
  

 

Samen met lokale werkers, moeders en vrijwilligers maken we grote verschillen in het leven van 

veel kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in Bangladesh. We zorgen dat kinderen naar 

school kunnen, respect, aandacht en zorg krijgen van hun omgeving en niet meer in isolement hoeven te 

leven.  

 

 

Update Projecten 

 

Bezoek aan de projecten 

Het schiet alweer op: donderdag 9 januari zal ik vertrekken naar Bangladesh om daar gedurende 2 maanden 

de projecten te bezoeken, samen te werken met de teams en weer samen stappen maken in het werk met 

en voor de kinderen en hun ouders. Ik kijk uit naar het weerzien en zal u graag berichten over de 

belevenissen daar. De projecten lopen goed, een persoonlijke uitgebreide update volgt na mijn aankomst 

aldaar. 

         
Internationale dag voor mensen en kinderen met een beperking in Dinajpur 

Ook al hebben de lokale overheden het vieren van deze dag 2 dagen uitgesteld, het was een hele 

happening afgelopen 3 december in Dinajpur. Eerst borden maken met teksten erop zoals: wij zijn ook 

belangrijk. We verdienen respect, aandacht en acceptatie, een volwaardige plek in de maatschappij. En zo is 

het maar net. Een optocht met moeders, kinderen, staf: een lange rij. VIP ’s waren erbij en toespraken 

volgden. Laten we met heel ons hart hopen dat het gaat helpen, want het is nog broodnodig. De kinderen en 
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hun ouders worden nog niet geaccepteerd en hebben daar veel verdriet van. Wij gaan voor deze geweldige 

kinderen en samen met u, verbeteren wij hun positie en hun leven. 

 

 

  

 

Voortgang Bouw Dagcentrum Dinajpur 

 

De bouw van ons eigen dagcentrum vordert langzaam maar zeker. Elke week krijg ik foto ’s om op te volgen 

hoe het gaat. Maar eind november heeft een van de donoren van het gebouw het project bezocht. Spannend 

voor ons en het Bengaalse team natuurlijk. Maar wel fijn dat met eigen ogen het project is bekeken. De 

donor is tevreden over de voortgang. Naast het bezoek aan de bouw is er overleg geweest met de lokale 

initiatiefnemers en bestuur en dit heeft een zeer positieve indruk achtergelaten. 

Fijn om te horen en een compliment waard aan onze partners in Bangladesh!  

   



 

   

 

 

 

Warme Dekens voor Bangladesh 

 

 

Bij ons kwakkelt het weer op en neer. In Bangladesh wordt het nu ook kouder en dat is voor de kinderen met 

een beperking best belastend. Ze zijn zo kwetsbaar en regelmatig ziek. Stel je voor, je kunt zelf niet of 

nauwelijks bewegen en ligt op een bedje of zit in een stoeltje in je huisje zonder deur of dichte ramen en het 

is tussen de 5 en 10 graden…… brrr……. 

 

Lokale mensen hebben het fantastische initiatief genomen dekens te kopen en te verspreiden, ook komen er 

lekker warme dekens van de breiclub in Loosduinen en heeft PhySCI zijn steentje bij gedragen om alle 

kinderen van een warm dekentje te voorzien. Lekker warm maar ook hartverwarmend omdat we het samen 

doen. 

 

 

  

 

NLse Post voor Bangladesh van Wilde Ganzen 

 

Zoals u weet is de Wilde Ganzen een van de sponsors van de nieuwbouw in Dinajpur. Nu kreeg ik een 

verrassend postpakket van de donateurs. Wel 400 kaarten voor de kinderen met een beperking die een 

nieuw dagcentrum krijgen. Van jong en oud, kaartje beplakt met stickers, tekeningen, grappig, vrolijk, maar 

vooral zo lief. Ik neem ze mee naar Bangladesh zodat de kinderen en hun ouders daar kunnen zien hoeveel 



 

mensen in Nederland met hun meeleven, hen alle goeds wensen en ook sponsoren voor een beter leven. 

Voor alle schrijvers: HEEL ERG VEEL DANK! 

 

  

 

 

Physci in Nederland 
 

De afgelopen weken waren er al diverse activiteiten voor PhySCI en nu komen er nog veel meer. Zo waren 

er spontane sponsoracties van kerken en stond PhySCI daar met een winkeltje met Bengaalse producten. 

Maar ook met hier zelfgemaakte producten. En dit gaat door. Er waren diverse kerstmarkten, een kunstmarkt 

en op 21 december stond phySCI zelfs in een kersthuisje op de Dickens-markt in Loosduinen. Ook was er 

nog een gezellige workshop kerststukken maken onder leiding van Annerose. We zitten niet stil hier en 

vooral zijn we zo blij met mensen die zich voor ons inzetten, met kunstwerken maken van keramiek, 

haakwerken, natuurproducten en andere kunstuitingen. Het meedenken en de inzet van al deze lieve 

mensen steunt ons enorm! 

 

Verwend worden en tegelijkertijd bijdragen aan Bangladesh? Wij komen graag een avond bij u 

koken. 

Maaltijd voor maaltijd, want met de opbrengst kunnen we de kinderen een volwaardige maaltijd 

voorschotelen en voedingsondersteuning geven. Ons kookteam staat altijd klaar! 

 

 

 



 

Fietstocht voor Physci  

Noteer vast in uw agenda : zondag 17 mei zal er weer een fietstocht voor Physci georganiseerd worden. Er 

wordt al gewerkt aan een mooie, nieuwe route. Meer details kunt u in de volgende nieuwsbrief lezen.  

 

Stoppen met Doppen 

Het is geen verlaat Sinterklaas rijm maar echt waar. Sinds enige tijd verzamelt u enthousiast met velen 

DOPPEN voor PHYSCI. Met ingang van eind december echter sluiten de inlever depots van AFVAL 

LOONT. Helaas. Tot nu toe heb ik nog geen ander inleverpunt gevonden waar ik doppen tegen een 

vergoeding kan inleveren. Jammer want tenslotte is het ook goed voor het milieu… en snijdt het mes aan 

twee kanten. Dank voor uw hulp maar nu niet meer sparen voor PhySCI graag. 

 
 

 

Bijdragen aan Physci? 

 

Sponsorkliks 

Mogen we u nog herinneren aan sponsorkliks bij uw aankopen? 

Als u aankopen doet via internet en u eerst op onderstaande link klikt, sponsort u ons met een klein 

bedrag, zonder dat het u iets kost. Een aantal bedrijven geeft namelijk provisie over uw aankopen. 

Dus ga naar www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9972 . Bij booking.com zou PhySCI al 4 

% van het boekingsbedrag krijgen…. Fantastisch dus. 

Dank u wel. Alle beetjes helpen Stichting PhySCI en dus de kinderen.  

 

Hoe werkt het? 

https://hotmail.us4.list-manage.com/track/click?u=7310b07d9c4df69fead5bdeb4&id=fab4044f66&e=1d1fba3602


 

Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. 

75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van Stichting PhySCI. Of je nu rechtstreeks naar 

bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. 

Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert jouw vereniging hier direct van!   

 

Let op: helaas geen commissie op boeken. 

In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor mag GEEN commissie op boeken worden 

gegeven.  
 

 

Tot slot: veel dank aan allen die Physci een warm hart toedragen! 

 

 

Het jaar is bijna ten einde en voor PhySCI was het een succesvol jaar. 

We krijgen veel steun en daar zijn we heel blij mee. Graag zeg ik u allen heel veel dank voor al uw bijdragen 

waardoor wij ons werk kunnen realiseren voor de geweldige kinderen in Bangladesh. Bijdragen in de vorm 

van aandacht, mond- op mondreclame, helpen met praktische zaken en natuurlijk uw donaties. Op 9 januari 

as vertrek ik zelf naar Bangladesh en ga ik weer veel moois beleven. Wij wensen u allen een goed 2020 in 

vrede en goede gezondheid. 

 

Ria Schmitz 

Voorzitter Stichting PhySCI.  

 

  

 



 

Beleidslijn Stichting PhySCI t.a.v. omgang met persoonsgegevens:  

De Stichting PhySCI beschikt over een beperkt aantal persoonsgegevens van haar begunstigers. Op basis van deze gegevens 

kan de Stichting PhySCI aan wie dat wil de nieuwsbrief toesturen. Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie die over 

persoonsgegevens beschikt ervoor zorgen dat zij deze gegevens veilig bewaart en moet zij deze gegevens vernietigen als er geen 

noodzaak meer is om ze te bewaren. De Stichting PhySCI is altijd zorgvuldig met de beschikbare persoonsgegevens omgegaan 

en zal dit ook in de toekomst blijven doen. De Stichting PhySCI legt van begunstigers NAW-gegevens vast die vanuit de financiële 

verslaglegging aan de Stichting bekend worden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om effectief te kunnen werken en 

begunstigers te informeren over de activiteiten van de Stichting (zie ook www.physci.nl). U hebt te allen tijde 

beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij van u verzamelden. 

    

 

  

 

 

  

 

    

 

Ons e-mailadres: 

info@physci.nl  

 

Onze website: 

physci.nl 

 

Rekeningnummer:  

NL75 TRIO 0197 741 142 t.n.v. Physiotherapy Support Children International Den Haag.  

Stichting Physci · Ru Parestraat 35 · Den Haag, Nh 2552 CP · Netherlands  

 

Indien gewenst, vermeld uw adres voor een bedankje. 

 

Liever geen mails meer ontvangen? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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