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V.Z.W. TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD 
POMASQUI – QUITO – ECUADOR 

 
1. Algemene informatie 

 
Naam: Fundación “Tapori, paladines de la felicidad” 

 
Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het project: 

 
Cristina Gonzalez (voorzitster van de v.z.w.)  
Adres: Sta. Teresa N 1-100 y Tadeo Benítez, Barrio Santa Teresita (frente al Coliseo), Pomasqui,  
Quito, Ecuador 
Telefoon: 00.59.32.2350943 
Mail: taporipaladines@gmail.com 
 
Inge Debrouwere (projectcoördinatie) 
Adres: 11 de Febrero y Espejo s/n, Zambiza, Quito, Ecuador 
Telefoon: 00.59.32.2886229 
Mail: inge.debrouwere@gmail.com 
 
We beschikken niet over een eigen website maar op youtube vindt u een filmpje met een algemene 
voorstelling van onze v.z.w.:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=aKAkHlix50M 
 
Pomasqui bevindt zich aan de noordelijke rand van de stad Quito, net op de evenaar op ongeveer 
3.000 meter hoogte in het Andesgebergte van Ecuador. Enkele jaren geleden was Pomasqui nog een 
“landelijke” gemeente van de stad Quito. Maar door de enigszins angstaanjagende uitbreiding en 
groei van de stad krijgt dit dorpje van oorspronkelijk 23000 inwoners meer en meer de kenmerken 
van een stadsmarginaal gebied waar voor het ogenblik zeker meer dan 50.000 mensen wonen in een 
veranderd en vaak gebroken sociaal netwerk. 
 

2. Dienstverlening  
  
Het Tapori-project startte in 1993 en was aanvankelijk vergelijkbaar met een consultatiebureau van 
het Belgische Kind en Gezin. Binnen deze consultaties werden al vlug andere noden van de mensen 
duidelijk en zo groeide het project stap voor stap uit tot een interdisciplinair gezondheidscentrum: 
een “Centro de Salud Integral”, waar het laatste woord staat voor een lokale maar toch structurele 
aanpak van de armoede-problematiek. 
 
Momenteel bestaat het project uit de volgende vier onderdelen: 
 
1. Een medisch-sociaal luik met: 
 

• medische consultatie 
• psychologische dienstverlening 
• tandartsenkabinet 

 
2. Zorg en opvang voor mensen met een beperking: 
 
Onder de vorm van individuele en ouder-begeleiding:  

mailto:taporipaladines@gmail.com
mailto:inge.debrouwere@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=aKAkHlix50M
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• orthopedagogie en GON-begeleiding 
• klinische psychologie 
• logopedie 
• kinesitherapie 
• ergotherapie 
• vroegbegeleiding en - stimulatie 
 

Daarnaast functioneren in Tapori drie leefgroepen: 
 

• een kleuterklas voor 15 kinderen met ontwikkelingsstoornissen en/of lichte tot 
matige intellectuele, sensoriële en/of motorische beperking 

• een groep van 10 kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperking 
• een atelier voor 20 (jong)volwassenen met lichte tot matige intellectuele beperking.  

 
3. Een educatief luik:  

 
• bibliotheek waar na de huiswerkbegeleiding ook recreatie aan bod komt 
• continue vorming, volwassenonderwijs en onderzoek ovv workshops, seminaries, 

doctoraatsonderzoek over “disability in Primary Health Care” 
 

4. De micro-bedrijvigheid: 
 

• productie en verkoop van gezonde voedingsproducten 
• recyclage van papier en karton en verwerking daarvan tot scheppapier en 

geschenken (artisanaat) 
 

3. Doelgroep, werkmethode en medewerkers 
 
Alle deelprojecten van Tapori hebben als belangrijkste doelgroep kinderen, jongeren en hun familie 
die minder kansen kregen in het leven. Veelal gaat het om vierde-wereld-gezinnen in de derde 
wereld, families die vastzitten in de vicieuze cirkel van generatie-armoede, de mensen met een 
beperking uit deze gezinnen, jongeren die opgroeien aan de stadsrand en vaak studie- en of werkloos 
zijn zonder doel voor ogen, soms drugsgebruikers of verslaafd aan alcohol.  
 
Tapori wakkert dromen aan en helpt mensen een eigen levensproject uit te bouwen. Participatie, 
autonomie, rechtvaardigheid en solidariteit zijn sleutelwoorden in het ethisch kader van onze 
organisatie.  
 
Tapori is in Ecuador een officieel geregistreerde VZW en heet voluit Fundación “Tapori, paladines de 
la felicidad”. De v.z.w. voldoet aan de ecuadoraanse sociale wet- en regelgeving (sociale zekerheid 
van werknemers, belastingen, statuten, ... ) en heeft een raad van bestuur die om de vier jaar 
verkozen wordt. Het beleid is transparant en er wordt steeds aangestuurd tot deelname van 
personeel en gebruikers in de inhoudelijke en financiële planning van de diverse projecten en luiken.  
 
Op heden werken in Tapori 13 mensen voltijds, 3 mensen drie/vierde en 5 mensen halftijds. Elk jaar 
maken ongeveer 1500 verschillende mensen, komende uit ongeveer 500 families, gebruik van onze 
dienstverlening. Sinds het begin van onze werking hebben 450 mensen met een beperking onder de 
één of andere vorm gedurende korte of lange tijd gebruikt gemaakt van de dienstverlening in het 
revalidatieluik. Op heden zien we elk jaar ongeveer 120 mensen met een beperking. Daarvan zijn 
ongeveer 2/3 jongens en mannen en slechts 1/3 meisjes en vrouwen. Dit heeft vooral met de 
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epidemiologie van disability te maken. Nochtans zien we in Tapori in de bibliotheekwerking, continue 
vorming en medische consultatie veel meer vrouwen dan mannen. Drie mannen en 18 vrouwen 
werken in Tapori. Dit alles heeft te maken met het zorg-aspect van onze dienstverlening. Dit biedt 
ons de kans om vrouwen aan te zetten tot het ontwikkelen van hun eigen levensproject en het is 
mooi om te zien hoe graag mensen elke leer- en groeikans die geboden wordt gretig aangrijpen. 
 

4. Financiering 
 
De totale werkingskosten voor het jaar 2017 bedroegen 238.088,27 usd. Daarvan Hiervan 
subsidieerde het Ecuadoraanse Ministerie van Sociaal Welzijn bijna 30 % (69.796 usd). Onze 
gebruikers en de organisatie van interne activiteiten zorgen voor ongeveer 25 % (60.976,38 usd). En 
uit België mogen we dit jaar rekenen op een bijdrage van ongeveer 45% (107.315,62 usd), dit onder 
de vorm van projectsubsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking of individuele giften.  
 
De begroting voor 2018 bedraagt 264.550,91 usd, waarvan ongeveer 106.500 usd uit België komt.  
 
De projectfinanciering uit België bestaat voor ongeveer twee derden van het totaal bedrag uit 
vrijblijvende giften van familie en vrienden die het project op de één of andere manier leerden 
kennen, er stage deden, vrijwilligerswerk verricht(t)en of bezochten. Het resterende derde bestaat 
uit projectsubsidies (vb. Gemeente Wevelgem, Provincie West-Vlaanderen, Medihulp-Kortrijk). Deze 
gelden worden overgemaakt op de rekening van de feitelijke vereniging “Vrienden van Tapori”, al 
dan niet via Kontinenten of via Alumni Leuven. Vanuit de rekening van de feitelijke vereniging 
worden de gelden dan overgemaakt naar de rekening van Tapori in Ecuador. Naast de jaarlijkse 
projectevaluatie en financiële verslagen aan desbetreffende organisaties, worden elk jaar in de 
nieuwsbrief van de v.z.w. ook een volledig financieel verslag van het voorbije jaar en de begroting 
van het volgend jaar voorgesteld, met een bijhorende uitleg en verantwoording.  
 
Inge Debrouwere 
 
8 juli 2018 
 
 
 
 
 
 
 

• Nieuwbrieven op vraag 
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