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Een nieuw begin voor meervoudig gehandicapte straatkinderen

SANJEEVANI’S NIEUWE LENTE
Sinds 1 mei 2014 werkt Stichting The Banyan Trust niet
langer samen met partnerorganisatie SLUM die tot nu toe
het administratieve management van het Sanjeevani Project
in Bangladesh verzorgde. Alle ingewikkelde formaliteiten
die door buitenlandse donoren en NGO’s doorlopen
moeten worden om in Bangladesh te kunnen opereren
liepen sinds 2008 via SLUM. Deze kleine lokale organisatie
runt tevens een ander inclusief schoolproject, waarmee ons
Sanjeevani Project sinds 2009 een gebouw heeft gedeeld.
Dit jaar bleek SLUM niet meer bereid om nog langer de
administratie en alle formele rompslomp op zich te nemen
– de samenwerking verliep eerlijk gezegd ook af en toe
nogal stroef, culturele verschillen en verschil in inzicht zijn
uiteraard onvermijdelijk. (zie “nieuwe partner”). Dus was het
tijd voor een verandering en gelukkig kunnen we nu
melden dat Stichting Niketan, een Nederlandse organisatie
met meerdere projecten in Bangladesh voor gehandicapten,
zich over Sanjeevani heeft ontfermd. Niketan, met stichter
en directeur Antoinette Termoshuizen en haar lokale
partner DRRA onder leiding van Farida Yasmin, gaan het
project een hele nieuwe injectie geven met uitbreiding en
op korte termijn ook verhuizing naar een nieuwe locatie.
Het huidige onderkomen is echt te klein geworden om het
project nog langer te huisvesten. Niketan is bijvoorbeeld
van plan een beroepstrainingsafdeling aan het project toe te
voegen om zo meer kansen voor de toekomst te creëren
voor de kinderen van Sanjeevani. Een verhuizing zal in alle
opzichten een zeer positieve impuls betekenen voor het
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project – klasruimtes kunnen opnieuw worden
ingericht en de kinderen zullen letterlijk de meer
broodnodige bewegingsruimte gaan hebben.
Sanjeevani zal nu deel gaan uitmaken van een
netwerk van projecten en initiatieven die allemaal
nauw met elkaar samenwerken op het specialistische
gebied van lichamelijke en geestelijke beperkingen.
Alex van der Bijl, voorzitter van Stichting The
Banyan Trust, is eind april afgereisd naar Dhaka
voor de afwikkeling van de samenwerking met onze
voormalige partner SLUM, tekst en uitleg te geven
aan het personeel van Sanjeevani die nu een nieuwe
werkgever krijgen, kennis te maken met de nieuwe
lokale collega’s en om het project symbolisch over te
dragen aan Niketan/DRRA.
In Nederland verandert er helemaal niets, met uw
contributie die net als voorheen direkt ten goede zal
blijven komen van diezelfde kinderen en hetzelfde
project, echter in een nieuw jasje. Dit is een mooie
gelegenheid om alle donateurs en vrienden van
Stichting The Banyan Trust weer even hartelijk te
bedanken voor hun trouwe steun die zoveel
mogelijk heeft gemaakt in de levens van deze
kwetsbare kinderen.

Sanjeevani staf met hun nieuwe collega’s Antoinette
Termoshuizen van Stichting Niketan (derde van links) met
naast haar Farida Yasmeen, directeur van DRRA. Voorop,
in het midden Rabeya Neela, directeur van Sanjeevani, met
links schuin achter haar Alex van der Bijl, voorzitter
Stichting The Banyan Trust Nederland. Op maandag 28
april j.l. bracht het voltallige personeel van Sanjeevani een
gezellige dag door bij een project van Niketan/DRRA op het
Bangladeshi platteland.

Stichting The Banyan Trust
Treubweg 13, 1112 BA Diemen. Tel: 020 – 6648406. Email: banyantrust.nl@tip.club.nl Website: www.banyantrust.com
Bankrekening: ABN/AMRO NL98ABNA0527017353

EE IEUWE PARTER
Een samenwerkingsverband van meer dan zeven jaar is op 1 mei
j.l. ten einde gekomen.
Stichting The Banyan Trust en de Bengaalse organisatie SLUM
openden gezamelijk na een langdurige voorbeiding in maart
2008 het Sanjeevani Centre for Child Development, het eerste
opvang- en speciaal onderwijsproject in de wijde omgeving voor
complex gehandicapte kinderen uit de allerarmste families.
Met vereende krachten hielpen SLUM en de Banyan Trust het
Sanjeevani project in korte tijd stevig op poten en binnen een
jaar was het dagcentrum een niet meer weg te denken begrip in
de sloppenwijk Badda. Het project groeide gestaag, met
zorgvuldig beleid en derhalve niet al te snel. Toch deed men zijn
uiterste best om aan zoveel mogelijk gehandicapte kinderen in
die moeilijke omgeving van bittere armoede de geschikte steun
te bieden, hetzij binnen de muren van het klaslokaal of anders
via verschillende vormen van thuiszorg. De wachtlijst werd
echter alsmaar langer, met wanhopige ouders die dagelijks aan
de deur klopten voor specialistische hulp voor hun kind.
Het Sanjeevani project leefde met alles mee wat er zoal in de
wijk gebeurde, van overstromingen, honger en voedseltekorten
tot hittegolven, brand in de sloppen, ziektes en politieke
onlusten. Overal moest het project passende oplossingen voor
vinden om de kinderen altijd maar zo goed mogelijk te blijven
begeleiden, dikwijls geen makkelijke taak. Het waren vooral
Chitto Halder, voorzitter van SLUM, en Rabeya Neela, directeur
van Sanjeevani op wier schouders dit terechtkwam. Op afstand
trachtten wij als Banyan Trust ook immer constructief mee te
werken aan mogelijke oplossingen voor de vaak onverwachte
problemen die zich voordeden. En ook al verliep de
samenwerking en communicatie tussen de partijen niet altijd
vlekkeloos, toch viel alles meestal weer prima op z’n plaats,
dankzij de inspanningen van Rabeya en Chitto, waarbij als
hoofdmotto gold de handhaving van de dagelijkse routine,
essentieel voor de gemoedsrust van elk gehandicapt kind.
Echter projecten en organisaties evolueren nu eenmaal en in dit
geval leidde dat ertoe dat SLUM, Sanjeevani en The Banyan
Trust geleidelijk uit elkaar begonnen te groeien. De verschillen
in opvattingen over aanpak en in mentaliteit, maar ook de
uiteenlopende visies op de toekomst waren op een gegeven
moment aanleiding voor Chitto Halder/SLUM om aan te geven
dat hij er graag uit wilde stappen om zich volledig op z’n andere
projecten te kunnen storten.
Voor de Banyan Trust betekende dit een zoektocht naar een
nieuwe partner en zo kwamen we dan terecht bij Antoinette
Termoshuizen en haar stichting Niketan die bereid waren de
juiste oplossing te bieden. Niketan, gelieerd aan Bengaalse
organisatie DRRA, zet zich in voor complex-gehandicapte
kinderen en jongvolwassenen in projecten op met name het
platteland in Bangladesh. Zij bieden zorg, onderwijs en
specialistische ondersteuning en in hun professionele
benadering past het Sanjeevani project uitstekend.
Nieuwe mensen, nieuwe kansen voor Sanjeevani en een plek

Stichting The Banyan Trust is opgericht in 1998 in
ederland en Engeland met als doel structurele hulp
te bieden aan kinderen met een handicap in India en
elders. In nauwe samenwerking met lokale
partnerorganisatie OFFER werd het Apanjan Project
opgericht, wat inmiddels is verhuisd naar het WestBengaalse 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 en OFFER heeft de volledige
fondsenwerving op zich genomen. 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
iketan, die het administratieve management in
Bangladesh voor het project heeft overgenomen. Uw
contributie via Stichting The Banyan Trust blijft
evenwel direkt ten goede komen van de kinderen van
Sanjeevani die uw hulp zo hard nodig hebben.

CULTUREEL PROGRAMMA
Regelmatig wordt er in Sanjeevani een cultureel
programma georganiseerd. Aanleiding is meestal een
festival, een bijzonder bezoek of een andere feestdag.
De kinderen oefenen wekenlang op hun acts en het
applaus en de waardering die zij oogsten doet
wonderen voor hun zelfvertrouwen. Hierboven de
viering van de Bengaalse lente.
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(vervolg “EEN NIEUWE PARTNER”)
binnen een dergelijk, specialistisch netwerk kan het project alleen
maar ten goede komen, zo concludeerden wij. Niketan/DRRA van
hun kant gaan graag de uitdaging aan van een project in deze
sloppenwijk van Dhaka.
Wat wij niet uit het oog hebben verloren is dat Chitto Halder al die
jaren het administratieve werk voor het project op vrijwilllige basis
heeft verricht. Daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk.
Stichting The Banyan Trust wilde destijds in 2007
gehandicaptenhulp gaan bieden in een sloppenwijk, aan de
allerarmsten, en wij hebben Chitto die reeds 20 jaar in de wijk
werkzaam was om hulp en advies gevraagd. Zonder aarzeling en met
veel enthousiasme heeft hij toen zijn waardevolle medewerking
aangeboden. Chitto’s kennis van de sloppenwijk en zijn talloze
contacten bleken onontbeerlijk voor een succesvolle start van het
Sanjeevani project.

Chitto Halder ontvangt van de kinderen van Sanjeevani een zelfgemaakt cadeau
tijdens recent ‘cultureel festival’.
Chitto’s vertrek is een mijlpaal. Nu betreedt Sanjeevani dus een
nieuw tijdperk, met een nieuwe partner. Wij als Banyan Trust nemen
afstand van inspraak in het dagelijks bestuur en reilen en zeilen van
het Sanjeevani project, simpelweg omdat we hiervoor te ver weg
zitten. Wij weten dat het project bij Niketan/DRRA in zeer goede
handen is.
Uw steun blijft voor deze groep kwetsbare kinderen de garantie
vormen voor een menswaardig bestaan - Stichting the Banyan Trust
en Niketan/DRRA zorgen ervoor dat het ook daadwerkelijk bij
deze kinderen terechtkomt en op de voor hen juiste wijze wordt
besteed.

Dagje uit en picknick in het park voor de kinderen van Sanjeevani.

AAN DE SLAG
Sanjeevani heeft in de loop der jaren speciaal
onderwijs en ondersteuning geboden aan een
grote groep kinderen met beperkingen. Er
waren altijd twee dagshifts, eentje voor de jonge
kinderen en een latere middagshift voor
gehandicapte jongeren uit de sloppenwijk
Badda. Juist deze laatste groep had het heel
moeilijk omdat ze nooit specialistische hulp
hadden gekregen, nooit enige vorm van
onderwijs hadden genoten en binnen de
gemeenschap totaal buiten de boot vielen. Om
te zien dat een aantal van deze inmiddels
jongvolwassenen uiteindelijk toch een plaats
weten te veroveren in hun leefgemeenschap
door middel van werk is hartverwarmend.
Deze drie jongemannen mogen aan de slag in
buurtwinkeltjes.

Ashraful, Selim en Liton
Zij volgen in de voetstap van andere Sanjeevani
ex-leerlingen die ook werk hebben gevonden in
de bediening in kleine lokale winkeltjes en
kraampjes. In Sanjeevani leren ze met geld
omgaan, met twee woorden spreken en zich te
concentreren op wat ze doen. Deze drie
jongemannen waren leerlingen van het eerste
uur en hebben een ware transformatie
ondergaan van schichtige, onzekere en verlegen
jongeren naar zelfverzekerde, vriendelijke en
opgewekte persoonlijkheden.
Sanjeevani blijft hen voorlopig nog begeleiden
en waar nodig bijsturen. Liton, Asharaful en
Selim zullen geregeld verslag komen uitbrengen
in Sanjeevani van hun bevindingen tijdens
evaluatiesessies.
Sanjeevani’s
‘community
worker’ Shilpi, die dagelijks de buurt ingaat voor
thuiszorg en aanverwante taken, zal daarbij ook
dagelijks even de winkeltjes aandoen waar deze
jongemannen werken.
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Klaar voor de start vanaf Sanjeevani.
ITERATIOALE GEHADICAPTEDAG
Het is alweer enige tijd geleden, maar we willen toch graag nog
even het verslag met u delen dat Rabeya Neela, Directeur van
Sanjeevani, deed van Internationale Gehandicaptendag op 3
december j.l. Haar verslag bereikte ons net te laat voor de
vorige nieuwsbrief. Het geeft een goed beeld van de activiteiten
die Sanjeevani zoal onderneemt en de inspanningen die het
onvermoeibaar doet om het onderwerp handicap onder de
aandacht te brengen van de gemeenschap en zodoende
bewustwording en acceptatie te bewerkstelligen – een lange weg
in Bangladesh.
“Sanjeevani heeft op 3 december uitgebreid aandacht
besteed Internationale Gehandicaptendag. Startschot
van deze belangrijke dag was een demonstratie met
vrijwel al onze studenten, alle stafleden en aantal
behulpzame ouders. We zijn dwars door de wijk
gemarcheerd, met posters, vlaggen en wimpels en de
studenten hadden een reeks pakkende slogans uit het
hoofd geleerd – helemaal totaan de rand van de wijk
waar dagelijks een grote markt wordt gehouden.
Hoogtepunt van onze demonstratie was een
prachtige theateropvoering midden op straat, bij de
markt, door onze studenten. Voorbijgangers, winke-

liers, marktkoopmannen, riksjarijders, bewoners uit
omliggende huisjes - talloze mensen stroomden
nieuwsgierig toe om te kijken en de kinderen oogsten
veel waardering en enthousiasme.
Leven met handicaps, het enorme belang van
bewustwording van de medemens, de akelige
vooroordelen waar je als gehandicapte zo vaak mee
geconfronteerd wordt waren uiteraard allemaal
onderwerpen die in de voorstelling ten tonele werden
gebracht met dans, zang en toch ook veel humor.
Vervolgens slaagden we erin een levendige publieke
discussie op gang te brengen met alle omstanders over
handicap en daarin konden we hen vertellen over het
verlangen naar acceptatie, het bestaan van speciaal
onderwijs en de rechten van gehandicapten in ons
eigen land Bangladesh. We waren verbaasd hoe
geinteresseerd de voorbijgangers waren en geroerd
door hun uitingen van steun en vriendelijkheid.
Daarna was het terug naar Sanjeevani, waar een
feestelijke lunch wachtte met allerlei sociale activiteiten
ter afsluiting; het einde van echt een schitterende dag
voor ons allemaal!” Rabeya Neela, Directeur Sanjeevani

De Sanjeevani-demonstratie trekt door het centrum van Badda,
Dhaka.

Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder de steun
van onze trouwe en enthousiaste donateurs.
Aan weerszijden ziet u twee foto’s.
Twee kinderen zojuist toegelaten tot het Sanjeevani project.
Voor hen de speciale begeleiding die ze zo hard nodig hebben.
Zonder u is het leven voor deze kwetsbare kinderen uitzichtloos.
Dankzij u genieten zij nu
een menswaardig bestaan.
Stichting The Banyan Trust
ABN/AMRO 52.70.17.353
IBAN: NL98ABNA0527017353
www.banyantrust.com
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