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Lieve mensen,
Nu de vakantie weer grotendeels voorbij is kan ik u een
nieuwsbrief sturen met veel goed nieuws.

BENGAALSE LUNCH is
nu ook mogelijk….

Allereerst hebben we een groot bedrag voor de landaankoop in
Dinajpur bij elkaar weten te brengen. Mede dankzij de bijdrage
van de Wilde Ganzen is de landaankoop in Dinajpur gerealiseerd.

Deze week mochten wij
voor het eerst een
Bengaalse lunch
verzorgen.
Een uitdaging!!!
We zochten nieuwe
Bengaalse recepten,
maar wel gerechten die
we herkenden van het
leven in Bangladesh.
Zo zijn er allerlei
Bengaalse hapjes op
straat te koop, de
Pakora’s en Somoza’s
en soorten brood zoals
Naan en Chapati en
natuurlijk de ananas,
mango, papaya en
bananen.
Het werd een
topgezellige lunch en
voor herhaling vatbaar.
Dus vraagt u ons gerust
om bij u, of voor u een
lunch te verzorgen voor
uw gezelschap.
Kortom: graag brengen
wij de Bengaalse
cultuur, smaken en
geuren bij u in de
huiskamer.
Tot nu toe zijn de
Bengaalse maaltijden
waarvoor wij
regelmatig worden
gevraagd super gezellig
en iedereen geniet van
de gerechten.
Wij kunnen met deze
activiteiten de kinderen
in Bangladesh een
maaltijd geven en zorg
realiseren.

Fantastisch, met uw hulp hebben we het bereikt !!

Nu staat er nog mais maar in de toekomst zal hier een
groter en goed bereikbaar dagcentrum komen voor de
gehandicapte kinderen op het platteland van Dinajpur.

Heel veel dank aan u allen die dit
mede mogelijk gemaakt hebben.
Het tweede goede nieuws is dat:

Stichting PhySCI op 4 oktober
5 jaar bestaat.
Dit is een gedenkwaardige dag en als we terugkijken zijn
we verrast over wat er is bereikt in die vijf jaar.
Begonnen we voorzichtig in kleine kring te vertellen wat wij
doen en waar we voor staan, inmiddels zijn we blij met
veel vrijwilligers die zich inzetten, donateurs die ons
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steunen en zoveel mensen die belangstelling hebben voor ons werk en Stichting PhySCI een warm
hart toedragen.
In Bangladesh draaien er drie dagcentra in Mymensingh en heeft het team geweldige stappen
gemaakt wat merkbaar is aan het resultaat voor de kinderen en moeders. Al zoveel kinderen met
een handicap hebben we naar school kunnen leiden, wat een kans op leven betekent; erbij horen
en meedoen in de maatschappij is toch wat wij allen wensen.
In Dinajpur hebben we een nieuw dagcentrum geopend waar aanvankelijk 100 kinderen startten,
maar waar steeds meer kinderen worden aangemeld en ook vooral zoveel heel jonge kinderen.
Zodoende wordt ook vroeghulp geboden. Ook hier hebben wij een enthousiast team van
Bengaalse werkers die met liefde en toewijding zorg leveren en elk jaar weer stappen maken in
hun ontwikkeling.
Mede dankzij de parochie Drechtsteden is er in Dinajpur in 2017 een visvijver gestart met de
bedoeling in betaalbare voeding voor de kinderen te voorzien en geld te genereren. In de
toekomst kunnen ze met dit initiatief zelfstandiger worden en minder afhankelijk van buitenlandse
sponsors. Sinds de start van de visvijver zijn er al een aantal goede verkopen geweest van de vis en
zijn de eerste resultaten behaald.
Deze samenvatting is slechts een kort overzicht; u begrijpt dat voor dit resultaat veel werk is
verzet, waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.
Goede berichten vanuit de projecten:
Zowel uit Mymensingh als uit Dinajpur ontvingen we een halfjaarlijks verslag van de
werkzaamheden en activiteiten. Het is in het Engels geschreven dus ik vertaal wat stukjes voor u:
Mymensingh:
TASIN wordt ontspannen op de bal en rustiger:
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Spelen in de groep, men noemt het ervaringsspel, het is vooral rollen met de bal, overpakken, en
vangen. Er worden ook andere voelmaterialen aangeboden.

Dinajpur:
De visvangst, april 2018: flinke visjes gaan naar de markt.
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In Dinajpur heeft men een schoolreisje gehouden ( gesponsord). Dit is vooral naar een leuke plek
reizen per bus en een heerlijke maaltijd genieten die ter plekke wordt gekookt. Een maaltijd is een
mooi cadeau voor de ouders en kinderen en blijft bijzonder welkom.

Op naar Bangladesh
Dit jaar zijn mijn reisplannen wat beperkt. Desalniettemin sta ik al te popelen om aan de slag te
gaan. Half oktober as. zal ik naar Bangladesh reizen en wel naar Dinajpur om daar een aantal
weken te werken. Het werkbezoek aan Mymensingh heb ik uitgesteld naar maart 2019. Dit om
meerdere redenen. In Nederland moet namelijk ook gewerkt worden en bovendien komen er
verkiezingen in Bangladesh wat vaak een voorbode is voor onrustige tijden. Die onrust gaan we
niet opzoeken, dus ik bof want rond de kerstdagen zal ik thuis zijn. In het nieuwe jaar ga ik voor de
tweede keer in korte tijd weer naar Bangladesh, maar dan naar Mymensingh. In twee etappes dus
dit keer en naar Mymensingh zullen er vrijwilligers mee gaan. Hiervoor is een mooi plan, wat
samen met deze vrijwilligers wordt uitgewerkt, namelijk: een training geven aan de lokale
Bengaalse mensen om in hun eigen maatschappij en land steun te zoeken en bekendheid te
krijgen. Zo kunnen zij werken aan zelfstandigheid en bestendigheid voor de toekomst van het
werk voor de gehandicapte kinderen in het dagcentrum of aan huis. Zelfstandigheid en
toekomstbestendig zijn geeft ook zelfrespect en zelf
vertrouwen. Een belangrijk doel van ons en we werken er aan.
Mijn vriendelijke groeten, Ria Schmitz, voorzitter Stichting PhySCI.
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