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De Josephclub in Zeist 
bestaat uit een aantal 
kinderen die regelmatig bij 
elkaar komen om samen 
dingen te doen en te praten.  

Zondag 31 januari was Ria 
van Dijk, de voorzitter van 
Physci, bij de Josephclub om 
te vertellen over haar werk in 
Bangladesh. De Josephclub 
heeft haar een eerste bijdrage 
kunnen geven van € 380,- 
waarvoor de lokale bevolking 
2 rolstoelen gaat maken. 

 
Wij, van de Josephclub, zijn 
super trots en blij dat wij 
hieraan bij kunnen dragen. 
Maar het bijzondere is dat wij 
nu nog harder werken aan 
iets leuks wat wij kunnen 
verkopen. In het begin 
vonden wij het moeilijk om 
iets dat wij hadden gemaakt 
achter te laten voor het goede 
doel.  
 

Zeer veel creatieve vondsten 
komen er elke keer weer 
tevoorschijn, dierenhotels, 
spaarpotten, tot kaasplankjes 
aan toe. We hebben van 
prachtige houten kralen 
rozenkransen gemaakt, deze 
zijn in de Eucharistieviering 
door Pastor Karel Donders 
gezegend. Wij gaan achter in 
de kerk op de kijktafel onze 
creaties uitstallen. De 
parochianen kunnen het 
kopen. Zó helpen zij mee 6 
rolstoelen te laten maken! 
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Beste mensen,  
 
Nu ik alweer een aantal weken thuis ben is er tijd genoeg 
geweest om alle ervaringen opgedaan in Bangladesh in 
november en december 2015 op een rijtje te zetten.  
Wat is er veel gebeurd en wat gaat het goed zowel in 
Mymensingh als in Dynajpur.  

 
Dit jaar bezochten 55 kinderen de CP-daycare in 
Mymensingh en Muktagacha en nu zijn er dus zoveel naar 
school, geweldig! Een van de jongens, Rifat, die vorig jaar 
naar school ging, bezochten wij daar. Een prachtig gezicht, 
vooral zijn gelukkige lach. 

 
 
De nieuwe plekken op de CP-daycare kunnen opgevuld 
worden en wel door de kinderen van het dorpje 
VADI BARERA. Hier heeft zorg nog géén kind bereikt. Wij 
brachten een bezoek aan het dorp en maakten kennis met 
de kinderen en hun ouders. Direct na onze aankomst in het 
dorp werd een groot zeil op de grond uitgespreid en 
stroomden de moeders met kinderen naar deze plek.  
Nieuwsgierig, bang, vol vragen en vol verhalen, maar vooral 
vol hoop. Hoop op hulp voor hun gehandicapte kind, 
aandacht, behandeling en ontwikkeling, kansen voor een 
toekomst. Twaalf kinderen konden wij uitnodigen voor 
onderzoek en een plekje voor de CP-daycare. Omdat het 
dorp te ver van Mymensingh ligt en de reis voor de 
moeders met kinderen te ver is, starten we op deze plek 
een dependance: CP-daycare Vadi Barera van start ! 
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Bij aankomst bleek ons nieuwe pand al helemaal gebruiksklaar.  
Het team in Phulbari, (provincie Dynajpur), had ontzettend hard 
gewerkt en mijn bezoek heel goed voorbereid. Ook in Nederland 
was hard gewerkt door vrijwilligers. Daar werden namelijk 
speelgoed en ontwikkelingsmaterialen opgeknapt. Er werd 
gezaagd, geverfd, gelamineerd en getimmerd. Dozen werden 
ingepakt en verstuurd naar Phulbari. Ze stonden daar dus en de 
eerste avond konden we snel aan de slag, de kasten vullen.  
Honderd kinderen en hun ouders kwamen voor onderzoek in 10 
dagen, 100% aanwezigheid, iedereen is echt gekomen. Wat een 
enthousiasme… Na de onderzoeken, oefeningen bedenken en 
overdragen aan het team en de ouders, volgden elke dag de 
trainingen aan het nieuwe team. Tot in de avond werkten we door 
met een enorme inzet en gedrevenheid. We leerden elkaar kennen 
en mijn vertrouwen in het team en het centrum werd versterkt.  
Op 22 december vloog ik naar huis.  
Maar…………op 4 januari is het centrum officieel van start gegaan.  

Wauwhhh……….. spannend vond ik het, al vroeg had ik de wekker gezet om te bellen naar het team. Ik 
wilde hen een hart onder de riem steken en veel succes wensen… Maar ik had me een uur vergist, ze waren 
al lang begonnen: de kinderen zijn gekomen en het begin is er !!  
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Het nieuwe team van Dinajpur de eerste dag aan het werk.. 

 
 

Nu na een maand was er een ouder-kindochtend om te evalueren: ouders zijn zonder uitzondering zó blij 
en dankbaar, zó enthousiast en vooral………….de kinderen zó blij, ze hebben plezier, spelen, oefenen en 
leren. Ze gebruiken de mooie boeken, geschonken door Biblionef en het prachtige speelgoed door u allen 
bij elkaar gebracht. In de komende weken zullen er spalken worden gemaakt en wordt de beste 

mogelijkheid gezocht om 
speciaal aangepaste 
rolstoelen te laten maken. Er 
blijft dus veel werk aan de 
winkel.  
Maar tot op heden zijn we 
tevreden met wat er al staat. 
In april a.s. gaan Trees 
Hessing (secretaris PhySCI) 
en Ria Schmitz naar Dinajpur 
om polshoogte te nemen van 
de stand van zaken, zo aan 
het begin van dit project en 
het team verder te 
ondersteunen en adviseren. 
Hoewel ik nog maar net 
terug ben, kijk ik er al weer 
naar uit.  

 
Vele vrijwilligers zijn voortdurend aan het werk om alle activiteiten in Bangladesh mogelijk te maken.  
Zo is onze website vernieuwd en met zorg actueel gehouden, een kijkje nemen is zeker de moeite waard, u 
zult er veel foto ’s vinden die een mooi beeld geven van ons werk. www.physci.nl. 
 
Bij thuiskomst was er al weer speelgoed bezorgd dat we kunnen hergebruiken voor de kinderen van 
Bangladesh, het is daarom heel welkom.  
 
Kinderen zijn in de weer voor de gehandicapte kinderen in Bangladesh. Zo zijn de kinderen van de 
Josephclub in Zeist aan het knutselen geslagen. Vol enthousiasme, liefst met materialen uit de natuur, 
worden kunstwerken gemaakt en te koop aangeboden rond de gezinsvieringen in de RK st Josephkerk. Zij 

http://www.physci.nl/
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hopen met hun activiteiten geld voor speciaal aangepaste rolstoelen bij elkaar te brengen. Zij begrijpen 
namelijk dat spelen en leren niet gemakkelijk is als je gehandicapt bent en niet kunt zitten. Twee rolstoelen 
zijn al mogelijk! Wij wensen de kinderen van de Josephclub HEEL VEEL succes en ook plezier met hun mooie 
actie voor PhySCI.  
 
Dames van de breiclub in Loosduinen en Hendrik-Ido-Ambacht zijn weer verder gegaan met het breien van 
prachtig gekleurde kinderdekens, mutsjes, sokjes en omslagdoeken. Hier worden de gehandicapte kinderen 
in Bangladesh van alle centra warm van, letterlijk en figuurlijk. Dus dames; heel hartelijk dank en wij nemen 
graag weer dekens mee bij ons volgende bezoek.  
 

Maaltijd voor een maaltijd 
Helaas blijkt steeds weer dat niet alle gehandicapte kinderen in Bangladesh en hun ouders over voldoende 
eten beschikken om een gezond leven te kunnen leiden. In Phulbari trof ik zeer jonge ernstig ondervoede 
kinderen aan. Dan breekt je hart. Graag wil PhySCI daarom de kinderen een volwaardige maaltijd 
verstrekken op de dagen dat zij het centrum bezoeken. Om dit te kunnen realiseren organiseren 
vrijwilligers van Stichting PhySCI, Bengaalse maaltijden. Hoe gaat dit in zijn werk? 
 
Op uitnodiging komen wij koken bij mensen thuis, die hun gezin, familie en/of vrienden hebben 
uitgenodigd voor een Bengaalse maaltijd. De kosten voor een maaltijd zijn € 20,- per persoon; hiermee 
verdienen we een maaltijd door een maaltijd. Dat is ook ons thema: Maaltijd voor een maaltijd.  
Misschien vindt u het eens leuk ons te ontvangen en daarmee een gezellige avond met een verrassend 
menu te beleven. Een fotopresentatie van ons werk en de kinderen waar het om gaat, maakt de avond 
compleet. Wij komen graag ………………. 
 

Nog één bestuurslid stelt zich voor:  
Hans Peter Breedveldt Boer  
“Ik ben ruim 30 jaar huisarts in Kwintsheul, Westland. Vanuit 
mijn werk heb ik een aantal raakvlakken met het werk van Ria , 
de gehandicaptenzorg. 
Ria ken ik van een zangkoor, waar ze enkele keren een 
presentatie heeft gegeven over haar vrijwilligerswerk met 
gehandicapte kinderen in Nepal en Bangladesh . 
Ik ben onder de indruk geraakt van haar enthousiasme en de 
liefdevolle aandacht waarmee ze dit doet. Ik vind het 
fantastisch om te zien dat je bij de “armsten onder de 
armsten” direct met kleine adviezen, oefeningen of simpele hulpmiddelen al een groot verschil kan maken. 
Ik vind het fijn dat ik als bestuurslid een kleine bijdrage kan leveren aan dit goede werk. 
Doordat er nu een Stichting Physci is, staat Ria er niet meer alleen voor. Met de ANBI-status is het 
aantrekkelijker geworden financiële ondersteuning te geven. Hierdoor is het mogelijk geworden meer hulp 
te bieden en nieuwe projecten op te zetten. En al het geld komt terecht waar het wezen moet.” 
 

Tenslotte 

Met u allen staan wij weer voor een nieuw jaar, 2016, met de uitdaging ons werk voort te zetten, uit te 
bouwen en de kinderen met een lichamelijk of meervoudige beperking in Bangladesh een beter leven te 
geven. Wij danken u voor uw belangstelling, positieve ondersteuning in woord en /of daad, financieel, hulp 
bij acties, inzet als vrijwilliger en alles waarbij wij een stapje verder komen.  
Heel hartelijk dank en groeten,  
 
Ria Schmitz, voorzitter Stichting PhySCI. 


