
   Nieuwsbrief    

  Stichting PHYSCI 
 
Ru Paréstraat 35 2552 CP Den Haag    Banknr NL75TRIO0197741142  ANBI nr 853250078 

 

              1 

Een warme deken 
 
Op 30 maart gaf Ria 
Schmitz bij de dames van 
de handwerkclub van 
parochie Maria Eik en 
Duinen, een 
fotopresentatie over het 
werk van PhySCI in 
Bangladesh.  De dames 
waren van te voren al gaan 
breien voor de 
gehandicapte kinderen in 
Bangladesh. Warme 
dekens in prachtige 
kleuren en sokjes voor de 
koudere dagen in de 
winter van Bangladesh. 

Hoewel het in Bangladesh 
vaak heel heet is, is er daar 
namelijk ook winter. In 
november, december, 
januari en februari is het 
een stuk kouder dan de 
rest van het jaar. 
Overdag valt het nog mee 
maar vanaf een uur of vier 
gaat het afkoelen. Omdat 
nergens verwarming is of 
bescherming tegen deze 
koude valt het niet mee 
voor de mensen. Zeker 
ook niet voor de 
gehandicapte kinderen, 
want vaak kunnen ze niet 
bewegen en liggen ze op 
de grond, zij hebben echt 
last van deze koude. 

En nu........... trots 
overhandigden de dames 
van de handwerkclub dus 
prachtige gebreide dekens 
om mee te nemen naar de 
gehandicapte kinderen 
van Bangladesh. 
Wat een geweldig cadeau, 
met liefde gemaakt, dit 
cadeau voelt als een 
warme deken ! 
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Wij zijn alweer een tijdje terug uit Bangladesh. Van 
onze ervaringen hielden wij u al op de hoogte via de 
website en andere berichten, maar er is weer een 
hoop te vertellen.  
Vandaar de eerste nieuwsbrief van dit jaar 2015.  
 
  

Nieuwe start van een programma in Dynazpur.  
 
In november reisden Kelly en ik naar een provincie in het 
noorden van Bangladesh, bijna tegen de grens van India 
aan.  Dit was een oriënterend bezoek in een gebied waar 
veel gehandicapte kinderen leven in primitieve en 
armoedige omstandigheden, geïsoleerd, zonder zorg, 
aandacht, begrip en therapie.  
Wij gingen er vol verwachting naar toe, wetend dat er veel 
vragen zouden liggen. In ons hoofd speelden de gedachten: 
kunnen we daar iets gaan betekenen, nu of in de toekomst? 
  
We gingen er op huisbezoek met een Bengaalse collega. 
Enkele ervaringen: 
Huisbezoek bij ernstig beperkte jongen, die niet kan zitten 

en ongecontroleerde 
bewegingen heeft die 
hem hinderen. Voor hem 
hebben we een special 
houten stoeltje aan 
gemeten zodat hij niet de 
hele dag op de grond 
hoeft te liggen. Een 

rolstoel zou beter zijn, maar de reis naar het 
revalidatiecentrum is te ver.  We gaven hem een bal ,een 
speciale, die hij zou kunnen vasthouden met een belletje er 
in,  s avonds toen ik terug kwam lag hij er nog mee.  
 
Dit meisje wordt op de stoel neergezet, ze heeft zeer 
ongecontroleerde motoriek, ernstig beperkt. Heeft geen 
voorzieningen, woont in 
een huisje van klei , 
geïsoleerd van de wereld, 
heeft zelf  geen 
activiteiten.         
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Klein kindje met te hoge spanning in  haar onderbenen, waardoor ze nog 
niet kan lopen. met wat juiste oefeningen zou ze goed kunnen 
ontwikkelen, er is helaas geen zorg.        
 
Een  jongetje dat meervoudig beperkt is. Hij 
kan bijna lopen met steun, maar op zijn 
tenen. Vrolijk, hij zit aan een paal vast want 
er is geen vader, moeder werkt op het land 
en hij is alleen thuis met blinde oma, in een 

krotje. Geen zorg, geen therapie, armoedig huisje, het lijkt wel een stal.       
 

Een ernstig meervoudig beperkt meisje, ligt 
helemaal in elkaar, huilt, heeft het koud, ligt 
op soort hangmat bedje buiten het huis. Is 
niet zindelijk, de lucht komt ons tegemoet. 
Een ritselpapier, zilverkleurig trekt haar aandacht  
en het huilen stopt. Geen zorg, geen therapie, geen voorzieningen, geen 
aandacht of plezier, ligt haar leven op het bedje in elkaar gedoken, met 
ernstige vergroeiingen, kan niet meer zitten….  

 
Een ernstig meervoudig  
beperkte jongen met moeder,  
geen zorg, geen therapie,  
geen hulpmiddelen.  
Kan niet zitten,  
niet staan of lopen.       
 
 

Een jongen met spierdystrofie, kan niet meer staan,  
lopen of kruipen, wordt gedragen, kan nog wel zitten.  
Normaal begaafd.  
Gaat langzaam achteruit , tot hij vroeg zal overlijden.  
Geen zorg, geen school, geen therapie.           
 

Een ernstig meervoudig 
beperkte vrouwtje van rond de 
25 jaar, geen respect vanuit de 
omgeving, geen aandacht , 
geen mogelijkheden, geen 
kleding. Bij een aai over haar 
bol moet ze huilen, te 
verdrietig omdat er iemand 
aardig voor haar is.  Zit haar 
leven op het paadje.       

 
Klein kindje gehandicapt,  

geen behandeling,  
jammer,  

lijkt mogelijkheden te hebben.           
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Geestelijk beperkte jongen, kan wel al wat stapjes nemen. Wij hebben zijn 
vader geleerd hoe met hem te oefenen. Laag niveau.  
We krijgen zijn aandacht met 
ritsel materiaal.        
 
 
Op de brommer gaan we op  
pad, dekens mee om uit te  
delen aan arme mensen  
die het nu koud krijgen,  
vooral de gehandicapte 
kinderen.        

 

Deze jongen heeft ons hart gestolen.  Zat met ontbloot onderlijf op het kruispunt, 
kan met steun lopen maar moeizaam vanwege een been met spasticiteit en 
spitsvoet, met een spalk zou dit beter en stabieler gaan, is erg lief. Meervoudig 
beperkt maar kan communiceren. Toen hij de deken kreeg en een boekje moest 
hij huilen omdat zijn ouders op het land waren en hij ons nu niet mee kon nemen 
naar zijn huis, zo ontroerend.  
 
Huisbezoek bij zeer arme mensen, dit kindje  
kan eigenlijk niet eten, voorlichting is hier 
belangrijk. Anders verslikt het zich regelmatig in  
zijn eten of loopt het er longontstekingen door op. 

 
 
 
Zo heb je veel voorbeelden. van kinderen die gewoon aandacht respect zorg 
en therapie verdienen. Ze zijn lief,  hebben mogelijkheden, maar leven in een armoedig milieu waar ouders 
geen kennis hebben van een kind met een beperking. Veel onwetendheid, geen deskundigen in de buurt 
die kunnen helpen of adviseren.  
 
PhySCI ziet hier een kans, we gaan  hier werken !!  
Dynazpur een nieuw project, een nieuwe uitdaging! 
 

PhySCI kan hier iets aan doen, vooral samen met lokale werkers, zoals Rasel. 
 
Rasel is onderwijzer in Dynazpur en zag het leed van de gehandicapte kinderen. Samen met hem maakten 
we plannen voor de toekomst en wisselden wij ideeën uit. Voor het jaar 2015 is PhySCI in de gelegenheid 
het opstarten van huisbezoeken mogelijk te maken.  
 
Het doel is aandacht vragen voor en geven aan gehandicapte 
kinderen en hun omgeving. Voorlichting, adviezen en 
ondersteuning aan de kinderen en hun ouders. We leren 
oefeningen aan en leren de mensen dat deze kinderen ook de 
moeite waard zijn, dat ze aandacht en zorg verdienen en een 
goed leven. Doordat wij langskomen komt er al begrip voor 
vanuit de omgeving. Want het halve dorp staat er onmiddellijk 
om heen en mee te kijken en te roepen....  
Informatie overdracht is zo belangrijk!   



 

                          4 

CP daycare 

Mymensingh  

en Muktagacha 

draaien goed !! 

Sommige kinderen zouden naar school kunnen, een aantal naar een school voorbereidend klasje en een 
aantal zou veel kunnen leren en genieten op een dagbesteding. Daar komen ouders mee , leren met hun 
kind om te gaan, hoe te dragen, hoe eten te geven, hoe te hanteren,  hoe ze plezier en aandacht kunnen 
geven, hoe ze kunnen spelen. We kunnen voorzieningen aanbieden waardoor de kinderen kunnen zitten 
met ondersteuning en niet de hele dag op een matje hoeven te liggen. Als je zit heb je al een andere blik op 
de wereld.   
Hun leven moet anders worden en daar kunnen wij voor zorgen, met onze handen en kennis, samen met 
de lokale werkers die we trainen en de ouders die we ondersteunen en adviezen geven en meenemen in de 
trainingen.  Over de mail hebben we intensief contact over de inhoud en zijn er aandachtspunten 
doorgenomen. 
 
Rasel heeft in januari eerst meegelopen bij de CP daycare in Mymensingh 
en bij de huisbezoeken daar, om ervaringen met de collega 's uit te 
wisselen en te zien hoe het team daar werkt. Dat is mooi, de Bengaalse 
collega 's wisselen nu kennis uit en doen daar hun voordeel mee. Immers,  
de CP daycare, in combinatie met huisbezoeken, loopt nu 3 jaar goed en 
van elkaar kun je heel veel leren. 
 
Zo verspreidt zich het werk van PhySCI verder en verder, dat is prachtig.  
Rasel is er klaar voor, er is een brommer aangeschaft. De huisbezoeken in Dynazpur zijn van start gegaan: 
Een eerste stap voor hulp en zorg voor de gehandicapte kinderen en hun ouders. 
We wensen Rasel veel succes.  
Ria  
 

Portret van de penning meester van PhySCI: Gerard van Dijk stelt zich voor. 
 
Het is echt geen rocketscience, penningmeester zijn van een 
stichting en dat is voor de Stichting PhySCI ook niet het geval.  
(Op bijgaande foto sta ik rechts). 
Maar zónder geld gaat het niet en we moeten ervoor zorgen dat 
we de middelen die PHYSCI krijgt zo goed mogelijk besteden. Als 
we dat goed doen, dan kan er met het geld meer gebeuren en 
kunnen meer kinderen en hun ouders een menswaardig leven 
leiden en ook nog vreugde aan elkaar beleven. Dat is mijn zorg. 
 
Heel lang ben ik actief geweest in het jeugdwerk en aansluitend 

daarop werd ik actief voor de jeugd.  
Het werk in Bangladesh draag ik dan ook een warm hart toe, vooral nu het een steviger fundament heeft, 
onder andere doordat er meer mensen bij betrokken zijn. Met de Stichting die wij hebben gevormd is het 
mogelijk om ook de begunstigers tegemoet te komen. Zij kunnen de giften aan de stichting aftrekken van 
hun belastbaar inkomen. Wanneer zij zich langer aan de stichting willen verbinden door een periodieke 
schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Daar kan ik u meer over vertellen. 
 
Penningmeester zijn blijft een hele zorg: het huishoudboekje moet goed op orde zijn, want ook als er geld 
binnenkomt en dat is gelukkig zo, dan nog moeten wij schipperen met het geld, want de vraag is altijd 
groter. De afgelopen periode konden wij heel wat in gang zetten en dat geeft vertrouwen voor de 
toekomst. Iemand vertelde mij dat Maria Montessori het kind steeds in de mond legde: Leer mij het zelf te 
doen. Als we daarin slagen, dan is de missie van PhySCI een succes geworden.  
 
Gerard van Dijk  
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Jaarverslag uit Mymensingh  
 
In februari 2015 ontvingen wij het jaarverslag van de CP daycare groepen uit Mymensingh.  

Een vrolijk geïllustreerd verhaal met alles wat 
gerealiseerd is, mede dankzij uw hulp.  
 
Daarvan geef ik graag een samenvatting.  
In 2014 is gestart met 53 kinderen. De 
kinderen volgen een dagprogramma en 
uiteraard zijn er verschillende 
ondersteunende activiteiten die het team 
realiseert. Dat is vaak minstens zo belangrijk. 
Een voorbeeld daarvan vormen de moeder 
kind ochtenden. Daar krijgen de moeders 
instructies over activiteiten, oefeningen en het 
gebruik van hulpmiddelen. Daarmee kunnen 
ze zelf veel meer bereiken dan voorheen. Zo 
houdt het team ook oog op wat er thuis 
gebeurt en hoe het gaat in de huiselijke kring. 

De moeders vinden veel steun bij elkaar door deze ontmoetingen. Het team probeert ook vaders te 
betrekken bij de CP daycare. Al deze inspanningen hebben invloed op het leven in de gemeenschap, wat 
betreft begrip en acceptatie van het gehandicapte kind en zijn ouders.  
 
Teamleden brengen ook bezoeken aan de nieuwe school van het gehandicapte kind wanneer dat de CP-
daycare heeft verlaten. Een stap in de goede richting voor het kind, die echter nog wel veel begeleiding 
vraagt. Het blijven tenslotte kinderen die extra aandacht vragen vanwege hun handicap. Ze worden gevolgd  
en men kijkt ook naar de houding van de leerkracht ten opzichte van het kind. Voor de fysiotherapie 
kunnen de kinderen in Mymensingh en Muktakacha terecht buiten de schooltijden om. 
 
Uiteindelijk werden, na goed overleg en discussie, dit schooljaar negen kinderen van de CP daycare 
bevorderd naar het normale onderwijs.   
 
Samiul is er  één van, hier is zijn verhaal: 
 

Samiul enjoys in school 
 

Samiul is 5 years old. He is the son of Arif Rabbani. His father is a service holder. His mother is Mahaumuda 
Parvin. She is a house wife. They are living in Mymensing Aqua. Samiul has one brother and he is younger.  
Samiul could not sit, stand and walk. His parents were very afraid about Samiul. They thought what will be 
his future. During the birth time he suffered lack of oxygen. After five months he got epilepsy,  pneumonia 
and heart problems. During his sickness time he was admitted in medical hospital. 
 
After treatment is he recovered from epilepsy and heart problems, but his physical condition was not 
improved. 
 
CP daycare and result: 
In 2012 he had the opportunity to join in PCC, CP day care and the pre-school program. After his problem 
identification we have made short term and long term goals by the assessment of Samiul. He comes 
regularly in CP day care and receives physiotherapy,  moving game & education etc. Now Samiul can come 
from lying to sit and from sit to standing and stand with support. 
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Nowadays Samiul is going to school with other boys in normal school. He wants to get higher education. 
 
Feelings of his family: - Samiuls’ family members never thought Samiul could walk and join in a normal 
school. Now his parents are very happy to see the change of Samiul. They are grateful to PCC, CP daycare. 
 
 

        
School Teacher tought Samiul in school           Samiul with his school friends 
 
Team Meymensingh 
 

Sponsoractie door OBS Heidepark in Zwolle  
 
In het nieuwe jaar zijn er al weer veel activiteiten ontplooid in het kader van promotie, bekendheid geven 
aan ons werk en fondsenwerving.  
Zo hadden we een dag op een school in Zwolle met een Bengaals en Nepalees tintje. De school had een 
landen- en wereld project en koos als goed doel stichting PhySCI.  
Wij brachten een bezoek aan de school, gaven presentaties over de kinderen in Bangladesh en Nepal en 
workshops Sherborne. Dit is een bewegingsles met orthopedagogische aspecten waar kinderen leren door 
bewegen en wel lichaambewustzijn, contact en communicatie. Zelfs in Bangladesh hebben we deze 
methode aangeleerd. De Nederlandse kinderen vonden het super leuk. Ook werden er maquettes gemaakt, 
tijgers van klei en was er een speurtocht door de school naar Bengaalse en Nepalese gebruiksvoorwerpen.  
Een fantastische dag met veel enthousiasme. Wij mochten ook in de school rondkijken natuurlijk en waren 
verrast over de prachtige kunstwerken die de kinderen hebben gemaakt, de hele wereld was in beeld 
gebracht van Aboriginal kunst tot draken uit China, de bewoners van de Polen en een hele Nederlandse 
klas.  
Trotse ouders kwamen kijken en zo werden de projectweken  mooi afgesloten.  
 

 

Wilt u in de toekomst liever geen nieuwsbrief meer ontvangen, dan kunt u dit ook aangeven: 

info@physci.nl of Stichting PhySCI, Ru Paréstraat 35, 2552 CP Den Haag 

Hartelijk dank voor al uw steun aan Stichting PhySCI, 
in welke vorm dan ook.  

De website zal binnenkort enkele dagen uit de lucht zijn om een aantal 
verbeteringen aan te kunnen brengen.  

mailto:info@physci.nl

