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Iedereen bij Stichting The Banyan Trust
wenst onze trouwe donateurs en lieve vrienden 
prettige feestdagen en een voorspoedig 2021

Wat een jaar is het geweest. 
Een virus kent geen grenzen en we beleven dan ook collectief dezelfde problemen, eendere zorgen 
en angsten. Van koninklijke families tot families in sloppenwijken worden we allemaal hard geraakt - 
qua gezondheid, in onze portemonnee, een opgeschort sociaal leven, een opgesloten bestaan. 
Dankzij u, onze trouwe donateurs en vrienden, hebben wij de ergste klappen binnen onze projecten 
kunnen verzachten voor de kinderen, jongeren, hun families en natuurlijk de staf. Samen met ons 
netwerk van stichtingen en organisaties die de projecten bestieren doen we ons uiterste best om de 
enorme ontwrichting weer recht te trekken. In deze nieuwsbrief een verslag van 2020. 

Mondkapjes gemaakt door de leerlingen van het Amar Joti/Sanjeevani Dagcentrum, Dhaka, Bangladesh.
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ONZE CORONA-RESPONS IN DHAKA
   Afgelopen juni hadden wij onze donateurs al op de hoogte gesteld van de situatie binnen de 
verschillende projecten van de Banyan Trust via een extra email, vooral om te laten weten dat de 
corona-situatie onze stichting voor hele nieuwe uitdagingen stelt en dat we ons best doen om daar 
zo goed mogelijk op in te spelen.

Armoede en het leven in een sloppenwijk maken het nog veel moeilijker om een virus buiten de deur 
te houden. Nauwelijks toegang tot goede gezondheidszorg en een volkomen gestokte economie 
maken de gevolgen van deze pandemie vaak niet te overzien voor de families van de kinderen van 
het Sanjeevani/Amar Joti project in Dhaka.


   Wat wij niet hadden vermeld in onze laatste 
nieuwsmail was dat we in maart het bericht 
kregen dat Rabeya Neela, docent speciaal 
onderwijs van het eerste uur in het Sanjeevani / 
Amar Joti dagcentrum, met spoed was opge-
nomen in het ziekenhuis met ernstige corona-
verschijnselen.

Als je zoiets hoort voel je je zo hulpeloos, zo 
bezorgd, zoals iedereen wereldwijd in deze 
moeilijke tijd, die hoort van besmetting van een 
familielid, vriend, collega of bekende.  Rabeya, 
een hoogstbekwame en zeer geliefde lerares, 
moeder van een dochter met verstandelijke 
beperkingen, een vriendin van ons allemaal bij de 
Banyan Trust, een bijzonder mens, is met al haar 
kennis altijd onze gids geweest op het pad naar 
een succesvol project voor kinderen met 
beperkingen in Dhaka’s sloppenwijk Badda. 

   Nu lag ze ineens aan een zuurstofapparaat, 
doodziek en angstig. Het project was inmiddels al 
gesloten voor onbepaalde tijd, in heel Bangladesh 
was een plotselinge totale lockdown afgekondigd. 
Sanjeevani’s staf van onderwijzers en assistenten 
stonden voor de moeilijke taak om de kinderen 
thuis niet aan hun lot over te laten en deden hun 
best om met thuisbezoeken de ouders en 
kinderen toch zoveel mogelijk te begeleiden. Maar 
het grote probleem van de families en hun 
kinderen was nog niet eens de uitbraak van het 
virus, maar toch vooral het acute gebrek aan 
voedsel wat hen ineens trof. Als dagloners geen 
werk betekent s’avonds niks te eten. (Rechts-
boven op de foto ziet u Rabeya Neela in een 
Zoom-klas met leerlingen op het platteland.)

    Terwijl Rabeya gelukkig geleidelijk weer aan de 
beterende hand was stonden wij voor een 
probleem, samen met Stichting Niketan en de 
lokale partners in Dhaka, die het project beheren: 
hoe help je zo snel en goed mogelijk de families 
door deze moeilijke periode? Antoinette Termos-

huizen, professioneel redster in nood, van Stichting Niketan kwam met het voorstel van een speciaal 
noodfonds. Na een vliegensvlugge inventarisatie van de behoeften van alle families, bleek dat van de 
90 gezinnen wier kind het dagcentrum bezoekt, 85 gezinnen in grote geldnood verkeerden en 
onmiddelijk hulp nodig hadden. De Banyan Trust heeft toen meteen een bedrag van EUR 20.000 
over kunnen maken, dat verdubbeld werd door de Wilde Ganzen en daarmee konden de families van 
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de kinderen geholpen worden. Echter, niet alleen wij zijn bijgesprongen, maar er is ook lokaal 
gedoneerd in Bangladesh om deze families te helpen. Door dit initiatief konden de meeste families in 
Dhaka blijven en hoefden zij niet in het holst van de nacht hun spullen te pakken. Dat is vaker 
gebeurd in het verleden en het project heeft het altijd 
vreselijk jammer gevonden om op deze wijze kinderen 
plotsklaps kwijt te raken, die juist zo enorm baat 
hebben bij het speciale onderwijs. Wij hopen dan altijd 
maar hen voldoende vaardigheden en zelfvertrouwen 
te hebben bijgebracht, zodat ze goed konden 
overleven in een andere omgeving.

    Ook nu zijn er vijftien kinderen verdwenen, terug 
verhuisd naar het platteland, waar ze wonen bij 
grootouders en familie. Dankzij de technologie wordt er 
aan deze studenten via een telefoonverbinding toch 
twee maal per week lesgegeven, vooral om hen het 
gevoel te geven dat ze er nog steeds bij horen (zie foto 
blz. 2).

  In het begin werden de families vooral gesteund met 
voedselpakketten, toegespitst op familiesamenstelling 
en vanaf het moment dat onze fondsen werden 
vrijgegeven door de financiële autoriteiten kreeg elke 
familie een maandelijkse toelage van EUR 45. 
Inmiddels heeft het fonds zich verbreed naar inkomst-
genererende initiatieven, zoals de aanschaf van 
naaimachines voor thuiswerk, of een geit, kippen.

     De economie in Bangladesh draait weer, maar nog 
altijd niet op volle toeren. De textielfabrikanten hebben 
het nog steeds moeilijk, want veel orders werden plompverloren gecanceld door Amerikaanse en 

Europese klanten, waardoor de fabrieken 
een stuk minder personeel in dienst 
hebben teruggenomen. Hetzelfde geldt 
voor de meeste sectoren in de economie, 
zoals ook de bouw. De families van de 
kinderen van Amar Joti/Sanjeevani zijn 
echter toch vrijwel allemaal weer redelijk 
aan de slag en zij proberen opnieuw op 
de been te komen. Rabeya Neela, 
volledig hersteld, heeft ons op verzoek 
een ‘boodschappenlijst’ opgesteld met 
dingen die de families hard nodig 
hebben. Hongerig en wanhopig hebben 
zij in de eerste weken van de pandemie 
vaak alles verkocht of geruild wat ze 
konden voor een handjevol rijst, van 
potten en pannen, dekens tot zelfs het 
speciale speelgoed en hulpmiddelen/

apparatuur van hun gehandicapte kind. Ons doel is om hen in staat stellen alles zo snel mogelijk te 
vervangen.

    Wat we in deze moeilijke situatie niet uit het oog moeten verliezen is dat bij Stichting Banyan 
Trust, ondanks dit wijde vangnet wat we nu uitgooien, het gehandicapte kind nog altijd centraal 
staat. Het kind met beperkingen heeft het meest te verliezen in al het tumult. Wij willen deze 
kinderen graag bescherming bieden en bij ons houden - dat betekent dus in dit geval het stutten van 
de structuur waarbinnen zij leven.

Eén ding hebben we in het verleden al vastgesteld bij soortgelijke noodhulpacties voor de hele 
familie en dat is dat de status van het gehandicapte kind binnen het gezin een enorme opzwieper 
krijgt!
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OPSTEKER
    Het dagcentrum in Dhaka is weer open, maar het speciale onderwijs en de zorg draaien nog niet 
op volle toeren vanwege de vele corona-regels en beperkingen. De kinderen komen nu in kleine 
groepjes, ‘bubbles’, in elk geval twee keer per week naar school. Vijftien kinderen die sinds de 

lockdown nog steeds op het platteland 
wonen krijgen ook nog altijd twee keer 
per week les - gelukkig heeft iedereen 
in Bangladesh tegenwoordig een 
mobiele telefoon. Of deze kinderen 
terugkomen naar Dhaka is nog maar 
de vraag. Op korte termijn zeker niet, 
want Bangladesh beleeft nu de tweede 
corona-golf die ernstiger is dan de 
eerste en veel slachtoffers eist.

    In het Dagcentrum leren de oudere 
leerlingen nu om mond-kapjes te 
maken. Training en resultaat bleken 
zo’n succes dat het Dagcentrum 
inmiddels is ge-start is met een 
‘beschermd werken traject’ voor deze 
jongeren. Ze zijn nu dagelijks bezig 

met het maken en verkopen van de 
mond-kapjes, veel online via Facebook, en de opdrachten stromen binnen.       Dit verhaal is Unilever 
Bangladesh ter ore gekomen en die vonden het zo’n goed initiatief dat ze een donatie hebben 
gedaan van EUR 10.000, voor de continuering en uitbreiding van het werk-begeleidingsproject.


APANJAN PROJECT, KOLKATA

     Ook hebben wij in deze moeilijke periode regelmatig contact gehouden met het Apanjan Project 
in Kolkata, in de persoon van Kallol Ghosh, de directeur van organisatie OFFER. 

Stichting the Banyan Trust heeft meerdere schenkingen gedaan aan Apanjan, in eerste instantie, 
tijdens de eerste golf, vooral voor de aanschaf van allerlei duur beschermmateriaal, zoals 

mondkapjes, gel, zeep en andere ontsmettingsmiddelen voor alle staf en bezoekers. Apanjan is er 
tot nu toe goed doorheen gekomen, aangezien de campus adequaat afgesloten kan worden van de 
buitenwereld. Er hebben zich daarom gelukkig binnen het project geen besmettingen voorgedaan. 
Op de foto’s ziet u een tweetal bekende gezichten van vroeger: Prem (rechterfoto, in het midden) en 
Ajay (linkerfoto), die inmiddels alweer de dertig gepasseerd zijn en een volwaardig en gelukkig 
bestaan leiden. Destijds toen ze jong waren en we met het project begonnen hadden we niet 
verwacht dat dit tweetal zó blakend van gezondheid de volwassen leeftijd zou behalen!


Stichting The Banyan Trust  
Treubweg 13, 1112 BA Diemen. Tel: 020 – 6648406. Email: banyantrust.nl@club.tip.nl Website: www.banyantrust.com  

REKENING:   ABN/AMRO  52.70.17.353 -    IBAN:      NL98.ABNA.0527.017.353    

mailto:banyantrust.nl@club.tip.nl


PROJECT ROHINGYA VLUCHTELINGENKAMP
  Sinds 2018 is Stichting The Banyan Trust betrokken bij een initiatief in de Rohingya 
vluchtelingenkampen in Zuid-Bangladesh. Gehoor gevend aan een smeekbede van Bengaalse 
artsen om een professioneel team dat binnen de vluchtelingenkampen lokale zorgmedewerkers 
traint in gehandicaptenzorg te financieren, hebben we tweejaar lang meegeholpen om adequate hulp 
te introduceren binnen de reeds bestaande hulpstructuren. Er werd met handicap geen rekening 

gehouden, omdat de know-how ontbrak. 

  Naast de trainingen werden met een mobiele 
kliniek de kinderen door hetzelfde team (zie 
onderstaande foto) ter plekke gediagnosticeerd, 
geëvalueerd en zo mogelijk behandeld, terwijl de 
ouders relevante begeleiding en informatie 
kregen. Geen enkele andere organisatie was 
bereid om dit trainings- en behandelprogramma 
te ondersteunen.

    Het kampcluster met een miljoen vluchtelingen 
uit het naburige Myanmar is inmiddels de derde 
grootste stad in Bangladesh en voorlopig is er 
geen oplossing in zicht. Stichting The Banyan 

Trust heeft samen met de Bangladesh Protibondhi Foundation uitvoerig naar mogelijkheden gekeken 
om een eenvoudig dagcentrum te openen en het was al zover dat we van de Bangladeshi 
autoriteiten een ruimte toegewezen kregen, een schuur, maar op het laatste moment veranderden ze 
toch van gedachte en werd de toestemming ingetrokken. Voornaamste reden was, omdat het een 
‘tijdelijk’ vluchtelingenkamp betreft, dat het niet de bedoeling is dat er permanente gebouwen 
ontstaan en dus een echte stad. Alle trainingen werden in 2019 afgerond en een vervolg kon er dit 
jaar niet aan gegeven worden, omdat toegang tot de kampen niet langer mogelijk is vanwege de 
pandemie.

    Een mooie voorlopige afsluiting van dit 
project is een boek dat onlangs is 
verschenen op Wereld Gehandicapten Dag 
(3 december) met de titel “Training Manual 
f o r t h e E s t a b l i s h m e n t o f C h i l d 
Development and Disability Services in 
Bangladesh” (“Handboek voor het 
opzetten van zorgverlening voor kinderen 
met beperkingen”). Tijdens zijn werk heeft 
het team in het vluchtelingenkamp nauw-
keurig alle wetenschappelijke data ver-
zameld van de jonge patiënten, alles waar 
ze op stuitten, en deze informatie is door 
neuroloog Dr Naila Khan, met wie de Banyan Trust al twaalf jaar werkt in Bangladesh, geanalyseerd 
en uiteindelijk bewerkt tot een praktisch handboek. Dit boek en deze uitgebreide studie zijn mogelijk 
gemaakt door Stichting The Banyan Trust en Child Care Trust UK. ( https://www.bpfbd.org/wp-
content/uploads/2020/12/10-page-1.pdf, zie “Acknowledgements” blz 3)

    Wij hopen dat er in de nabije toekomst organisaties zullen zijn die wél toestemming zullen krijgen 
om een uitgebreider zorgprogramma voor deze vluchtelingenkinderen met beperkingen op te starten 
en dan zal dit handboek hen ongetwijfeld van pas gaan komen.
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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 inmiddels haar eigen koers, OFFER heeft dapper de volledige fondsenwerving 
op zich genomen en dat gaat allemaal meer dan uitstekend – Apanjan is immers lokaal een begrip 

geworden.  
     In maart 2008 verbreedde Stichting The Banyan Trust 
met het Sanjeevani Centrum haar horizon 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 
bekwaam op zich heeft genomen en het dagcentrum heeft 
omgedoopt tot Amar Joti om het administratief met een 
aangepast beleidsplan opnieuw 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 is geheel in handen van Stichting Niketan en haar partners en Stichting The Banyan 
Trust draagt bij binnen haar mogelijkheden.  
    In 2018 heeft Stichting The Banyan Trust gehoor gegeven aan een roep om hulp voor kinderen met 
beperkingen en/of trauma’s in de Rohingya vluchtelingenkampen. Onze stichting heeft een team van 
professionals in de gehandicaptenzorg de mogelijkheid 
gegeven tot uitvoering van een bescheiden doch ambitieus 
pioniersproject binnen de kampen: het trainen van reeds 
aanwezig lokaal zorgpersoneel, het verzamelen van zoveel 
mogelijk medische data en informatie met betrekking tot 
handicap en trauma onder de kinderbevolking, de 
behandeling en evaluatie van een grote groep kinderen en 
tenslotte de begeleiding van hun ouders.  
    Het initiatief is inmiddels afgerond, met als resultaat dat de 
huidig toegestane hulpprogramma’s, verrijkt met de juiste 
kennis, nu rekening houden met de behoeften van kinderen met 
beperkingen en geestelijke problemen. De corona-crisis staat 
een vervolgfase van dit project voorlopig in de weg, maar wij 
zullen er zeer zeker voor ijveren dat deze groep kinderen die 
het zo vreselijk moeilijk heeft niet zal worden vergeten.  
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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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