beide ogen, 
concludeert de arts. Ze moet direct behandeld worden aan haar 
linkeroog. “Ik wil weg uit de duisternis, ik wil mijn zicht terug”, zegt ze. 
De dokter kan haar geruststellen. Als binnenkort ook haar rechteroog 
behandeld wordt, zal ze weer volledig kunnen zien.

 “Ik wil weg uit de duisternis.” 
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Maak kennis met...Maak kennis met...

Shege wacht 
op een operatie. Shege wordt behandeld  

aan haar linkeroog.
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Zichtbaar

Open uw blik voor  
kinderen als Mekyu 

Ontmoetingen met een kind zoals Mekyu laten zien hoe groot 
de invloed van een visuele beperking is én tegelijkertijd hoe 
eenvoudig het soms op te lossen is. 

Mekyu wordt op een dag wakker met pijnlijke ogen. Hij krijgt ze 
nauwelijks meer open en heeft enorme jeuk. Hij maakte zich eerst niet 
zoveel zorgen. In zijn dorp hebben meer mensen oogproblemen en 
vaak gaat het vanzelf weer over. Ook bij Mekyu verdwijnen de klachten. 
Maar na een paar dagen is de pijn terug, in alle hevigheid. “Ik kon  
mijn ogen niet meer openhouden”, vertelt hij. “Ik zag bijna niets meer.” 
Zijn vader weet dat er in de buurt een oogziekenhuis is en twijfelt geen 
moment. Hij neemt Mekyu direct mee naar het ziekenhuis, dat ook 
verbonden is met SeeYou.

De dokter constateert al snel dat Mekyu trachoom heeft. Deze oogziekte 
wordt veroorzaakt door gebruik van vervuild water en slechte hygiëne en 
is, vooral in het beginstadium, enorm besmettelijk. De ziekte kan leiden 
tot blindheid, tenzij je er op tijd bij bent. En dat is Mekyu gelukkig. Zes 
tubes antibacteriële zalf krijgt hij mee. Twee keer per dag moet hij de zalf 
in zijn ogen spuiten, zes weken lang. Mekyu heeft geluk gehad. Zijn vader 
heeft snel gereageerd en Mekyu kreeg de juiste behandeling. De kans 
dat hij geneest en later een gewoon leven kan leiden, is heel groot.

 Samen met uw bedrijf kunnen we nog meer  
 mensen zoals Mekyue en Shege van de  
 wachtlijst halen voor goede oogzorg.  
 Hoeveel mensen geeft u het zicht terug? 

 

JA, 
wij willen  

de wachtlijst
verkorten

Mijn bedrijf wil mensen met een visuele beperking van 
de wachtlijst halen en doneert graag het volgende pakket:
  Onderwijspakket: 1.000 euro
  Medisch pakket: 5.000 euro
  Combinatiepakket: 10.000 euro
  Anders, namelijk: 

Neem contact met mij op over:  
  Doneren 
  De actieweek Open Blik
  Een inclusief bedrijf
  Bestellen van materialen voor de actieweek

Stuur een foto/scan van uw ingevulde formulier o.v.v. Open Blik  
naar info@seeyoufoundation.nl of per post naar SeeYou, Postbus 672,  
3900 AR Veenendaal

U kunt het ook doorgeven via www.seeyoufoundation.nl/openblik. 
Direct overmaken? Dat kan op IBAN NL10 INGB 0000 0001 31
o.v.v. Bedrijvenpakket Open Blik.

Direct online doneren kan ook! Scan dan de QR-code.

Bedrijfsnaam

Voorletters en naam

 

Straat / Huisnummer

Postcode / Woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres

Datum

Handtekening

M / V

Hartelijk 
dank voor 
uw steun!

Doet 
u mee?
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SeeYou • Vendelier 13, 3905 PB Veenendaal

Postbus 672, 3900 AR Veenendaal • T +31 (0)318 - 58 63 58

E info@seeyoufoundation.nl • I www.seeyoufoundation.nl

IBAN NL10 INGB 0000 0001 31 • KvK 41180500

• Kies de route die bij u past
• Vul het antwoordformulier in
• Bestel de materialen met de bestelkaart

Hartelijk dank, ook namens Kemeriya, 
Mekyu, Shege en zoveel anderen!

Hoeveel mensen haalt u van  
de wachtlijst voor oogzorg?


