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Iedereen bij Stichting The Banyan Trust
wenst onze trouwe donateurs en lieve vrienden 
prettige feestdagen en een voorspoedig 2019

!

VOORZICHTIGE NIEUWE 
STAPPEN

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we u over 
opvangkampen in het zuiden van Bangladesh, 
waar inmiddels meer dan een mil joen 
Rohinghya-vluchtelingen een veiliger onder-
komen hebben gezocht - in 23 kampen en sub-
kampen. Deze mensen, een etnische bevol-
kingsgroep uit een streek in Birma-Myanmar, 
zijn vorig jaar en masse Bangladesh binnen-
gestroomd op de vlucht voor bruut geweld door 
het Birmese leger - inmiddels bestempeld als 
etnische zuivering en genocide.
Families zijn uit elkaar gerukt, kinderen zijn hun 
ouders kwijtgeraakt, diepe trauma’s, ont-
worteling en voorlopig is er geen enkel uitzicht 
op een aanvaardbare oplossing. De hulp-
verlening komt met horten en stoten steeds 
meer op gang, met vooral organisaties als 
Artsen Zonder Grenzen die effectief werk doen 
op het gebied van medische bijstand, de 

Bangladesh overheid die, echter met beperkte financiële middelen beschikbaar, de 
voedselvoorziening en andere basisvoorzieningen probeert te verschaffen met behulp van 
bijvoorbeeld internationale donororganisaties zoals het VN-Wereldvoedselprogramma, Save 
the Children en ook UNICEF is er inmiddels te vinden.
Maar de uitdagingen zijn enorm: de leefomstandigheden zijn erbarmelijk, de status van de 
vluchtelingen (statenloos) betekent concreet dat ze nergens recht op hebben, de kampen 
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hebben slechts tijdelijk be-
staansrecht naar wens van de 
Bangladesh overheid en 
daardoor is het opzetten van 
structurele hulpprogramma’s 
buitengewoon ingewikkeld.
U vraagt zich waarschijnlijk af: 
wat hebben wij als Stichting 
Banyan Trust hier nu allemaal 
mee te maken? En dan als 
tweede vraag: wat kan een 
kleine stichting zoals wij in 
godsnaam betekenen in een 
humanitair drama van zo’n 
grote omvang?
Om te beginnen gaan we dan 
even terug naar 2007, toen 
Stichting The Banyan Trust in 
Bangladesh de hulp inriep van Dr Naila Zaman Khan, neuroloog en kinderarts in het Shishu 
Hospital in Dhaka, Bangladesh, om een dagcentrum voor kinderen met beperkingen op te 
zetten in een van Dhaka’s grootste sloppenwijken. Met haar professionele advies en 
begeleiding kon het dagcentrum Sanjeevani in januari 2008 haar deuren openen en 
sindsdien zijn we altijd in contact gebleven met Dr Khan. Vorig jaar toen de 
vluchtelingenstroom zo plotseling op gang kwam vanuit Myanmar naar Bangladesh en er 
geen enkele voorzieningen waren in de haastig opgezette kampen werd Dr Khan, toen nog 
National Health Coordinator voor de Bengaalse regering, geconfronteerd met schrijnende, 
chaotische toestanden, zoals ze naar eigen zeggen nooit eerder had gezien. Zij besloot 
toen al vrij snel dat ze veel meer kon doen ter plekke als arts dan achter een bureau in 
Dhaka en trad af als National Health Coordinator. (onderstaande foto: rechts, Dr Naila 
Zaman Khan) 
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Het was in die periode dat Dr Khan contact opnam met Stichting The Banyan Trust en ons 
heel direct vroeg of er een mogelijkheid was voor ons om te helpen. Haar ervaring met The 
Banyan Trust was dat wij ons best doen om snel mee te denken, als kleine organisatie niet 
vertraagd worden door een bureaucratisch beslissingsapparaat en in het verleden altijd 
klaarstonden om experimenteel, creatief en vernieuwend aan de slag te gaan. Op dat 
moment was er nog geen concreet hulpprogramma en wist eigenlijk niemand goed wat ze 
aan moesten met de mensenmassa in die kampen. Dr Naila Khan’s professionele 
aandachtsgebied is het kind met beperkingen - diagnose, interventie, zorgplan. Haar eerste 
stap was het samenstellen van een klein multi-disciplinair team van artsen en andere 
essentiële zorgverleners en hen te trainen om specifiek hulp te verlenen aan kinderen met 
handicaps in deze extreme omstandigheden - met behulp van diagnostische methodes en 
zorgoplossingen die Naila overigens vaak zelf in de loop der jaren heeft ontwikkeld en 
waardoor ze wereldwiijd in de medische wereld en binnen de internationale 
ontwikkelingshulp-gemeenschap veel erkenning geniet. Met dat team is Dr Khan aan de 
slag gegaan in de kampen en heeft ze een begin gemaakt met het in kaart brengen van de 
noden en behoeften van vluchtelingenkinderen met verstandelijke beperkingen en kinderen 
met trauma’s. (Zie foto, Naila, team en militair begeleider)

Veel kinderen zijn zwaar getrauma-
tiseerd en vertonen vaak dezelfde 
gedragsmoeilijkheden en handicaps als 
kinderen met verstandelijke beper-
kingen. Dr Khan heeft ons toen 
verzocht of Stichting The Banyan Trust 
bereid was de salarissen voor haar 
rekening te nemen van het ‘kernteam’. 
Grotere donororganisaties zijn eigenlijk 
nooit bereid om dit soort kleine 
initiatieven te steunen, simpelweg 
omdat het niet binnen hun veldstrategie 
past. Voor Dr Khan zou het betekenen 
dat ze haar team, dat tot op dat 
moment betaald werd door de overheid, 
als geheel zou verliezen, omdat ze elk 
individueel elders geplaatst zouden 
worden. Het leek ons een mooie 
gelegenheid om een voet binnen de 
deur te krijgen in een situatie waar nog 
geen enkele gespecialiseerde aandacht 
werd besteed aan het gehandicapte 
kind. Vanaf 1 maart j.l. is het team dus 
in feite in dienst van Stichting The 
Banyan Trust en inmiddels hebben de 
teamleden honderden kinderen gediag-
nostiseerd en de geschikte behande-

lingstrajecten opgezet, die binnen de huidige mogelijkheden liggen. Tevens hebben zij aan 
honderden hulpverleners met allerlei verschillende achtergronden trainingen en workshops 
gegeven - meestal zij die werkzaam voor kleine lokale NGOs, maar dus ook grotere 
organisaties als UNICEF hebben inmiddels al aangeklopt en hun lokale staf gestuurd; een 
andere belangrijke deelnemer is het Bengaalse leger dat toezicht houdt binnen de kampen. 
Deze mensen kunnen dan vervolgens op geschikte en constructieve wijze aan de slag met 
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deze kwetsbare kinderen die zo hard hulp nodig hebben, zodat er een efficiënt 
hulpverleningsnetwerk kan gaan ontstaan.

PLANNEN, UITDAGINGEN EN PROBLEMEN
Het uiteindelijke doel van Stichting The Banyan Trust is wat we altijd doen: het opzetten van 
een project voor het gehandicapte kind. In dit geval weer een dagcentrum, in de geest van 
het Sanjeevani project wat we in 2008 in Dhaka hebben geopend. En dat is geen makkelijke 
opgave. Waar we in de sloppenwijk in Dhaka de mogelijkheid hadden om een eenvoudig 
doch doelmatig gebouwtje neer te zetten, mag er van de Bengaalse overheid niets 

permanents worden gebouwd binnen de 
vluchtelingenkampen. Het officiële 
standpunt van de regering is namelijk dat 
dit een tijdelijke situatie is en dat de 
vluchtelingen binnenkort zullen terug-
keren naar Rakhine State in Myanmar/
Birma.
Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat die 
vluchtelingen er niet over piekeren om 
terug te gaan naar het land, waar 
duizenden van hen zijn omgebracht en 
de overlevenden allemaal getuige zijn 
geweest van de gruweldaden van het 
Birmese leger. Die kampen zijn dus 
voorlopig nog niet weg en inmiddels 
vormen zij grote steden; steden echter 

zonder enige normale voorzieningen en waar strenge restricties gelden. 
Samen met Dr Khan zijn wij onlangs rond de tafel gaan zitten om een plan op te stellen, 
gebaseerd op wat er wél mogelijk en toegestaan is en dat was toch wel echt even puzzelen. 
Het komt neer op het volgende: we hopen toestemming los te kunnen peuteren van de 
overheid om een semi-permanente ‘schuur’ neer te zetten. Dat betekent houten palen met 
gevlochten rieten muren en een golfplaten dak - en als dat niet mag een dak van gedroogde 
bananen- en palmbladeren. Binnen 
de schuur creëren we verschillende 
ruimtes: een soort van klaslokaal 
waar groepen kinderen bezig 
worden gehouden, een trainings-
ruimte, een kookhoek en tenslotte 
een washoek met latrine. Hulp-
verleners van buitenaf mogen zich 
slechts een aantal uren gedurende 
d e d a g b i n n e n d e k a m p e n 
bevinden en er mag niets achter-
blijven aan apparatuur of wat voor 
andere dingen dan ook. Maar wij 
werken altijd het liefst met mensen 
van binnen de gemeenschap - bij 
het Sanjeevani project was al het 
personeel behalve de speciale 
onderwijzers lokaal. En dus hebben 
we besloten om het project zoveel mogelijk in handen te gaan geven van de vluchtelingen 
zelf, die overigens bijzonder gefrustreerd zijn dat ze niet kunnen werken. 
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Ons team bijgestaan door instructeurs in speciaal onderwijs van onze nieuwe Bengaalse 
partnerorganisatie The Bangladesh Protibondhi Foundation (Bangladesh Handicap 
Foundation) gaat zich dan ook vooral richten op de moeders van de kinderen die speciale 
hulp nodig hebben. Diegenen die geschikt zijn en bereid zijn om het werk te doen zullen 
getraind worden om al snel als ‘para-professionals’ zoveel mogelijk taken op zich nemen in 
het nieuwe dagcentrum. Moeders kunnen de maaltijd voorbereiden voor de kinderen, het 
centrum schoonhouden en we zullen mannen, misschien vaders, bereid moeten vinden voor 
de nachtelijke bewaking. Ook zullen we toestemming moeten vragen om de educatieve 
spullen binnen het centrum op te mogen bergen in kisten en die daar s’nachts te laten 
staan. Zoals al eerder gezegd, niks mag worden achtergelaten - zelfs een paar metalen 
opbergkisten zou immers kunnen suggereren dat het centrum er ‘permanent’ is, dus ook dat 
is een issue. 
Vervolgens zal er permissie gevraagd moeten worden voor de maaltijd, om voedsel te 
mogen verstrekken aan de kinderen, want dat is zeer streng gereguleerd. Het voedsel is 
afkomstig van het World Food Program van de VN en het is de Bangladeshi overheid die tot 
taak heeft het te verdelen onder de vluchtelingen. Per dag moeten er meer dan een miljoen 
mensen gevoed worden, een enorme onderneming. Volgens Dr Khan zijn alle kinderen, en 
overigens ook de volwassenen, ondervoed. Hun 
dieet is niet gevarieerd genoeg en ze krijgen 
net niet voldoende rijst. Voor ons zal het dus 
een hele opgave zijn om de legerleiding ervan 
te overtuigen dat kinderen met een handicap 
en/of diep trauma als basis voor verbetering 
extra voeding nodig hebben. 
Tenslotte is er dan nog een ander vraagstuk 
wat we moeten oplossen en dat betreft de 
betaling of beloning van de mensen uit de 
Rohingya gemeenschap die voor ons gaan 
werken in het dagcentrum: zij mogen namelijk 
niet betaald worden. De gedachte daarachter is 
dat er geen economie mag ontstaan, want dat 
zou de situatie weer kunnen ‘normaliseren’, 
een soort stadsdynamiek creëren, en dat is dus 
niet de bedoeling. Wij zullen derhalve een 
manier moeten vinden om deze mensen niet ‘ 
uit te buiten’ als vrijwilligers.
Omdat we een klein initiatief zijn hopen we dat 
de autoriteiten het een en ander van ons door 
de vingers zullen zien, ook omdat het brede 
trainingsinitiatief van ons team door hen op 
prijs wordt gesteld en we daardoor een beetje 
krediet hebben opgebouwd. Onze ervaring is dat de gemeenschap meestal wel accepteert 
dat kinderen met verstandelijke beperkingen en andere handicaps speciale hulp nodig 
hebben en daarom worden we met rust gelaten, zelfs als er wat extra voedsel wordt 
verschaft. We hopen dat het ook nu weer zo gaat.
We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Er zal ongetwijfeld veel fout gaan, 
zoals altijd met het opzetten van een project, maar dat hoort erbij en ook dat zal u te horen 
krijgen. Maar uiteindelijk zal er een project komen, dat met uw steun kan doen wat zo hard 
nodig is: hulp voor die kinderen die in zulke extreme omstandigheden nooit lukt om vooraan 
in de rij te staan om te bemachtigen waar ze naar snakken, waaraan ze behoefte hebben - 
het zijn de kinderen die altijd opzij geduwd worden, achtergelaten worden en die het meest 
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kwetsbaar zijn. We hopen van ganser harte dat we ook bij deze nieuwe uitdaging weer op u 
mogen rekenen als donateur.

ONS TEAM
Stichting The Banyan Trust is nu verantwoordelijk voor de salarissen van vier teamleden, 
het ‘kernteam’: Dr Razia Sultana - Child Health Physician (kinderarts), Asma Begum Shilpi  - 
Senior Developmental Therapist (therapeut verstandelijke ontwikkeling), Nasrin Sultana - 
Developmental Therapist (therapeut verstandelijke ontwikkeling) en Bipasha Roy - Child 
Psychologist (kinderpsycholoog).

 
LINKS: Drie teamleden, van links naar 
rechts: Nasrin Sultana, Asma Begum 
Shilpi en helemaal rechts Dr. Razia 
Sultana. Hier gaven zij een training en 
workshops voor psychiaters en 
psychologen die werkzaam in een 
vluchtelingenproject dat door UNICEF 
wordt gefinancierd.
ONDER: Asma Begum Shilpi, ons 
vierde teamlid, � �  geeft een kind 66
therapie.

Door de aanwezigheid en werkzaamheden van ons 
team zijn er enorm veel waardevolle contacten 
gemaakt binnen de kampen, hetgeen ons zeker 
zeer ten goede zal gaan komen bij het opzetten van 
het nieuwe dagcentrum. 

HET AMAR JOTI BADDA PROJECT/
SANJEEVANI CENTRUM

Het Sanjeevani project, omgedoopt tot Amar Joti Badda om administratieve redenen toen 
het drie jaar geleden door een nieuwe partnerorganisaties werd geadopteerd, gaat 
verhuizen naar een nieuwe locatie, nog steeds binnen de sloppenwijk Badda. Het heeft lang 
geduurd voor er een geschikte plek werd gevonden, maar nu is dat dan toch eindelijk gelukt. 
Het project wordt op zeer bekwame wijze gerund door lokale organisatie DRRA en staat 
onder leiding van de Nederlandse Antoinette Termoshuizen met haar Stichting Niketan, die 
nu samen het overgrote gedeelte van de fondsenwerving op zich hebben genomen, waarbij 
veel fondsen tegenwoordig zelfs van binnen Bangladesh komen. Stichting The Banyan Trust 
dit jaar nog bijgedragen aan een aantal elementen van het project, maar wij zijn onze 
primaire focus gaan richten op hulpverlening aan de kinderen met handicaps binnen de 
Rohingya vluchtelingenkampen. Net zoals we ons Apanjan project, destijds opgezet in 
Calcutta, na tien jaar hebben overgedragen aan onze partnerorganisatie OFFER is nu ook 
het Sanjeevani project haar eigen koers gaan varen, waarbij beide projecten zijn uitgegroeid 
tot lokale instituten die een zeer goede reputatie hebben en uitstekend gefinancierd worden. 
Het is Antoinette zelfs gelukt om onlangs een foto van Sanjeevani/Amar Joti Badda 
paginagroot gepubliceerd te krijgen in NRC Handelsblad als posterproject voor de 
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Postcodeloterij; met een prachtige foto die ze zelf had gemaakt in Amar Joti/Sanjeevani en 
die wij vorig jaar met u gedeeld hebben in 
onze kerstnieuwsbrief.
Kortom, het project timmert uitstekend aan 
de weg - veel kennis en ervaring waaiert ook 
op zeer professionele wijze uit naar andere 
projecten via trainingsprogramma’s geleid 
door Rabeya Neela, tot voor kort project-
coördinator. Rabeya staat nu gedeeltelijk 
weer voor de klas waar ze speciaal onderwijs 
geeft aan de kinderen en verder ze besteedt 
dus veel tijd aan haar opleidingsprogramma. 
Er zijn ook een aantal leuke initiatieven 
gelanceerd, zoals een samenwerkings-
verband van de Nederlandse onderneming 
2Mothers met moeders van de gehandicapte 
studenten, die jute producten maken om verkocht te worden in Nederland. Het is voor ons 
echt heel bijzonder om te zien hoe Antoinette en haar team met hun expertise, 
enthousiasme en energie het Amar Joti Badda (Sanjeevani) project een hele nieuwe injectie 
hebben gegeven - en het allerbelangrijkste: de kinderen varen er zeer wel bij!

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. De fondsenwerving zal vanaf 2019 geheel in handen zijn Stichting 
Niketan en haar partners.  
Sinds 2018 is Stichting The Banyan Trust is weer terug aan de basis met een nieuw initiatief: het 
opzetten van een hulpprogramma voor kinderen met beperkingen en/of trauma’s binnen de Rohingya 
vluchtelingengemeenschap in de opvangkampen in Zuid-Bangladesh. Hulp voor hen is heel hard 
nodig. Ze mogen niet worden vergeten in deze tragedie. Hopelijk kunnen we weer rekenen op uw 
contributie! 
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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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