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Beste mensen,
We zijn veilig teruggekeerd uit Bangladesh waar wij een
mooie en zinvolle tijd hadden. Nadat ik u bestookt heb met
mijn belevenissen, zodat u op de hoogte bent van de
actuele situatie van de dagcentra in Bangladesh, de
kinderen, de moeders en de teams, is er toch een goede
reden u nu een nieuwsbrief te sturen.
Want er is goed nieuws voor PhySCI en het project in
Dinajpur.
We hebben de Wilde Ganzen bereid gevonden actie met
ons te voeren voor grondaankoop voor een beter
bereikbaar en groter dagcentrum in Phulbari.

Kobirul krijgt nu huisbezoeken
maar komt binnenkort weer
naar het centrum nu zijn
moeder weer in de regio werk
heeft gevonden.

In januari 2016 zijn we, zoals u misschien nog weet, gestart
met een nieuw project op het platteland van Dinajpur, in
het dorpje Phulbari.
In Phulbari werken we lokaal samen met de Association for
the Disabled Development (ADD). We zijn daar gestart met
102 kinderen. Deze kinderen zijn onderzocht en indien
mogelijk voor de ouders en verzorgers geplaatst op het
centrum.

Veel kleine kinderen worden
aangemeld. Belangrijk want hoe
eerder er aandacht is voor het
functioneren hoe beter.

Prachtige moeders er prachtige
kinderen. Ze zijn de moeite van
onze aandacht meer dan waard.
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Elke week melden zich hier nieuwe kinderen aan met een hulpvraag. Het blijkt dat het centrum voorziet in
een dringende behoefte aan zorg, begeleiding, advies en therapie voor gehandicapte kinderen in de wijde
omtrek. Het is helaas de enige mogelijkheid in deze arme onderontwikkelde streek om zorg te ontvangen.
De mensen zijn blij met de start van het centrum en hebben hoop gekregen voor de toekomst, wat betreft
de zorg voor hun gehandicapte kind.
In de loop van de afgelopen twee jaar is gebleken dat het dagcentrum in Phulbari weliswaar een belangrijke
functie is gaan vervullen maar dat het gebouw al snel te krap werd. Ook is de bereikbaarheid voor veel
ouders een probleem vanwege de reiskosten. De locatie is niet goed bereikbaar met openbaar vervoer (
bus) en het reizen per riksjaw of ban ( platte bakfiets) is veel duurder. De ouders zijn arm en kunnen dit
bedrag niet missen. De staf gaat dan op huisbezoek maar voor de ouders en kinderen is het beter om 2 x
per week het centrum te bezoeken om zo uit hun isolement te komen en te genieten van wat geboden kan
worden.
Voor de toekomst wil de Stichting PhySCI daarom een eigen gebouw neer laten zetten dat goed
bereikbaar is en mogelijkheden biedt om voor meerdere kinderen zorg te leveren.
De eerste stap in dit toekomstplan is de aankoop van grond op een geschikte locatie.
Voor de aankoop van land hebben we een geschikte locatie gezocht en gevonden en een optie kunnen
nemen met een aanbetaling. We hebben de Wilde Ganzen bereid gevonden actie met ons te voeren om
het resterende bedrag voor de aankoop van het land bij elkaar te brengen in de loop van 2018. Voor de
grondaankoop is een bedrag van € 48.000,- nodig. Dat bedrag kunnen wij samen met de Wilde Ganzen
opbrengen, want als Stichting PhySCI € 32.000,- bijeen brengt, vult Wilde Ganzen het bedrag aan tot
€ 48.000,-.
We verwachten dat het aantal kinderen die participeren in het programma door een betere bereikbaarheid
van het centrum enorm zal stijgen. De groeiende bekendheid zorgt nu al voor vele nieuwe aanmeldingen.
Vooral heel jonge kinderen worden gebracht wat een geweldige ontwikkeling is. Vroege hulp en vroege
diagnostiek geven eerder/meer kansen op verbetering en ontwikkeling.
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U kunt helpen dit doel te realiseren door een actie te bedenken en te organiseren, zo gewenst samen met
ons.
Doet u mee ?
Alle initiatieven zijn welkom. Voorbeelden kunnen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Statiegeld van flessen sparen.
Een sponsorloop of sportieve activiteit bij uw sportclub.
Een sponsoractie op een school, Stichting PhySCI kan in ruil daarvoor een Bengaalse dag verzorgen
met leuke activiteiten voor kinderen en jongeren.
Een collecte of actie in uw kerk, Stichting PhySCI komt graag met een foto presentatie en andere
activiteiten met een Bengaals karakter voor kinderen of jeugd. (hapjes, winkeltje, spelletjes,
Bengaalse tekens schrijven).
Een uitnodiging bij uw Lions- of Rotary-groep voor een fotopresentatie van ons werk ontvangen wij
graag.
Een Bengaalse maaltijd kunnen wij verzorgen bij u thuis voor vrienden, familie of bekenden,
parochie of kerkgemeenschap.
Misschien heeft u een bedrijf en zoudt u ons in deze actie willen steunen.
Wij geven graag workshops zoals: mozaïeken, creatief bloemstuk maken, wol vilten en/of
boetseren. Heeft u interesse voor een leuk dagje met uw vriendinnen, vrienden of familie, wij
komen graag.
Uitnodigingen/aankondigingen voor workshops zullen wij vermelden op de website en op onze
facebook pagina.

U ziet er zijn veel mogelijkheden.
Wij kunnen iets doen en doen dat graag met u.
Ook kunt u een bijdrage storten op rekening:
NL53 INGB 000 00 40 000 t.n.v. Stichting Wilde Ganzen
onder vermelding van: actieresultaat 2017.0265 aankoop land dagopvang
(vergeet dit niet!).
Of natuurlijk op de rekening van Stichting PhySCI: NL75 TRIO 0197741142 o.v.v. actie Wilde Ganzen.
Wij gaan hiervoor en vertrouwen op een positief resultaat.
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De visvijver in Phulbari:
Graag bezochten we de visvijver natuurlijk. Die is echt groot en ligt er goed bij. De vissen zijn springlevend
en laten zich zien als zij gevoederd worden. De eerste opbrengst komt binnenkort, men wacht met vangen
en verkopen op een goede marktprijs van de vis.
Wij zullen het laten weten als het zover is.

De kinderen en
moeders in
Bangladesh weten
zich gesteund door
u, de mensen in
Nederland, die het
werk van PhySCI
een warm hart
toedragen en op
welke manier dan
ook ons hiermee
helpen.
Hartelijk dank
daarvoor.

De link naar facebook van PhySCI : facebook.com/stichtingphysci
Vindt u het leuk onze berichten daar te lezen: like ons en deel het met uw vrienden, familie en kennissen.
Ook vindt u alle informatie op onze website met vele foto ’s vanuit Bangladesh die prachtig zijn.
www.physci.nl.

Hartelijke groeten, Ria Schmitz.
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