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een grote letter waardoor het eenvoudiger is om  
mee te schrijven en /of te lezen. Ook de 
leerkrachten zijn zeer enthousiast, zij hebben 
gemerkt dat de leerlingen nu langer hun aandacht 
bij de les weten te houden. De variatie in het 
lesprogramma zorgt volgens de leerkrachten voor 
een grotere motivatie en oplettendheid van de 
kinderen, hierdoor ontwikkelen de kinderen zich 
beter.  

 
In April werd de wereld opgeschikt door de 
aardbevingen in Nepal. Deze aardbevingen waren 
ook in Dhaka goed te voelen. Met het team van 
Amar Joti Badda is een protocol opgesteld hoe te 
handelen bij gevaar. Het team van Amar Joti 
Badda heeft het protocol met de leerlingen 
doorgenomen en geoefend. Een keer per 
kwartaal vinden er oefeningen plaats om de 
leerlingen gewend te laten raken aan activiteiten 
die behoren tot het protocol.  

 

 

Onderwijs en training 
Het afgelopen half jaar hebben de leerkrachten 
van de Sanjeevani / Amar Joti Badda School 
training gekregen in totale communicatie, het 
werken met een Individueel Educatie Plan, hoe 
om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, 
functionele therapie en classroom management.  
Dankzij de trainingen is de communicatie tussen 
leerkracht en student verbeterd waardoor er 
minder moeilijk verstaanbaar gedrag wordt 
gezien. Elk kind heeft zijn eigen educatieplan 
gekregen waarin persoonlijke doelen staan. 
Hierdoor kunnen leerkrachten gerichter werken 
aan de ontwikkelingsdoelen.  
De kinderen krijgen onderwijs aan de hand van 
een thema, hierdoor brengen we de wereld in de 
klas en dichterbij het kind. Op het moment zijn 
de leerlingen bezig in het lesboek ‘The City’, 
waarin diverse thema’s worden belicht zoals het 
ziekenhuis, de politie, het postkantoor en het 
vervoer. Elk kind heeft zijn eigen werkboek en 
draagt daar ook de verantwoording voor. De 
leerlingen zijn erg blij met hun nieuwe lesboeken, 
ze staan vol uitdagende opdrachten, de foto’s zijn 
kleurrijk en herkenbaar, de opdrachten bevatten 
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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 West-

Bengaalse 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 management in Bangladesh voor het 

project op zich heef genomen. Uw contributie via 

Stichting The Banyan Trust blijft evenwel direkt ten 

goede komen aan de kinderen van Sanjeevani die uw 

hulp zo hard nodig hebben. 

 

CONFERENTIE 
In september organiseerde NGO DRRA, lokale partner 
van Niketan en de Banyan Trust, in nauwe 
samenwerking met het Ministry van Health het seminar 
‘National Consultation on access to mainstream health 
services for people with disability’. 

 
 
De dochter van Premier Sheikh Hasina, Saima Wazed 
Houssain (midden op bovenstaande foto) was een van de gast 
sprekers. Vanuit Amar Joti Badda waren een aantal 
leerkrachten en leerlingen aanwezig. Zij kregen de 
gelegenheid om hun verhaal te delen met het publiek.  
Voor meer informatie zie:  
http://bdnews24.com/health/2015/08/09/autism-
campaigner-putul-listens-to-the-troubles-of-people-with-
disabilities-stresses-on-inclusive-development 
Niketan is dankzij de Banyan Trust en Sanjeevani/Amar 
Joti Badda een werk relatie aangegaan met Perkins 
International. In 2016 gaan we samen leerkrachten van 
speciale scholen trainen op het gebied van early 
intervention en play development. Manuals van Perkins 
worden door partnerorganisatie DRRA vertaald naar het 
Bengaals.  
Op 2 april tijdens de ‘International Autism day’ was 
Amar Joti Badda op de Nationale TV. In een 
documentaire werd het leven van de autistische zoon van 
de Minister van Woman and Children Affairs en van een 
autistische dochter van een sloppenwijk gezin getoond. 
Zo werd er ook gefilmd in de Amar Joti school.  In de 
documentaire is het verschil tussen rijk en arm zichtbaar, 
maar beide ouders kampen ondanks hun financiële 
situatie met dezelfde problemen, zoals acceptatie en 
opvoedingsproblemen. De documentaire is te zien op: 
https://www.youtube.com/watch?v=vHZ-AquQyWk 
  
 
 
 
 

 

RUNA 
Hallo, ik ben Runa en ik ben 16 jaar. Mijn 
moeder was amper 13 toen ze zwanger van 
mij raakte. Tijdens de bevalling ging er van 
alles mis en zo werd ik met een ernstig 
zuurstof tekort geboren. Hierdoor raakte ik 
spastisch verlamd. Mijn ouders hebben 
beiden werk. Mijn vader werkt in de bouw en 
mijn moeder in de kleding industrie. Ik heb 
twee gezonde jongere zussen die beiden al 
uitgehuwelijkt zijn.   
Mijn ouders hebben geprobeerd mij uit te 
huwelijken, maar niemand wil mij hebben. Ik 
woon samen met mijn ouders in de 
sloppenwijk van Badda, in een klein huisje 
boven een meertje vol vuilnis.  Ik ga drie 
dagen per week naar het dagcentrum Amar 
Joti in Badda.  
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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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Het is voor mij niet eenvoudig om daar te komen, 
omdat mijn huisje met een bamboebrug verbonden 
is aan de weg. Gelukkig word ik door het personeel 
van Amar Joti geholpen om deze brug iedere keer 
weer te nemen. Thuis ben ik eenzaam, mijn buurt 
en leeftijd genoten pesten mij met mijn handicap, 
daarbij is er geen ontkomen aan de stank van de 
vuilnis die overal om ons heen ligt. Ik ben blij dat 
ik drie dagen per week naar de Amar Joti school 
kan, daar heb ik veel vrienden en word ik 
geaccepteerd. Op school heb ik leren lezen en 
schrijven, ik ben meer gaan praten en durf nu met 
mijn klasgenoten over mijn gevoelens en wensen te 
praten.   
Sinds februari 2015 krijg ik les uit het “My way to 
Work’ boek.  Ik heb al geleerd hoe ik mij netjes 
moet voorstellen,  hoe ik vragen moet stellen en 
welke eisen een werkgever stelt aan persoonlijke 
hygiëne. In November doe ik mijn eerste tentamen 
voor de My way to Work training. Best spannend. 
Ook krijg ik training in het maken van papieren 
tassen en in het maken van papieren bloemen.  
Mijn zelfvertrouwen groeit met de dag en ik heb 
mij voorgenomen me niet meer te laten pesten.  

 

 
KINDHUWELIJKEN  

EN REPRODUCTIEVE GEZONDHEIDSZORG  

In samenwerking met RedOrange heeft Niketan 
een documentaire gemaakt over kind huwelijken. 
In Bangladesh trouwt 1 op de 3 meisjes voor het 
15de jaar. Het uithuwelijken van een dochter 
betekent één mond minder om te voeden. Kind 
huwelijken vinden dan ook vooral plaats in 
gebieden waar veel armoede is en de geboorte- en 
sterftecijfers hoog zijn. Veel van onze gehandicapte 
kinderen zijn geboren uit kinderen. Tijdens de 
bevalling gaat er vaak iets mis waardoor kinderen 
met zuurstof tekort en de gevolgen daarvan op de 
wereld komen. De documentaire is te vinden op 
youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=JKXJFL8RT
Vo 
De jongeren van het Sanjeevani/Amar Joti Project 
zitten vol vragen over reproductieve 
gezondheidszorg, echter door culturele barrières en 
stigma’s is het moeilijk voor hen om daar openlijk 
over te praten. Niketan wil dat graag voorzichtig 
doorbreken en is daarom gestart met discussies 
rondom gearrangeerde huwelijken, verliefd zijn / 
worden, menstruatie en seksuele voorlichting. Het 
is de wens om in 2016 te starten met een 
lesprogramma gericht op reproductieve 
gezondheidzorg en seksuele voorlichting. Niketan 

is nog op zoek naar financiering voor dit project. 
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