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In 2018 hebben wij een 
groot aantal Bengaalse 
maaltijden mogen 
verzorgen voor u.  
Ook zelfs twee 
Bengaalse lunches.  
Bij elkaar wel:  12 keer.  
In het grote en kleine 
getalen ontmoetten wij 
zo mensen die het werk 
van PhySCI een warm 
hart toedragen.  
Het is gezellig en 
waardevol en wij 
kunnen op deze manier 
ons werk meer 
bekendheid geven.  
Wilt u ons ook eens 
uitnodigen voor een 
maaltijd bij u thuis, bij 
uw vereniging, familie of 
werk………….wij komen 
graag en verzorgen voor 
u een prima feestje.  
 

 

Nummer 13 ,  

   December 2018 

 

Lieve mensen,   

 

Zo aan het eind van het jaar en begin van het nieuwe jaar is 

het een mooi moment om terug te kijken op het reilen en 

zeilen van Stichting PhySCI en het werk voor de gehandicapte 

kinderen in Bangladesh.   

Ik heb u reeds verhalen gestuurd van mijn belevenissen in 

oktober en november tijdens een bliksem bezoek aan het 

project in Dinajpur. Nu de foto ’s ter illustratie met wat uitleg 

erbij over de vorderingen die er gemaakt worden. 

De delegatie uit Nederland werd met veel plezier en 

belangstelling ontvangen, dat was een warme start.  

 

100 moeders, enkele vaders en al hun kinderen heetten 

ons welkom.  

Er volgden een vergadering met het bestuur van ADD en 

een bezoek aan het nieuw verkregen land.  

 

 Daar ontstond een plan voor het 

realiseren van een groter en beter 

bereikbaar dagcentrum voor de 

gehandicapte kinderen die ons centrum 

tot nu toe bezoeken. Dat is heel welkom 

om vele redenen.  
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Ons huur pand waar we zo enthousiast begonnen zijn is al snel te klein geworden. Inmiddels zijn er 165 

kinderen die we met onze zorg bereiken. De reiskosten voor de ouders zijn hoog vanwege de ligging. Ook is 

de huur opgezegd per januari en zijn we dus echt aan iets anders toe.   

Aan het eind  van het jaar hopen we het financiële plaatje rond te hebben en dan kunnen we van start met 

de bouw.  

Maar goed, eerst nog het bezoek in Bangladesh.   

Op de planning stond onderzoek en/of evaluatie van 140 kinderen, het zijn er 125 geworden wat best een 

klus was.  

 

foto 3:  Kobirul, mijn prinsje, hij loopt, komt naar het centrum, is blij en zit niet meer de hele dag aan een touwtje. 

Foto 2:: zo blij met vooruitgang, niet meer vallen en stevig op de benen 

Foto 1:  Arafat zo beperkt,  ontroerend, verstoten door zijn vader, gelukkig is er een oma die met hem naar het centrum komt. 

Tegelijkertijd kreeg de Bengaalse fysiotherapeut zijn training gericht op het onderzoek en de behandeling 

en na 125 kinderen heeft hij veel vorderingen gemaakt.  Er was genoeg tijd om te zien hoe het team vooruit 

is gegaan met de invulling van het dagprogramma. De aangeboden ideeën van vorig jaar worden toegepast. 

Super top om te zien, ze doen het gewoon. Ze hebben er hard aan gewerkt door met elkaar ook trainingen 

te houden gedurende het afgelopen jaar, om zichzelf zo te verbeteren. Ik vind het heel positief en mooi 

voor de kinderen.  
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Ik zie het enthousiasme van de kinderen en hun ouders met de geboden zorg. Ook zie ik teleurstelling van 

ouders als het kindje niet vooruit gaat in hun ogen. Soms kan dat ook helaas niet. Als de kinderen 

meervoudig ernstig beperkt zijn bestaat verbetering uit hele kleine stapjes en lichtpuntjes. Aandacht en 

zorg betekenen al meer kwaliteit van leven. Daar is nog veel voorlichting voor nodig. Zoals ook over 

waarom het nodig is te oefenen ook al is lopen zo moeilijk. Dat is altijd een emotioneel verhaal voor mij. 

Waarom moeite doen voor kinderen die zo beperkt zijn? Uitleggen dat voor iedereen zelfstandigheid 

belangrijk is, voortbewegen een bijdrage daar aan levert, ook al is het via rollen, op de knieën of op de 

billen draaiend op de rug. Ieder aspect van invloed uitoefenen op je omgeving kan geluk geven, je duidelijk 

maken door geluiden, een blik of beweging en dan begrepen worden. Het is veel omvattend, maar zijn nog 

veel lansen voor te breken in Bangladesh. De rechten van de gehandicapte kinderen op liefde, aandacht, 

respect en zorg.  

 

De babygroep; genieten van mooie senso momenten. ( visueel, muziekje,Shantala massage, ze doen het allemaal). 
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We maken een verschil, dit kan alleen samen met u en met de vele vrijwilligers hier die zich inzetten.  
Zo zijn er veel markten geweest waar PhySCI present was, er zijn workshops georganiseerd en ook hebben 
er een sponsorfietstocht en een sponsorloop plaatsgevonden. Beiden met een geweldig resultaat.  
 

 

foto 1: kerstmarkt in Sliedrecht                        foto 2: Besos Sponsorloop, 490 kinderen liepen voor €13.300,-, Geweldig ! 

Wij danken u voor alle steun die we in 2018 weer van u mochten 

ontvangen, op welke manier dan ook.   

Het nieuwe jaar staat voor ons en de plannen zijn reeds klaar, mooie plannen, nieuwe ontwikkelingen, 

want we willen steeds weer stappen maken en vooruit gaan.  

Een grote delegatie gaat binnenkort naar Bangladesh, zelf zal ik op 17 februari as weer voet op Bengaalse 
bodem zetten en na mij volgen Annerose, Mart en Elly van den Berg een week later.  Annerose zal met de 
jong volwassenen in Mymensingh gaan werken in het huis van de Ark. Mart en Elly zijn collega’ s van een 
bevriende organisatie, al jaren werkzaam in Bangladesh. Samen geven we een training voor diverse teams 
en organisaties in Mymensingh in  het zoeken en vinden van lokale support en sponsors in eigen stad, land 
en maatschappij. Dit  met het oog  op de toekomst, zelfstandiger worden en toekomstbestendigheid voor 
alle projecten. Elly geeft hygiëne trainingen aan onze teamleden, moeders en mogelijk ook aan de 
stationskinderen. Gezien de hygiënische omstandigheden die ik tot nu toe ervaren heb in Bangladesh lijkt 
me dit een zeer zinvolle training. Ik las over tanden poetsen, handen wassen, bacteriën, wormen, luizen 
enz.,  brrr…… het kan alleen maar beter worden denk ik, na die training. 
Ook komt Marianne van Kalmthout, fysiotherapeut en bestuurslid van Stichting PhySCI, de projecten 
bezoeken. Ze is erg geïnteresseerd in het werk en komt ondersteunen bij de onderzoeken en evaluaties van 
de kinderen en is zich nu aan het voorbereiden om een nieuwe activiteit aan te bieden voor de 
dagprogramma’s. 
Een belangrijk project gaat in de komende maanden ook starten, namelijk: 

de bouw van ons nieuwe dagcentrum in Dinajpur.  
Eerst zal de grond opgehoogd worden en daarna verwachten wij de bouw.  
Een veelbelovend jaar staat ons dus te wachten.  
Wij hopen weer op uw belangstelling en fantastische steun, want die maakt ons werk mogelijk.  
 
Voor nu rest ons u allen te wensen voor het nieuwe jaar: 

Een prachtig, gezond, voorspoedig en succesvol 2019 !! 
 
Ria Schmitz, voorzitter Stichting PhySCI. 


