
Stort jouw bijdrage op  
BE38 8335 3522 7472 van  
WD Internationaal (als je geen 
belastingvoordeel wenst) met 
vermelding: “Casa Cosma”. 
 
Wens je wél een belastingat-
test voor bijdragen vanaf 40 
euro per jaar, dan stort je jouw 
bijdrage op  
BE51 4459 6281 2162 van 
Fracarita Belgium  

Ook jij bent drager van deze wereld! 

Hoe kan jij helpen? 
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Dit is onze stand in Antwerpen in 2012 over Caraes ngo, 
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2520 Ranst Broechem, Nierlenderstraat 16, ondernemingsnummer: 

459.814.147 
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Casa Cosma: Centro Especializado de Salud Mental de Ayacucho  

Naast een 20-tal medewerkers in de vier projecten doet 

het centrum beroep op vrijwilligers. Zo komen eens per 

maand 26 psychiaters met de nachtbus één heel etmaal 

lang gratis werken voor diagnose en opvolging vanuit de 

hoofdstad en zij rijden met de nachtbus weer naar huis. 

De Amerikaanse Yale University ondersteunt Ayacucho 

vanop afstand (moderne communicatiemiddelen) en via 

twee gespecialiseerde plaatsbezoeken per jaar. 

Omdat de inwoners vaak straatarm zijn betalen de be-

goeden een wat hoger bedrag (15 soles i.p.v. de normale 

140 soles in een privékliniek), anderen betalen de helft 

en weer anderen niets voor een consultatie. Ook voor de 

dure medicatie en therapiesessies worden haalbare op-

lossingen gezocht. 

 

Casa Cosma wil haar werking uitbreiden tot de ruime 

regio omdat talrijke dorpen in de Andes zeer moeilijk 

bereikbaar zijn. De inwoners kunnen zelf niet op con-

sultatie komen of in Ayacucho genieten van een thera-

peutische behandeling.  

 

Casa Cosma is een pilootproject in psychische en psy-

chiatrische hulpverlening ge-

worden in Peru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de grotten van Pikima-

chay, dichtbij de stad Aya-

cucho in de Sierra (erg 

onherbergzame Andes) 

vond men tekens van 

menselijke aanwezigheid 

van 17.000 jaar gelden. 

Maar het lijkt wel of de 

geschiedenis de bevolking 

in de steek heeft gelaten 

want de bevolking van 

Ayacucho is de meest geteisterde uit Peru. Het 

hoogste cijfer voor gewelddelicten, voor zelfmoord 

en psychiatrische problemen, voor seksueel geweld 

en verslavingsproblemen vind je in deze stad.  

De bevolking smeekte om psychische steun, zeker 

omdat de trauma’s, veroorzaakt door het geweld 

van de terreurgroep Het Lichtende Pad en de re-

pressie door het leger, als een vloek boven de stad 

en de streek hangen. 

In 2003 werd gestart met een opvang van mensen 

in een probleemsituatie. Al snel groeide dit uit tot 

een vaste “kliniek” en in 2010, onder impuls van de  

Broeders van Liefde, ontstonden er een klinische 

afdeling voor mensen met een mentale stoornis, 

een rehabilitatieafdeling voor schizofrenen en 

ex-verslaafden, een onderwijsproject voor kin-

deren met een mentale handicap en een mobiel 

therapeutisch programma dat in de omgeving 

lokaal hulp aanbiedt en werkt rond sensibilisering.  

Kind met mentale handicap Personeel geniet vorming 

Opvolging ex-verslaafde Sensibilisering op de weekparade 

Psychiatrische patiënt thuis Kind met emotionele noden 
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