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(Over de grens] 

SAYUMI (7) UIT SRI LANKA IS DOLBLIJ 
.derondse hoortoeste 

Sayumi Sansaa woont in Sri Lanka, het land dat onlangs getroffen 

werd dooreen reeks aanslagen. Ze is 7 jaar oud en kan al vanaf 

haar geboorte niet goed horen, maar haar ouders hadden geen 

geld voor een oplossing. De Nederlandse stichting Ayubowan 

Sri Lanka sprong voor haar in de bres. 

,eep paar Jaar Qeernt de2stichtin 
--Ayubo wan Gri Larka cASL uit Arnhem-
gebhiikto liãrtãïs1lIen mee naar Sri 
Lanka om ze daar te verstrekken aan 
mensen met gehoorproblemen. Vanuit 
heel Nederland worden de tweedehands 

toestellen naar de stic1.hting gestuurd, wekelijks komer 

T1 
leeftijdsgroepen kunnen voorzien van één of twee 
hoortoestellen. Het zijn steeds weer ontroerende 
momenten als het ons lukt om op, toch wel 
provisorische manier, iemand weer te laten horen", 
aldus Joke Spang en  Jeannette  Otemann van de 
stichting. De vraag is groter dan het aanbod. "En 
wij proberen kinderen zoveel mogelijk voorrang te 
geven, want zij hebben de toekomst!" 

Eén van die kinderen is het meisje Sayumi Sansala 
(7). Zij komt uit een arm arbeldersgezin en heeft een 
longer  broertje. "Sayumi heeft een ernstige auditieve 
beperking", vertellen Spang en Otemann. 'De ouders 
zijn al vanaf haar eerste jaar op zoek naar een 
oplossing voor het gehoorprobleem van hun dochter, 
maar het ontbreekt hen aan voldoende financiële 
middelen." 

i i*áätw v 

1

 , 

AUDIOLOGY l\FOS I N. 32 1 MEI/JUNI 2019 



Soyumi is nu weer in 
steal  om de geluiden om 
liner  heen te horen, zoals 
von een bolletje op een 
knikkerbaan. 

gaat de stichting weer op pad naar Sri Lanka met 

medische en andere hulpmiddelen die de levens 

van tientallen mensen kunnen verbeteren. Ook 

een tweedehands toestel doneren? Op de website 

www.ayubowansrilanka.nl vind je waar je deze in 

kunt leveren of naartoe kunt sturen. 

Ze ontmoetten Sayumi voor het eerst in december 

2016. Zij kon op dat moment niet meer horen, 

stomweg omdat ze geen hoortoestellen meer 

tot haar beschikking had. Ze heeft in haar korte 

leventje één keer eenvoudige hoortoestellen 

gebruikt die ondertussen stuk waren gegaan. 

Doordat ze niet kan horen, ging ze ook niet naar 

school." 
Door haar gehoorproblemen heeft ze ook een 

taalontwikkelingsachterstand, zowel in spraak 

als begrip. "Ze articuleert de woorden niet goed", 

leggen Spang en Otemann uit. "Sayumi staat nu 

onder behandeling van een gespecialiseerder 

arts. Er hebben diverse onderzoeken en scans 

plaatsgevonden. 

In december 2016 voorzag de stichting Sayumi 

voor het eerst van twee analoge hoortoestellen. "Ze 

begon te huilen toen het geluid weer tot haar kwam. 

En niet alleen bij haar; ook bil haar vader kwamen 

de tranen. Het gezin is arm, dus helaas kunnen zij 

hun dochter zelf niet helpen." 

In januari 2017 ging Sayumi weer naar school, 

naar een speciale klas in Biyagama, waar stichting 

ASL ook hulp aan heeft verleend en die daardoor 

is voorzien van nieuw meubilair, een goede vloer, 

onderwijsmateriaal en een computer. Sayumi volgt 

daar nu al enige tijd bijzonder onderwijs. "Zij is een 

pienter meisje, ze pakt snel lesstof op, ze is handig 

met de computer, kan opdrachten uitvoeren, en 

haar taal- en spraakontwikkeling gaat met schrede 

passen vooruit", zo vertellen de vrouwen achter de 

stichting. "Deze positieve geluiden raken ons als 

stichting natuurlijk. Dat is waar we het voor doen!" 

"Wie weet kan Sayumi in de toekomst een vak gaan 

leren, zodat ze in haar eigen levensonderhoud kan 

voorzien", vervolgen ze. "In een ontwikkelingsland 

zijn er weinig kansen voor mensen met een 

beperking. Zij zijn eigenlijk al snel op de bedelstaf 

aangewezen. Hoewel Sayumi nog niet de meest 

geschikte hoortoestellen heeft, kan ze wel 

gedeeltelijk horen en aangepast onderwijs volgen. 

Er is een positieve ontwikkeling zichtbaar bij dit 

pittige meisje." 

In 2018 hebben ze haar weer opgezocht. "Met 

haar ouders hebben we afgesproken dat wij elke 

keer als het nodig is Sayumi opnieuw proberen te 

voorzien van hoortoestellen. Ondertussen blijven 

wij proberen geld bi] elkaar te krijgen, zodat ze 

uiteindelijk de hoortoestellen krijgt ze nodig heeft; 

de WIDEX SV 38 voor beide oren." In mei 2019 
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