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                    BANYANIEUWS 
 NIEUWSBRIEF VAN STICHTING THE  BANYAN TRUST 

Jaargang 17 Een    nieuw    begin   voor   meervoudig gehandicapte   straatkinderen Winter 2016 

 

 

Iedereen bij Stichting The Banyan Trust 
wenst onze trouwe donateurs en lieve vrienden 
prettige feestdagen en een voorspoedig 2017! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onze nieuwsletter begint meestal met een verslag van wat er in het project in de afgelopen 
periode is gebeurd, maar dit keer willen we toch eerst aandacht besteden aan de 
dramatische gebeurtenissen die eerder dit jaar in Bangladesh plaatsvonden en wat dit voor 
onze stichting betekent. 

 

SITUATIE IN BANGLADESH 

Op 1 juli 2016 vond in Dhaka, Bangladesh een bloedige aanslag plaats, de meest 

gruwelijke in een groeiende reeks terroristische incidenten. Een groep terroristen 
bestormde een restaurant in de diplomatieke enclave Gulshan, dat met name 
populair was bij de expat-bevolking. Toen de nachtlange gijzeling ten einde was 
bleken 22 gijzelaars hun leven te hebben verloren en bleef Bangladesh angstig en 
geschokt achter. 
De daad werd opgeëist door IS en inmiddels is deze terreurclaim definitief bevestigd 
door verschillende internationale inlichtingendiensten en de Bangladeshi overheid. 
(voor meer informatie over deze aanslag dit recente artikel van Reuters: 
http://www.reuters.com/article/us-bangladesh-islamicstate-insight- 
idUSKBN13P2WK) 
Het land werd al enige tijd regelmatig opgeschrikt door een reeks moorden op onder 
meer Bangladeshi bloggers, politieke activisten, priesters en buitenlandse NGO- 
werknemers, maar deze laatste aanslag luidde een nieuw realiteit in: Bangladesh is 
niet langer veilig. Veel expats, meestal werkzaam in de textielbranche, besloten dan 
ook het land voorgoed te verlaten. Vergaderingen, congressen en andere 
evenementen werden afgezegd of verplaatst naar buitenlandse locaties zoals India, 
Thailand en Dubai. Men is van opvatting dat de Bangladeshi overheid de veiligheid 
van de buitenlandse gemeenschap en belangen niet adequaat kan garanderen. 
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1 augustus 2016, een gijzelaar wordt opgevangen door de politie. Motorhelmen moeten 

bescherming bieden tegen de kogelregens. 

Dit is het punt waarop Bangladesh zich nu bevindt. Een hele moeilijke situatie voor 
organisaties zoals Stichting The Banyan Trust, onze partnerorganisatie Niketan en 
andere buitenlandse NGO’s met projecten in Bangladesh. Zoals u zich wellicht kunt 
herinneren brengen bestuursleden van de Banyan Trust jaarlijks een evaluerend 
bezoek aan ons Sanjeevani/Amar Joti Badda project. Wij hebben echter helaas 
moeten besluiten om ons aanstaande bezoek op te schorten tot nader orde. Onze 
persoonlijke veiligheid is prioriteit. Het project ligt immers in een wijk die zeker niet 
afdoende wordt beveiligd door leger en politie. 
Echter, wij zijn Antoinette Termoshuizen van Stichting Niketan die het management 
van het project op zich heeft genomen buitengewoon erkentelijk voor het feit dat zij 
ondanks alles toch bereid is gebleken om onlangs naar Bangladesh af te reizen en 
ons uitgebreid verslag te doen van alles wat er binnen het project speelt: de 
moeilijkheden, alle successen, de ‘kleine’ persoonlijke verhaaltjes, de uitdagingen en 
de sfeer in Bangladesh in het algemeen. We moeten wel toegeven dat we opgelucht 
waren toen Antoinette vorige week weer heelhuids terug was in Nederland! 

 

HET PROJECT: WEER EVEN - WAAR EN HOE? 

Weer even een korte situatieschets van ons project, voor degenen die niet bekend 

zijn met wat onze stichting doet in Bangladesh. Het Amar Joti Badda/Sanjeevani 
Project is gesitueerd in Badda, een wijk van Dhaka. Dit is al de derde locatie van het 
project. Inmiddels alweer bijna tien jaar geleden is in 2007 het project een paar 
honderd meter verderop begonnen in een soort veredelde schuur. Het dagcentrum 
biedt speciaal onderwijs en hulp aan kinderen met beperkingen uit arme gezinnen in 
deze achterstandswijk van naar schatting een miljoen inwoners. 
Badda maakt een enorme verandering door. Dhaka als snelstgroeiende stad van de 
wereld slokt alle ruimte op om flatgebouwen neer te zetten. Uiteraard zijn deze flats 
niet bedoeld voor de oorspronkelijke bewoners van deze wijk: traditioneel een 
mengeling van de laagbetaalde arbeiders, bedelaars, ambachtslui, riksja wallahs en 
huishoudelijk personeel van de aangrenzende diplomatenwijk Gulshan. Het zijn de 
gehandicapte kinderen van deze ongefortuneerde gezinnen die wij opvangen in ons 
project. 
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De allerarmste families worden steeds vaker weggejaagd, hun sloppenbuurtjes met 
de grond gelijk gemaakt en ze komen dan terecht in hutten waar ze nog dichter op 
elkaar moeten leven. Een aantal kinderen hebben helaas ons dagcentrum moeten 
verlaten omdat ook hun families het in Dhaka voor gezien hielden en terug 
verhuisden naar het platteland. 
Maar waar Bangladesh toch het meest berucht om is gebeurde in september 
jongstleden opnieuw: zware overstromingen die grote delen van het platteland onder 
water zetten. Dus sloegen diezelfde families opnieuw op de vlucht en kwamen uit 
pure wanhoop weer terug naar Dhaka, met alle gevolgen van dien qua woonruimte 
in de sloppenbuurten en de toch al zeer krappe arbeidsmarkt. 
In deze wijk zoekt ons project naar een nieuw onderkomen en dat is een hele 
moeilijke opgave. De huisvesting van zo’n dagcentrum als Amar Joti/Sanjeevani is 
nu niet bepaald lucratief voor een projectontwikkelaar. Maar we houden uiteraard de 
moed erin en hopen op een ruimer en goedkoper onderkomen in het komende jaar. 

 
 

ONS ONDERWIJS 
Na een experiment waarbij de leerlingen in plaats van vijf halve dagen drie hele 

dagen les kregen, is er eerder dit jaar besloten om de klok terug te draaien naar het 
oude systeem van halve dagen. Dit op dringend verzoek van de ouders. De 
leerkrachten vonden het wel jammer, want zij waren goed te spreken over het  
nieuwe schema. Het bracht meer rust en orde, in plaats van elke dag de chaotische 
wissel van de groepen. Maar uiteraard gaat het om de wensen van de ouders. Zij 
grijpen de afwezigheid van hun gehandicapte kind vaak aan om s’ochtends of 
s’middags te werken - de regelmaat van elke weekdag school blijkt hen toch veel 
beter uit te komen. 
Het onderwijsprogramma is momenteel thema-gericht, waar voor langere tijd één 
onderwerp wordt uitgediept. Uiteraard geen geschiedenis en scheikunde, maar 
alledaagse onderwerpen en voorwerpen. 
Ook wordt er aandacht besteed aan omgangsvormen en een mooi voorbeeld was 
tijdens het bezoek van Antoinette een oefening in “kritiek” – in feite een beetje 
‘bekritiseer je medemens’. Een nuttige oefening om de leerlingen mondiger te  
maken in hun dagelijks leven en hen te leren om hun omgeving duidelijk te maken 
wat hen stoort en waar ze behoefte aan hebben.  
Daar kwamen interessante confrontaties uit, zoals een meisje dat de directeur fel 
bekritiseerde vanwege een aanpalende bouwput naast de school en het lawaai dat 
dat veroorzaakt. Een   ander meisje bekritiseerde een groepsgenootje omdat ze zich 
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niet goed wast. Dat was natuurlijk wel weer een beetje zielig, maar werd gelukkig 
goed opgelost door de docent.  De kracht van de training is juist dat ze op een 
sociale respectvolle manier leren kritiek te geven en samen tot een oplossing 
proberen te komen. Zo werd aangegeven dat ze zich ook op school kon wassen, 
wanneer het thuis niet mogelijk was. De jongeren hebben het keurig uitgepraat 
zonder knijpen of haartrekkerij, ondanks dat het er natuurlijk niet altijd even lief aan 
toe gaat. 

 
Weer eens een diploma-uitreiking. 

De kinderen doen ook allerlei testjes, waarvoor ze allemaal altijd slagen en een 
diplomabul krijgen - dat geeft hen enorm zelfvertrouwen. Een volgende 
gedragsoefening voor deze oudere leerlingen is ‘hoe gedraag je je op het werk’,  
voor als ze een baantje krijgen. Sommige jongeren werken als hulpje in 
kruideniersstalletjes, timmerwerkplaatsen, fietsenmakers of doen ander licht 
emplooi. Wat dat betreft biedt een sloppenwijk met veel ambachtelijke activiteit voor 
een gehandicapte jongere ook wel weer interessante mogelijkheden - in een dure 
middenklassewijk is het veel moeilijker om lokaal passende arbeid te vinden. 

 

Wahidul kwam in 2008 bij Sanjeevani/Amar Joti Badda. Hij is doof en had last van ernstige 
gedragsstoornissen. Wahidul is inmiddels opgegroeid tot een zelfverzekerde en capabele 

jongeman en heeft nu een baan bij een lokale meubelwerkplaats, Akhter Furniture. 
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HANDICAP EN SEKSUALITEIT 
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) financiert een onderzoek door de 

Universiteit van Dhaka met als onderwerp Seksualiteit en Handicap. Vijf leerlingen 
met lichamelijke beperkingen van het Amar Joti/Sanjeevani dagcentrum nemen deel 
aan deze studie waarin gekeken wordt naar hoe jonge mensen met een beperking in 
aanraking komen met sex, hoe zij seksualiteit ervaren en hoezeer de culturele 
stigma’s hun seksuele leven beïnvloeden. Seksualiteit in een traditionele  
islamitische cultuur als Bangladesh is natuurlijk überhaupt al taboe, laat staan in de 
context van handicap. Omdat er nooit over wordt gesproken, worden kwetsbare 
jongeren met een beperking niet opmerkzaam gemaakt op alle gevaren waar ze aan 
blootstaan, worden ze dus niet weerbaar gemaakt en vallen ze meestal al heel jong 
ten prooi aan seksueel misbruik. Zo wordt hen dus ook niet duidelijk gemaakt hoe 
om te gaan met hun eigen seksuele gevoelens en is het enige wat ze leren ervaren 
is diepe schaamte - schaamte voor hun eigen lichaam en schaamte voor hun 
gevoelens. 

 
Rabeya Neela, directeur van Amar Joti Badda/Sanjeevani bespreekt de les seksuele 

voorlichting met een andere docente. 
 

Stichting The Banyan Trust, altijd nauw betrokken bij de veldactiviteiten, heeft deze 
problematiek al eerder gezien bij bijvoorbeeld ons Apanjan project in Calcutta. De 
moeilijkheid blijkt keer op keer niet alleen hoe geef je adequate seksuele voorlichting 
aan jongeren met beperkingen in een cultureel zeer conservatief land, maar de grote 
uitdaging is vooral het wegnemen van de aarzeling en moeite van veel 
onderwijzers/verzorgers om dit onderwerp aan te snijden. Ook zijzelf hebben  er 
nooit over gepraat en missen volkomen elke vorm van geschikte vocabulaire, 
waardoor hun enige reactie het kweken van schaamte is bij deze jongeren en het 
uitdelen van strenge straf. In Apanjan werd destijds besloten om het onderwerp heel 
discreet te behandelen waar het de bewoners van het tehuis betrof, daar waren de 
verzorgers nog wel toe bereid, maar in het dagcentrum met 150 leerlingen durfden 
de leerkrachten het niet aan om het klassikaal bespreekbaar te maken.                
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In 2009 organiseerde Stichting The Banyan Trust in Dhaka een congres over 
handicap en armoede, waarbij één van de onderwerpen seksualiteit en handicap 
was, met een forum voorgezeten door een Zweedse psycholoog en auteur van een 
speciaal voor de Bangladeshi cultuur aangepast voorlichtingshandboek. Ons doel 
was om een discussie op gang te brengen onder de aanwezige NGO’s met de hoop 
hen te bewegen tot actie, maar ondanks een levendige discussie verzandden na het 
congres alle goede bedoelingen toch weer in de taboesfeer. Daarom waren wij 
enthousiast om te vernemen dat Niketan van plan was het onderwerp opnieuw in 
Bangladesh op de kaart te zetten en samen met de Universiteit van Dhaka en 
fondsen van de Nederlandse overheid verschillende activiteiten op touw te zetten. 
Vanuit Stichting The Banyan Trust heeft een aantal van onze donateurs eenmalig 
een extra bijdrage geleverd aan dit programma zodat dit initiatief van Antoinette 
Termoshuizen en Niketan gerealiseerd kan worden. 
Het onderzoek zal eind 2017 worden afgerond en aan de conclusie zal actie worden 
verbonden. Ondertussen is binnen het dagcentrum een voorlichtingsles begonnen 
“It’s my body”, gegeven door onze leerkrachten. Stafleden hebben een training 
gehad van zes dagen waarbij zij hun diepe gêne uiteindelijk overwonnen en zelfs 
persoonlijke ervaringen deelden met hun cursusgenoten over bijvoorbeeld hun eigen 
‘kindhuwelijk’ en/of seksueel misbruik. In februari volgen nog twee lesdagen voordat 
de leerkrachten echt aan de slag mogen met het lesmateriaal. “It’s my body” is een 
lesmethode met geïllustreerde verhalenboekjes, posters en speciale poppen. 
Het is voor het eerst in twintig jaar dat wij als stichting werkzaam in India en 
Bangladesh zien dat dit belangrijke onderwerp eindelijk echt is opgenomen in het 
curriculum. 

 

Beauty krijgt één op één les van Rabeya Neela aan de hand van pictogrammen. 

HET VERHAAL VAN BEAUTY 
Beauty is een charmant meisje van 16. Ze blaakt van zelfvertrouwen en blinkt uit in 

alles. Ze heeft inmiddels alle lessen zoals “Zelfredzaamheid”, “Onderweg naar een 
baantje”. Bij “Onderweg naar een baantje” moeten de jongeren de stappen sociale
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vaardigheden en communicatie in de juiste volgorde leggen. Beauty heeft veel 
kameraadjes, maar zij leeft in twee werelden: thuis wordt ze genegeerd, geslagen en 
op straat wordt het meisje gepest en uitgebuit vanwege haar verstandelijke 
beperking. Beauty is bijzonder kwetsbaar buiten het dagcentrum - jongens 
vergrepen zich aan haar omdat Beauty hun seksuele gedrag verwarde met de 
aandacht waar ze altijd zo naar hunkerde. Juist voor zo’n weerloos meisje is goede 
seksuele voorlichting buitengewoon belangrijk – naast regelmatige verkrachting 
worden veel meisjes zoals Beauty vaak al op zeer jonge leeftijd zwanger en zijn 
vervolgens nauwelijks in staat om te zorgen voor hun eigen baby met alle akelige 
gevolgen van dien. Ook jongens met een verstandelijke beperking zijn dikwijls het 
slachtoffer van seksueel geweld en voor hen is goede voorlichting uiteraard net zo 
belangrijk. 
“Beauty is een schat van een meid”, zo vertelt Rabeya Neela, directeur van het 
dagcentrum, “ze heeft heel veel moeten leren toen ze bij ons kwam, maar ze is echt 
één van onze succesverhalen geworden. Heerlijk om te zien hoe vrolijk en 
zelfverzekerd ze nu is. Ze weet dat er hier een veilige, warme omgeving voor haar is 
waar mensen van haar houden en waar ze heeft geleerd dat ze een heleboel kan.” 
Een makkelijk leven zal Beauty nooit hebben, maar ze is nu wel gewapend met een 
heleboel vaardigheden en in de duistere stegen van Badda staat ze echt haar 
mannetje. 

WIE ZIJN WIJ? 
Stichting The Banyan Trust is opgericht in 1998 in Nederland en Engeland met als doel 

structurele hulp te bieden aan kinderen met beperkingen 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, OFFER heeft de volledige fondsenwerving op zich genomen en dat gaat uitstekend – 

Apanjan is immers lokaal een begrip geworden. 

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 van het Sanjeevani project succesvol op zich heeft genomen en er de nieuwe 

naam Amar Joti Badda aan toe heeft gevoegd om het administratief met een aangepast 

beleidsplan te kunnen registreren bij de autoriteiten in Bangladesh. Het project is nu ingebed 

in een netwerk van lokale projecten voor gehandicapten en er vindt qua expertise veel 

uitwisseling plaats. Uw contributie via Stichting The Banyan Trust blijft evenwel direkt ten 

goede komen aan dezelfde groep kinderen van Sanjeevani/Amar Joti Badda die uw hulp nog 

steeds zo hard hebben. 
 

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. 

Stichting The Banyan Trust 
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