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NIEUWSBRIEF VAN STICHTING THE BANYAN TRUST
Een nieuw begin voor meervoudig gehandicapte straatkinderen

SANJEEVANI DOORSTART

We blikken terug op een bewogen jaar voor Sanjeevani,
ons project in de sloppenwijken van Dhaka, Bangladesh.
In mei liep onze samenwerking af met partnerorganisatie
SLUM en is Stichting The Banyan Trust in zee gegaan
met
Niketan/DRRA,
een
nederlands-bengaals
organisatiecollectief dat het dagelijks management van
Sanjeevani heeft overgenomen, inclusief het lokale
administratieve bestuur. Al jaren actief op het gebied van
gehandicaptenzorg en met een uitmuntende reputatie in
Bangladesh kon Sanjeevani zich geen betere nieuwe
partner wensen en wij hier in Nederland zijn dan ook
buitengewoon
opgetogen
over
dit
nieuwe
samenwerkingsverband. Niketan/DRRA timmeren

Winter 2014

enorm aan de weg in Bangladesh wat betreft
bewustwordingscampagnes over handicap onder de
lokale bevolking, maar ook bij de overheid hebben ze
inmiddels het oor van ministers en andere hoge
bewindslieden die ook echt wat kunnen veranderen wat
betreft de gehandicaptenzorg in Bangladesh.
Echter niet alleen op het gebied van administratie krijgt
het project een hele nieuwe impuls, maar ook wat
betreft het onderwijsprogramma zelf gebeurt er van
alles nieuws. Zo openen we binnenkort een
beroepstrainingsafdeling, waar de studenten allerlei
vaardigheden zullen leren, die hen in de toekomst van
pas zullen komen – een stap naar meer
onafhankelijkheid en participatie in de maatschappij.
Als eerste trainingsproject gaan ze papieren
boodschappenzakken vervaardigen voor winkels in de
buurt - in Bangladesh zijn plastic boodschappentassen
al meer dan tien jaar verboden, omdat ze onder meer de
regenafvoer in de straten blokkeerden tijdens de zware
Bengaalse moessons. Bij de beroepstraining zal veel
aandacht worden besteed aan arbeidshouding, sociale
interactie en hygiene op de werkplaats. Niketan zal
tevens binnen het team iemand gaan opleiden die met
de methodiek 'My way to Work' leert werken.

Moeders op de schommel tijdens een uitje.
Een ander aspect waaraan nog harder zal worden
gewerkt is de ouderparticipatie. Sanjeevani deed er altijd
al alles aan om met name de ouders, maar ook andere
familieleden, nauw te betrekken bij de begeleiding van
de gehandicapte student. Er waren regelmatige
bijeeenkomsten, trainingen, maar ook werd er
gezamelijk plezier georganiseerd – dagjes uit naar
speeltuinen, parken en gezellige picnics.
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Voor het nieuwe jaar is er besloten om het ouderprogramma
op te nemen in het budget als speciaal onderdeel. Er komen
een aantal sessies waarbij de ouders zelf moeten gaan
aangeven aan wat voor soort begeleiding en trainingen ze het
meest behoefte hebben. Indien nodig zullen experts ook van
buitenaf komen met specialistische training. Op deze wijze
maken we als project duidelijk dat we de problemen en
wensen van de ouders zeer serieus nemen. De ouders op hun
beurt worden zo veel makkelijker deelgenoot in de complexe
begeleiding van hun eigen kind – immers alles wat het kind
overdag wordt bijgebracht in Sanjeevani moet de rest van de
dag thuis worden voortgezet.
Tevens wordt de ouders het besef bijgebracht dat ze voor het
eerst van hun leven daadwerkelijk toegang hebben tot dokters
en andere specialistische bijstand – zij leren signalen te
herkennen wat betreft de gezondheid van hun kinderen.
Sanjeevani heeft al vanaf het prille begin een wekelijks
doktersspreekuur.
Er staat heel wat op het programma voor 2015: alhoewel het
project inmiddels is verhuisd naar een nieuwe locatie (zie
elders), wordt er verdergezocht naar een nog beter
onderkomen. Er is een groepje nieuwe leerlingen toegelaten,
zoals reeds beschreven start de nieuwe beroepstraining en er
zijn nieuwe collega’s. Wij sluiten 2014 dan ook af met een zeer
positief gevoel wat betreft al deze nieuwe ontwikkelingen
binnen het project. Graag willen wij onze trouwe donateurs en
vrienden van het project daarvoor bedanken. Het is immers
uw steun die alles mogelijk maakt bij dit project. Namens alle
bestuursleden, alle stafleden van het project en uiteraard alle
studenten van Sanjeevani wensen wij u hele prettige
feestdagen en heel voorspoedig 2015!

Directeur Rabeya Neela (rechts) met haar studenten.

IN MEMORIAM LITON
Op 11 oktober ontvingen wij het droevige nieuws van het
overlijden van Liton, Sanjeevani-leerling van het allereerste
uur.
Zijn ouders kwamen met hem naar de intake-dag die het
begin van het project markeerde. Daar werd hij onderzocht
door Dr Naila Kahn en haar team van artsen en specialisten

Stichting The Banyan Trust is opgericht in 1998 in
Nederland en Engeland met als doel structurele hulp
te bieden aan kinderen met een handicap in India en
elders. In nauwe samenwerking met lokale
partnerorganisatie OFFER werd het Apanjan Project
opgericht, wat inmiddels is verhuisd naar het WestBengaalse platteland en uitgegroeid tot een bruisende
leefgemeenschap van twee tehuizen met 60 bewoners,
een bruisend dagcentrum met 100 leerlingen en een
kinderkliniek. Het Apanjan Project vaart nu echter
haar eigen koers en OFFER heeft de volledige
fondsenwerving op zich genomen. Sinds maart 2008
heeft Stichting The Banyan Trust met het Sanjeevani
Centrum haar horizon verbreed naar Bangladesh. in
de hoofdstad Dhaka biedt het Sanjeevani Project
gespecialiseerde hulp aan kansloze, gehandicapte
kinderen in een straatarme sloppen-gemeenschap.
Sinds 2014 is Sanjeevani ondergebracht bij Stichting
Niketan, die het administratieve management in
Bangladesh voor het project heeft overgenomen. Uw
contributie via Stichting The Banyan Trust blijft
evenwel direkt ten goede komen van de kinderen van
Sanjeevani die uw hulp zo hard nodig hebben.

die bij Liton een extreme vorm van het syndroom
van Marfan constateerden, in combinatie met
verstandelijke beperkingen. Liton kwam dus in
aanmerking voor toelating tot het gloednieuwe
Sanjeevani project en was aanwezig vanaf de
eerste schooldag.
Het syndroom van Marfan kenmerkt zich door
uitgerekte ledematen en een broodmagere
lichaamsstructuur, ook inwendig worden organen
als een elastiek uitgerekt. Dr Kahn voorzag voor
Liton geen hoge leeftijd.
De eerste dagen kon je hem schuw en stilletjes in
een hoekje vinden, maar heel geleidelijk begon
Liton uit zijn schulp te kruipen binnen de veilige
muren van het project. Uiteindelijk groeide hij op
tot een zelfverzekerde jongeman die afgelopen
zomer zijn schoolperiode bij Sanjeevani kon
afsluiten en aan het werk kon in een lokaal
winkeltje als manusje van alles en zelfs in staat
was om af te rekenen met de klanten.
Liton was echt een persoonlijkheid waar je niet
omheen kon. Hij was zeer aanwezig en Liton
schroomde
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omheen kon. Hij schroomde er nooit voor om zijn gevoelens
alom kenbaar te maken, zowel vreugde als boosheid. Voor deze
jongeman was Sanjeevani z’n lust en z’n leven. Hij was
ingedeeld in de tweede dagshift voor oudere kinderen, maar
kwam altijd al uren te vroeg aangehold. Je kon Liton elke
ochtend vinden op een bankje op de gang, geduldig wachtend
op z’n shift en uiteraard op de daarbij geserveerde maaltijd.

Liton (links) met z’n medeleerlingen op z’n bankje.
De jongeman had echter één grote wens in z’n leven en dat was
een bezoek aan de stad Sylhet in het noorden van Bangladesh.
Als regelmatige bezoeker aan Sanjeevani vroeg ik hem altijd
wanneer hij naar Sylhet zou gaan – Liton begon dan te stralen
en riep met z’n karakteristieke piepstem dat hij volgende week
zou gaan, met de trein. Jaar in, jaar uit voerde iedereen
datzelfde gesprekje met Liton. Tot er op een dag een doodse
stilte viel toen ik hem de overbekende vraag weer eens stelde en
Liton een waarachtig donderwolkgezicht opzette. De leraressen
fluisterden me toe dat Sylhet vanaf nu taboe was – het was
beter er maar nooit meer over te beginnen. Want, zo legden ze
me uit, Liton was het afgelopen weekend daadwerkelijk naar
Sylhet geweest. En dat was nu niet bepaald naar verwachting
verlopen.
Jarenlang had Liton z’n familie een punthoofd bezorgd met z’n
reiswens. Dus had z’n vader uiteindelijk besloten om geld op te
sparen voor de trip en Liton mee te nemen naar Sylhet, met de
trein. Maar wat bleek: Liton vond Sylhet helemaal niks. En de
trein vond hij ook waardeloos. Hij wilde alleen maar naar huis
en toen ze na drie dagen eindelijk terugwaren in Dhaka was
Liton helemaal van z’n à propos. Niet alleen had de realiteit niet
gestrookt met z’n fantasie, maar bovendien was hij nu ook nog
beroofd van z’n grote droom. Zoals het geval bij veel
verstandelijk gehandicapten hield Liton eigenlijk helemaal niet
van nieuwe situaties, vreemde gezichten, onbekende bedden,
chaotische treinen en alles wat buiten zijn dagelijkse routine
viel. In Sanjeevani verliep elke dag voor hem volgens hetzelfde
patroon en binnen dat kader voelde Liton zich geborgen.
We hadden allemaal wel medelijden met Liton’s vader die het
toch zo goed had bedoeld. Een ding was ons echter duidelijk en
dat was hoeveel Liton’s familie om hem gaf – echt
hartverwarmend om te zien.
Zo’n verhaal toont maar weer eens de complexiteit aan van het
gevoelsleven van een jong mens met een verstandelijke
beperking. In het geval van Liton duurde het uiteindelijk wel

enige tijd voor hij weer opfleurde en hij Sylhet op
gegeven moment kon vergeten.
In de loop der jaren kwam de schuchtere Liton
helemaal tot bloei in Sanjeevani en z’n familie was
dan ook vreselijk trots op hem toen hij afgelopen juni
kon beginnen in het kruidenierswinkeltje. Voor
Sanjeevani gold hetzelfde - iedereen was reuze trots
op Liton en dagelijks kwam iemand van het project
even kijken hoe het hem verging in de winkel.
Maar toen werd Liton in oktober plotsklaps doodziek
– hij had verschrikkelijke maagpijn. Zo erg dat hij
werd opgenomen in het ziekenhuis en een
spoedoperatie moest ondergaan. Echter, hij kon niet
worden gered en op 11 oktober overleed Liton op
24-jarige leeftijd.
Zijn familie is er helemaal kapot van.
Ook in Sanjeevani laat Liton diepe droevenis na, en
prachtige herinneringen aan een speciaal mens.

Liton 1990 - 2014

NIEUW ONDERKOMEN
Sanjeevani is verhuisd. Het oude gebouw was veel te
klein geworden – er was veel te weinig ruimte voor
de klasseactiviteiten in ruimtes die eigenlijk bedoeld
waren voor woonhuis/appartement. Niketan/DRRA
zijn direkt voortvarend te werk gegaan en hebben een
nieuw onderkomen gevonden in dezelfde buurt.
Geen sinecure, want Dhaka is een van de
snelstgroeiende steden ter wereld en de huurprijzen
zijn er hoog, zelfs in de sloppenwijken. Het nieuwe
onderkomen is een verbetering, maar qua ruimte nog
verre van ideaal en dus zal er in het komende jaar
verder worden gezocht naar geschiktere behuizing.

Nog maar slechts een gedeelte van het gebouw is voltooid.
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BEZOEK BENGAALSE MINISTER VAN
SOCIAL WELFARE AAN NEDERLAND
Van 10 tot en met 13 februari 2015 is de Bengaalse
Minister van Social Welfare, Mr. Sayed Mohosin Ali in
Nederland. Niketan, onze nieuwe werkpartner, zal deze
drie dagen als gastorganisatie de Minister diverse projecten
op het gebied van de zorg van complex gehandicapten
laten zien, gesprekken faciliteren met diverse Nederlandse
organisaties en hem in contact brengen met het Ministerie
van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Niketan hoopt dat
dit bezoek, gefinancierd door de Wereldbank, de relaties
met het Ministerie van Social Welfare nog verder
verstevigt
In Bangladesh zal de Minister voor zijn vertrek eerst nog
een bezoek brengen aan Sanjeevani, zodat hij kan zien
welke goede initiatieven in zijn eigen land reeds zijn
ontplooid op het gebied van handicap.
Kortom, onze nieuwe partners Niketan/DRRA timmeren
hard aan de weg op het gebied van aandacht voor de
gehandicaptenproblematiek in Bangladesh en Sanjeevani
zal hopelijk steeds meer een belangrijke rol kunnen gaan
vervullen als voorbeeldproject. Wederom een reden om
nogmaals even het belang onder aandacht te brengen van
uw waardevolle steun aan dit project!

straatarm en hebben geen idee wat ze met het
behoeftige,
zwaargehandicapte
meisje
moeten
aanvangen. Omdat ze nog zo jong is hoopt Sanjeevani
voldoende resultaat met haar te boeken om het
moeilijke leven van dit kwetsbare kind meer kwaliteit te
geven.

De volgende is Sani, een opgewekt jongetje van zeven.
Hij heeft een verstandelijke beperking en kan nauwelijks
praten. Sani is enig kind van betrokken ouders die erg
blij zijn dat hij eindelijk is toegelaten tot Sanjeevani’s
dagprogramma. Sani kan vrijwel alles zelf en is qua
mobiliteit prima in orde. In Sanjeevani hebben we er alle
vertrouwen in dat Sani zich optimaal zal kunnen
ontwikkelen binnen het project.

NIEUWE KANS IN HET LEVEN

Met de verhuizing is er ook weer plaats voor nieuwe
kinderen in Sanjeevani. Acht nieuwe studentjes konden in
de afgelopen maanden worden toegelaten, waar de staf
weer de handen aan volheeft. Niet alleen hebben deze
meervoudig gehandicapte kinderen zelf enorm veel
aandacht nodig, maar ook hun ouders die toetreden tot
het ouderprogramma moeten intensief worden begeleid.
Even een korte introductie van een paar van deze nieuwe
kinderen:
Als eerste willen we Aisha voorstellen, een meisje van twee
met cerebral palsy. Ze is tevens blind, doof en heeft een
verstandelijke beperking. Een ernstige kromming in haar
ruggewervel zorgt ook nog voor een extra lichamelijke
beperking. De ouders van Aisha zijn zelf nog piepjong,

En dan tenslotte is er Chadni, nog een meisje van twee,
gekenmerkt door dwerggroei. Ze heeft spraak- en
gedragsproblemen, huilt erg veel en heeft een hekel aan
andere kinderen. Echter Chadni heeft een scherp
verstand en is een snelle leerling. Tot nu heeft ze nog
geen enkele keer gelachen- haar eerste glimlach is op dit
moment dan ook de grote uitdaging bij Sanjeevani.

Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder de steun
van onze trouwe en enthousiaste donateurs.
Dankzij u genieten deze kwetsbare kinderen
nu een menswaardig bestaan.
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