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Iedereen bij Stichting The Banyan Trust
wenst onze trouwe donateurs en lieve vrienden 
prettige feestdagen en een voorspoedig 2020

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u uitgebreid bericht over de activiteiten voor kinderen 
met een beperking in de Rohingya vluchtelingenkampen in Zuid Bangladesh. De hulp van 
Stichting The Banyan Trust was ingeroepen door Dr Naila Khan met wie we alweer 12 jaar 
geleden het Sanjeevani dagcentrum voor kinderen met een handicap hebben opgezet in 
een sloppenwijk van Dhaka. 

Dr Khan heeft met onze hulp een trainingsprogramma opgestart voor de mensen die al 
werken met groepen vluchtelingen binnen de kampen en die te maken krijgen met de 

complexe behoeften waar het 
handicap betreft, in het bijzonder in 
het geval van kinderen en jongeren.

Dr Khan heeft in de loop der jaren 
een aantal buitengewoon effectieve 
en wereldwijde erkende methodes 
ontwikkeld voor de diagnose van 
handicap en de verschillende 
wijzen waarop zo snel mogelijk 
doelgerichte hulp geboden kan 
worden, voora l in moei l i j ke 
omstandigheden.

Ons doel dit jaar was, naast het 
aanbieden van deze gespecia-
liseerde trainingen om een dag-
centrum te openen voor kinderen 
met een verschillende handicaps. 

Hulpverlening in de kampen is een 
zeer complexe aangelegenheid, 
waar de regering van Bangladesh 
zeer strenge regels hanteert voor 
wie wat doet en op welke wijze. 
Een vluchtelingenkamp is immers 
geen normale stad en de regering 
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Dr Naila Khan, tweede van rechts, met de Bangladesh 
Surgeon General en artsen, o.a. een van ons team, die 
werkzaam zijn in de vluchtelingenkampen, in het 
complex waar het project eindelijk ruimte is geboden, in 
”camp number 17” 
.
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wil niet dat er stedelijke vorming ontstaat die permanent zou kunnen worden. Dus is het 
niet de bedoeling dat er echte gebouwen worden neergezet, waar allerlei diensten worden 
aangeboden, met andere woorden hulpverlening als pleister op de wond, maar geen 
preventie of structurele aanpak.

Grote organisaties als UNICEF, Save the Children en BRAC, maar ook kleinere lokale 
hulporganisaties opereren binnen de kampen met rudimentaire onderwijsprogramma’s en 
het doel van Dr Khan en Stichting the Banyan Trust is een multifunctioneel dagcentrum 
waar speciaal onderwijs, medische hulp en sociale activiteiten gaan plaatsvinden. De 
huidige trainingen van Dr Khan zijn erop gericht om mensen te trainen om gehandicapte 
kinderen te integreren in al bestaande onderwijsprogramma’s - het personeel van Unicef, 
BRAC en vele andere organisaties. Dat is een belangrijk begin, maar kinderen met 
beperkingen hebben vaak toch veel meer nodig. Toestemming voor een dagcentrum leek er 
afgelopen september dan eindelijk te komen, met een toegewezen plekje in het grootste 
kamp, maar er zijn toch weer spaken in het wiel gestoken waardoor het initiatief maar niet 
verder van de grond wil komen. Reuze frustrerend voor Dr Khan en natuurlijk voor Stichting 
The Banyan Trust, maar wij vinden het toch vooral jammer voor het gehandicapte kind dat 
zo hard gespecialiseerde hulp op dagbasis nodig heeft. Wat klinkt als een relatief simpele 
onderneming is in deze context toch wel 
erg ingewikkeld gebleken. Het initiatief wil 
graag vluchtelingen zelf trainen en ook 
daar wringt de schoen. Een dagcentrum 
dat zes dagen in de week open is kan 
alleen maar bestaan met vast personeel 
dat er echt elke dag is. Alle professionele 
hulpverleners van buiten moeten 50 km 
reizen vanuit de dichtstbijzijnde stad, over 
slecht geasfalteerde slingerwegen - dat 
betekent meer dan twee uur heen en dan 
weer twee uur terug. Het is bijzonder 
moeilijk om de geschikte mensen te vinden 
die in staat zijn om dit te doen. Zodoende 
he t idee van he t t ra inen van de 
vluchtelingen zelf, maar die zouden dan als 
werknemers uiteraard bezoldigd moeten 
worden en dat mag nu juist weer niet.

Kortom, de trainingsprogramma’s van Dr 
Khan voor iedereen die binnen de kampen te maken krijgt met handicap lopen ondertussen 
zo goed mogelijk door. De professionals die daarvoor forenzen naar de kampen doen dat 
niet elke dag, maar in workshop-blokken van enkele dagen achter elkaar of twee maal per 
week. Met deze intensieve en gespecialiseerde trainingsprogramma’s heeft Stichting The 
Banyan Trust toch al heel wat kunnen betekenen voor veel kinderen die profiteren van de 
hulp die ze nu toch krijgen van organisaties die het gehandicapte kind dikwijls helemaal 
buitensluiten of niet in staat zijn om er adequaat aandacht aan te schenken.


Dit verhaal van de Rohingya vluchtelingenproblematiek brengt ons tenslotte even terug 
naar het Sanjeevani/Amar Joti Dagcentrum dat geleid door het collectief Stichting Niketan/
DRRA nog steeds floreert in Dhaka, met nog altijd dezelfde kern van bijzonder toegewijde 
en competente stafleden die wijzelf ooit aangesteld hebben.

Stichting The Banyan Trust draagt deze kerst bij aan met name het trainingsprogramma van 
Sanjeevai/Amar Joti voor mensen op het platteland, zodat ook daar steeds meer kennis 
wordt verspreid van hoe om te gaan met kinderen met een beperking, welke voorzieningen 
er nodig zijn en hoe je deze kinderen kunt integreren in reeds bestaand onderwijs. Dit 
programma is ontwikkeld en wordt geleid door Rabeya Neela, die sinds de eerste dag 
werkzaam is bij het project. 
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De toegewezen ruimte
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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 mogen we weer rekenen op uw 
contributie! 
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Inclusief kinderklasje in vluchtelingenkamp van organisatie 
BRAC, getraind door ons initiatief, waar nu succesvol kinderen 

met een beperking worden geïntegreerd.
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