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Maaltijd voor Maaltijd:  
Een reactie:  
 
Ha vrijwilligers van Stichting 

PhySCI,  

Gisteravond een superleuk en 

gezellige avond gehad door-

dat jullie ons hebben verwend

met heerlijk eten en een kijkje

in de wereld van bangladesh.  

Dit alles ter gelegenheid van 

mijn 55 ste verjaardag. Fami-

lie uitgenodigd en iedereen   

was er,wel 23 personen. Knus

,warm en gezellig.  

Het kookteam van  PhySCI 

stond bij ons in de keuken de 

voorbereidingen te doen voor 

een Bengaalse maaltijd. Ze    

hadden allemaal mooie schor-

ten aan en hadden het gezellig  

met elkaar, af en toe foto. Lek

ker hakken, snijden met wat  

hulp van mijn zus het zag er  

zo lekker relaxed en ontspan-

nen uit.   

In de tuin hadden wij een tent

neergezet met wat kaarsjes,  

zag er leuk uit en er waren 

wat Bengaals en Nepalese      

spulletjes neergezet,   

Het was een maaltijd bestaan-

de uit 4 gangen,  perfect ver-

zorgd met tussendoor info o-

ver de projecten en het eten.  
Iedereen luisterde aandachtig.   

Vrijwilligers van PhySCI 

jullie hebben onze dag super 

gemaakt. Dank voor jullie      

inzet.  Jullie zijn kanjers!!!!  

Groetjes van Trees en Ed  
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Lieve mensen,   

De tijd is omgevlogen, sinds de vorige nieuwsbrief is er  veel 

gebeurd,  zowel in Nederland als in Bangladesh, dus ik ga u snel 

al het nieuws vertellen.  

De link: facebook.com/stichtingphysci 

Vindt u het leuk onze berichten daar te lezen: like ons en deel 

het met uw vrienden, familie en kennissen.  

De laatste tijd heeft het kookteam van Stichting PhySCI diverse 
Bengaalse maaltijden mogen bereiden. Hiernaast leest u een 
leuke reactie. Het is altijd een super gezellige happening en 
vooral lekker eten. We zijn blij met uw uitnodigingen en 
kunnen met de opbrengst de kinderen van de dagcentra in 
Bangladesh een volwaardige maaltijd geven.   

Mogen we eens bij u komen koken voor uw vrienden, 

kennissen of familie? 

Graag vertel ik jullie dat we inmiddels voor 35 kinderen van 

onze dagcentra in Mymensingh de hulpmiddelen hebben 

verstrekt. Vanwege de festiviteiten rondom het slachtfeest 

hebben wij ook extra eten en kleding kunnen uitdelen. Dit is 

mogelijk gemaakt door donaties van de staf van het centrum 

en het districtshoofd van het dorp Vati Barera. Hij organiseerde 

een feest voor de kinderen en moeders waar we hen konden 

blij maken met de extraatjes. Groeten van RAJON, coördinator 

Mymensingh. 
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Dit is een geweldig bericht voor ons om te ontvangen om meerdere redenen. Als eerste is fantastisch dat 

Bengaalse mensen elkaar helpen door een inzameling te houden in het team om zo de kinderen iets extra s 

te kunnen geven in de vorm van kleding en voedsel, geen luxe artikelen maar primaire levensbehoeften.   

Als tweede is het ontzettend goed dat er zo’n betrokken district hoofd is in het dorp Vati Barera. Hij heeft 

niet alleen een feest georganiseerd voor de gehandicapte kinderen en hun moeders, hij kent de kinderen 

bij naam, bezoekt hen en heeft voor ons dagcentrum in het kleine dorp een mooi onderkomen geregeld.  

Dit is een mooie ontwikkeling, de eigen gemeenschap waar de gehandicapte kinderen leven neemt ook een 

stuk verantwoordelijkheid, een hoopvol gegeven voor de toekomst.  U ziet het district hoofd in het witte T- 

shirt terwijl er eten verstrekt is en het team met de boodschappen daarvoor.  

 

                                             
Actie warm hart van de KRO is afgerond.  Mensen konden stemmen voor een project wat 

hen het meeste aansprak.  Drie projecten met de meeste stemmen zouden een geld bedrag 

ontvangen van de KRO. Stichting PhySCI hoort weliswaar niet bij de eerste drie prijswinners 

maar mocht zich wel verheugen in 417 stemmen.                                                                      

417 keer is aan ons gedacht en steun betuigd.  

                            Dank u wel voor uw stem!!  

Huisbezoeken in regio Mymensingh 

Huisbezoeken vormen een groot deel van ons werk in Bangladesh. Want daarmee vergroten wij het contact 

met de ouders van de gehandicapte kinderen, kunnen we de woonomgeving ervaren en inschatten waar de 

ouders, veelal de moeders, thuis tegen aan lopen. Wij kunnen dan gerichter adviseren en zorgen voor 

voorzieningen die kunnen helpen. Zo ziet u hier het team op huisbezoek bij Riat, hij is eigenlijk te vaak ziek 

om het dagcentrum te bezoeken. Longproblemen maken zijn leven zwaar en net zo goed het leven van zijn 

moeder. Een krachtige vrouw die alles doet voor haar jongen. In dit geval kan onze zorg doorgaan ook al 
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kan de jongen niet naar ons toe komen, wij bezoeken hem thuis.  Wel jammer want hij geniet zo van de 

bijeenkomsten in het centrum.  

 U ziet waar hij woont.  

Hij heeft dit jaar een speciaal aangepaste 

rolstoel nodig.  Moeder draagt hem nog steeds 

en hij is toch al 13 jaar. Hoewel hij erg dun is 

voor zijn leeftijd , gaat het gewicht  

zwaar wegen…….  

We gaan proberen een rolstoel te verzorgen.   

Het is alleen lastig want de werkplaats die 

rolstoelen voor ons maakte is aan het eind van 

2016 gesloten.  

We gaan zoeken naar mogelijkheden toch 

rolstoelen te laten maken.  

Een uitdaging die ons wacht!  

 

 

Onze namen zijn Friso Wesseling en Daan van Apeldoorn. En afgelopen augustus hebben wij ongeveer twee 

weken de project sites van PhySCI bezocht. Niet omdat wij nou zulke goede fysiotherapeuten zijn hoor. 

Want wij zijn bijna afgestudeerd in respectievelijk Innovation Management en European Law. Wat ons 

bindt is een passie voor fotografie. En na in contact gekomen te zijn met Ria, wisten wij zeker dat het 

vastleggen van de projecten een nuttige, interessante én erg plezierige taak zou worden. Onze foto’s zullen 

gebruikt worden voor een vernieuwde website, social media en verdere promotie.  

 

Wij zijn de eerste Nederlanders (niet professionals) die de projecten hebben kunnen bezoeken en ons 

steentje ter plekke hebben bijgedragen. Maar buitenstaanders voelden wij ons niet lang, aangezien een 

medewerker van ADD ons na aankomst in Dhaka direct over ons ontfermde. Naast een crash course PhySCI 

& Bangladesh werden wij weg-wijs in Dhaka. Wij zagen hoe hoog het water in Oud-Dhaka stond (op 

sommige plekken tot het middel), maar hadden nog geen weet van wat voor ongelukkige overstromingen 

het land twee weken later zouden teisteren. 
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Na een onstuimige reis per nachtbus kwamen wij vroeg in de morgen aan in Phulbari (Dinajpur), bij het 

gehuurde centrum van ADD. Het leven ademt anders dan Dhaka. Meer ruimte, frisse lucht en 

saamhorigheid. Het is prettig voor de ouders en kinderen dat ADD aan een rustige weg ligt, net buiten de 

drukke stadskern. Hierdoor ervaren de kinderen minder prikkels als zij buitenspelen, en heerst er een 

prettige ambiance zowel binnen als buiten. Dezelfde middag woonden wij de maandelijkse 

ouderbijeenkomst bij (lees: overwegend moederbijeenkomst). Met behulp van een vertaalslag hebben wij 

uitgebreid met hen gesproken. De ouders waren gemotiveerd om de situatie van hun kinderen te 

bespreken en om vooruitgang te boeken. Dankbaar zijn zij ook, getuige het plezier dat wij hadden tijdens 

het fotograferen. Ook het personeel hebben wij de vier dagen dat wij hier waren beter leren kennen. 

Tijdens lunches, maar ook tijdens serieuzere ‘interviews’. Zij komen over als gemotiveerd, positief en boven 

alles vrolijk! Wisten jullie bijvoorbeeld dat Ashraf ook in het centrum slaapt en maar een keer per maand 

zijn familie bezoekt, een reis van vele uren? Met Ashraf en Rassel hebben wij op motoren thuisbezoeken 

afgelegd. Dit vanwege de afstand, gezondheids- of financiële situatie van de desbetreffende families. De 

gehandicapte kinderen krijgen veel positieve aandacht, en worden naar het lijkt goed behandeld. Zowel 

door de families als door de toegesnelde buurtbewoners. Wij hebben hier bijzondere foto’s kunnen nemen, 

om enkele exemplaren de volgende dag ingelijst en al bij de families weer thuis af te leveren. Ook hebben 

wij de visvijver bezocht om de door Vastenactie 2017, gesponsorde vissen te water gelaten te zien worden. 

Hopelijk zorgt dit voor een bestendige en stabiele inkomstenbron. Het huidige ADD-centrum is prettig, 

maar niet ideaal. Het wordt gehuurd, en daarmee is de toekomst van ADD minder zeker. Met het oog 

hierop hebben wij een geschikte locatie bezichtigd, gunstiger gelegen bij verkeersknooppunten. Wij 

onderstrepen dan ook de ernst van de financiering van deze aankoop, en hopen dat dit binnen enkele jaren 

gerealiseerd kan worden. Een week na ons vertrek uit Phulbari is de omgeving van Dinajpur overstroomd, 

iets dat vele families schade berokkend heeft. Maar gelukkig begrepen wij dat de kinderen inmiddels weer 

door hun ouders naar ADD gebracht worden voor de voortzetting van de behandelingen. 

Na een busreis van 12 uur arriveerden we vanuit Phulbari bij de ‘town-hall’ van Mymensingh. Kennelijk 

merkte de lokale bevolking dat wij geen flauw idee hadden waar onze bestemming, behandelcentrum van 

PCC zich bevond. Een drietal jongens stapte op ons af, en bood ons aan de weg te wijzen. Met vijf man en 

twee tassen stapte we in een auto-riksjaw om bij de deur afgezet te worden van Rajon, een gentleman-

coördinator van de organisatie. Een kop thee en een introductie verder beloofde hij ons de komende dagen 

op sleep touw te nemen.  

We sliepen bij de Broeders van Taizé in het gasthuis. De Europese broeders, die zich daar al 30 jaar 

huisvesten, vertelde ons over bijzondere werk dat zij en hun voorgangers de afgelopen 30-jaar hebben 

verricht in en rondom Mymensingh. Het was niet de eerste, en zeker niet de laatste keer dat de fysieke 

bijdrage van Ria en de financiële steun van Stichting PhySCI aan bod kwamen en speciaal is gebleken.  

We hebben in Mymensingh drie dagen lang gefotografeerd. Van zonsopgang tot zonsondergang bezochten 

we verschillende opvangcentra. Opvangcentra voor fysiek gehandicapte kinderen maar ook een 

opvangcentrum waar mentaal gehandicapte kinderen geholpen werden. Ook zijn we weer het platteland 

opgegaan, om een aantal thuisbezoeken te verrichten. Ook al hadden we dit al eerder gedaan blijft het toch 

heftig om al die gehandicapte kinderen zo bij elkaar te zien. Rajon heeft ons meegenomen naar moeders, 

vaders en oma’s die training kregen in het behandelen van hun gehandicapte kind. De dagelijkse gang van 

zaken in een dagopvang, waar kinderen persoonlijk behandeld worden hebben we ook bekeken en 
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gefotografeerd. In Mymensingh viel het ons vooral op hoe gemotiveerd en gepassioneerd de hulpverleners 

vertelden over het werk dat zij doen.  

Op de laatste dag hebben we ook de zogeheten ‘stationskinderen’ bezocht. Een opvang gesteund door de 

Broeder van Taizé, voor arme kinderen die op en rondom het station leven. Ria bezoekt de kinderen altijd, 

en ook hier kregen we alle goede verhalen weer te horen. We hebben we spelletjes gespeeld, gedanst, 

Guus Meeuwis gezongen en vragen beantwoord over Nederland en Europa. De volgende dag, toen we 

vroeg met de trein Mymensingh zouden verlaten is een aantal kinderen nog achter ons aan komen rennen 

voor een knuffel en een zakcentje. Hoe triest het af en toe ook is om jonge kinderen zo te zien, blijft het 

speciaal om te zien hoe vrolijk en positief ze in het leven staan. Het feit dat Ria, Stichting Physci,  ADD, PCC 

en de Broeders van Taizé zich inzetten op de plekken waar ze de hulp het ALLER hardste nodig hebben is, 

nu we het zelf gezien en gefotografeerd hebben, bewonderenswaardig te noemen. We hopen dat ook wij 

als fotografen ons steentje bij hebben kunnen dragen en willen Stichting PhySCI bedanken voor de hulp bij 

het realiseren van onze reis.  

Daan en Friso.  

 

 

 

Foto s van Daan en Friso. 
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Ernstige overstromingen in Bangladesh 

Door hevige regenval in India, Nepal en Bangladesh ontstond er enorme wateroverlast met name in het 

gebied Dinajpur, waar ons laatst geopende centrum staat. Het centrum zelf bleef droog, maar hele 

gebieden stonden flink onder water. Stel je voor 70 cm water in je huis. En dan te bedenken dat de huizen 

waar de mensen op het platteland in leven al zo minimaal zijn, hutjes van bamboe of golfplaat met op de 

grond aangesmeerde klei en alleen een bed op hoge poten, een stoel en soms een kastje. Daar zit je dan en  

dan ook nog met een gehandicapt kind, wij kunnen ons niet voorstellen hoe dat er uit moet zien……..  

De mensen zijn geëvacueerd en ondergebracht in scholen of overheid gebouwen ( voor zover aanwezig) en 

een aantal weken voorzien van voedsel, water en ORS. Na ongeveer drie weken is het water weer gezakt en 

kon men naar huis terugkeren. Misschien alles verloren? We hebben er nog geen beeld bij. Wat ik denk is 

dat de Bengaalse mensen gewoon terug gaan, want er is misschien nog een stuk dak boven het hoofd.  De 

oogst is wel mislukt, dan is er ook weer minder werk. Onze fishpond heeft ook enige schade geleden, maar 

die is beperkt kunnen blijven. Door snelle actie is een gat in de dijk snel gedicht met modder en netten en 

kon slechts een klein gedeelte van de kleine visjes ontsnappen.  

Het is een ramp en het treft de allerarmsten.  Toch is de veerkracht van de Bengaalse mensen groot.  

Zodra het weer enigszins droog was kwamen moeders weer met hun gehandicapte kind naar het centrum, 

wat stoer, wat knap, wat gemotiveerd.  

 

 

 

Ja, het einde van het jaar nadert weer en voor mij betekent dat : in de startblokken, want op  

8 november vertrek ik naar Bangladesh. 

Vol verwachting voor wat ik ga zien op het platteland na de overstromingen. Wat zal ik aantreffen bij de 
huisbezoeken en wat kunnen we betekenen in deze?.   
U gaat het horen. Graag houd ik u op de hoogte van mijn belevenissen.  
Voor nu onze hartelijke groeten.  

Ria Schmitz  
Stichting PhySCI  
 

 

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten, info@physci.nl 


