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Iedereen bij Stichting The Banyan Trust 
wenst onze trouwe donateurs en lieve vrienden  
prettige feestdagen en een voorspoedig 2018 

 
 
 

 
Geluksmomentje in de klas. 

 

EEN ACUTE SITUATIE 
Voordat we u weer op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen binnen het Amar Joti 
Badda/Sanjeevani project willen we graag eerst uw aandacht vragen voor het volgende: 
Het zal niemand zijn ontgaan in de afgelopen maanden dat er zich in Bangladesh een humanitaire ramp 
voltrekt. Het grensgebied met Myanmar wordt overspoeld door een stroom van honderdduizenden 
vluchtelingen die behoren tot de ethnische Rohingya-bevolkingsgroep - een statenloos volk, 
oorspronkelijk ooit afkomstig uit Bengaals gebied, dat zich heeft gevestigd in een provincie van 
Birma/Myanmar en altijd zijn moslim-identiteit behouden heeft. Eerder dit jaar is het militaire régime van 
Myanmar een geweldscampagne begonnen tegen de Rohingya’s met gruwelijke slachtpartijen en de 
vernietiging van hun dorpen. Babies worden van moeders weggerukt en in grote vuren gesmeten, 
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moeders worden van hun kinderen losgerukt, verkracht en tenslotte in stukken gehakt, hele dorpen zijn 
uitgemoord. De situatie wordt inmiddels officieel geduid als ethnische zuivering en zelfs genocide. Er 
bevinden zich nu meer dan een half miljoen vluchtelingen  in opvangkampen in Bangladesh, zelf één van 
de armste landen ter wereld. De Bengaalse regering doet wat zij kan, maar hun middelen zijn uiteraard 
zeer beperkt. De lokale bevolking probeert zoveel mogelijk eten te delen met de vluchtelingen en de 
overheid stuurt artsen en hulpverleners, maar het is lang niet voldoende. Internationale hulp komt maar 
heel langzaam op gang. Voorafgaand aan deze vluchtelingenstroom was er al een bevolking van 
driehonderdduizend gevluchte Rohingya’s en men verwacht dat hun aantal zal aanzwellen tot meer dan 
een miljoen.  
 

 
Dr Naila Khan in Rohingya vluchtelingenkamp met lokale arts 

 

Wij als Stichting Banyan Trust zijn inmiddels in gesprek met Dr Naila Khan en haar team, met wie we 
destijds in nauwe samenwerking het Sanjeevani project hebben gesticht, om te kijken waar en hoe wij als 
Banyan Trust hulp kunnen bieden aan gehandicapte kinderen in deze kampen. Wij zijn al zo lang 
werkzaam in Bangladesh en voelen ons bij deze menselijke tragedie geroepen om als stichting een steentje 
bij te dragen. Dr Khan is momenteel bezig met het opzetten van een tijdelijke kliniek waar kinderen 
gediagnostiseerd gaan worden door artsen en geestelijke gezondheidswerkers en aan hen de juiste 
begeleiding en dagopvang zal worden geboden. Zestig procent van de vluchtelingen zijn kinderen, 
honderd procent van deze kinderen zijn getraumatiseerd.  
U begrijpt, onze bijdrage zal een druppel op een gloeiende plaat zijn, maar die ene druppel zal voor deze 
kinderen, hun moeders en de rest van het gezin een belangrijke verlichting zijn van hun enorme lasten en 
verdriet. Vanuit deze optiek is Stichting the Banyan Trust altijd aan de slag gegaan in moeilijke 
omgevingen en dankzij uw trouwe hulp hebben we veel kunnen betekenen in meer levens dan we ooit 
hadden kunnen denken toen we ooit begonnen met de opvang van drie kinderen in Calcutta. We hopen, 
net als toen, ook nu weer op u te kunnen rekenen. 
 

ORDE VAN DE DAG IN DHAKA 
Eigenlijk is het beste nieuws voor een project als Amar Joti Badda/Sanjeevani dat er nauwelijks nieuws is. 
Er is is dit jaar relatief weinig verloop geweest onder de studenten, het aantal ligt nog steeds rond de 
tachtig, en het is nu eenmaal niet een reguliere school waar kinderen met een einddiploma op hun 
achtiende naar huis gestuurd worden. Elk kind heeft een hele eigen specifieke begeleiding nodig - hun 
persoonlijke beperkingen en talenten bepalen immers de richtpunten en het einddoel. Het special 
lesprogramma wordt voortdurend aangepast, bijgeschaafd en verbreed. Vooral de beroepstraining heeft 
in 2017 onder de loep gelegen, want het project ziet immers graag zoveel mogelijk kinderen doorvloeien 
naar geschikte arbeidsplaatsen binnen de lokale gemeenschap. Partnerorganisatie Niketan heeft een 
bijzonder lesprogramma ontwikkeld “My way to work”, waarin de jongeren op alle mogelijke manieren 
klaargestoomd worden voor de werkplek. Bangladesh is een land waar nog veel vraag is naar handmatige 
arbeid, in naaiateliers, meubelwerkplaatsen, fietsenmakerijen, winkelstalletjes, om maar eens wat te 
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noemen. Kortom, eenvoudig werk dat zeer geschikt is voor de ‘afgestudeerde’ leerlingen van het 
dagcentrum.  

 
Voorbereidingen voor een dansvoorstelling 

 

Maar natuurlijk zijn niet alle kinderen even geschikt voor werk. Voor hen is er een andere focus en richt 
het speciaal onderwijs in het dagcentrum zich op zelfredzaamheid, op hun plaats en functioneren binnen 
het gezin en de directe leefomgeving. De docenten speciaal onderwijs maken gebruik van een arsenaal 
aan methodes en lestechnieken zoals zang en muziek, spelletjes, handenarbeid en rollenspel om de 
kinderen bij te brengen wat ze moeten weten. 
 

 
 

Stichting Niketan doet veel aan netwerken binnen Bangladesh, niet alleen met de Bengaalse overheid en 
andere lokale NGOs, maar ook bijvoorbeeld met de Nederlandse ambassade bij wie zij met succes 
hebben gelobbyd voor meer aandacht voor gehandicapten binnen hun lokale mandaat. In het verleden 
heeft de Nederlandse ambassade vaker een steentje bijgedragen aan ons dagcentrum. Zo schonken zij 
bijvoorbeeld in 2009 computerapparatuur aan het project, speciaal bedoeld voor de studenten. Een aantal 
van hen heeft zich daarin goed bekwaamd en zij zijn inmiddels zelfs onze Facebook-vrienden. 

 
BRISTI 

Zoals u weet staan we in onze nieuwsbrief altijd even stil bij kinderen in het dagcentrum die het moeilijk 
hebben. Kinderen uit straatarme families, met beperkingen die veel aandacht, zorg en individuele 
begeleiding nodig hebben. Zoals Bristi, een meisje van elf, vernoemd naar ‘regen’, een zegen in 
Bangladesh - regen brengt geluk. Geboren in een arm gezin - vader doet elektrische klusjes, moeder 
zonder werk - begon het de ouders na enige tijd te dagen dat er qua ontwikkeling problemen waren met 
hun baby. Volkomen ontredderd en beschaamd, wisten ze niet anders te doen dan hun kind jarenlang te 
verstoppen in hun hut, in een donker hoekje. Uiteindelijk werd het meisje gevonden door de sociaal 
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werkster van het Amar Joti/Sanjeevani project, Shilpi, die de ouders ervan wist te overtuigen om het 
meisje naar het dagcentrum te laten komen. Bristi was volkomen verwilderd - ze kon niet praten, bleek 
nauwelijks in staat om zich duidelijk te maken en haar voornaamste manier van communiceren was 
aggressie. In Amar Joti Badda/Sanjeevani vond het kind een liefdevolle opvang en werd voor haar een 
individueel begeleidingsplan opgesteld.  
 

 
Bristi 

Heel geleidelijk begon ze zich aan te passen aan haar nieuwe omgeving. Bristi werd sociaal, ze 
bekwaamde zich in gebarentaal en zelfs lezen en schrijven, want ze blijkt prima te kunnen leren. Nu heeft 
ze vriendinnetjes, helpt ze nieuwkomers en is ze uitgegroeid tot lieveling van de docenten. Bristi gaat 
binnenkort de overstap maken naar inclusief onderwijs, waar ze een regulier schoolcurriculum gaat 
volgen. Haar ouders zijn apetrots. 

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 dapper de volledige fondsenwerving op zich genomen 

en dat gaat allemaal 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 zeer 

kundig 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 nodig 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 
ABN/AMRO    52.70.17.353  

IBAN:    NL98ABNA0527017353 
 

 

 

   

mailto:banyantrust.nl@club.tip.nl

