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  Den Haag,  16 april 2020, 

ACTIE CORONA NOOD in Bangladesh 
Door Stichting PhySCI en Wilde Ganzen 
 
Geachte lezer,  
  
Stichting PhySCI werkt in Bangladesh voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige 
beperking. We hebben daar inmiddels 4 dagcentra en bereiken er ruim 250 kinderen. Deze 
kinderen komen naar onze dagcentra voor hulp, therapie, hulpmiddelen, stimulans in 
ontwikkeling, een volwaardige maaltijd en voorbereiding op school. Altijd krijgen ze aandacht, zorg 
en respect en ouders begeleiding, advisering, training, bewustwording en ondersteuning waar 
nodig. Een groot deel van de kinderen krijgen zorg en hulp via huisbezoeken.  
Zo hebben de teams in Mymensingh en Dinajpur een belangrijke plaats gekregen in de sociale 
omgeving van de gezinnen met een kind met een beperking door hun voorlichting, resultaten en 
de 200 % inzet voor de kinderen met een beperking in Bangladesh en hun ouders.  
 
Maar nu heeft het Corona virus ook Bangladesh bereikt. Dat is een grote ramp voor de allerarmste 
mensen op de wereld, onbeschermd, weinig zorg en medische mogelijkheden, overbevolking, 
slechte hygiënische omstandigheden.  
Al snel werd er een soort “Lock down” afgekondigd door de overheid. Dat had tot gevolg dat 
mensen niet konden werken. Veel ouders van de gezinnen die zorg ontvangen voor hun kind met 
een beperking zijn dagloner. Geen werk betekent onmiddellijk geen eten.  
Stichting PhySCI heeft direct een actie gestart voor het verstrekken van voedselpakketten voor 
‘onze’ gezinnen. Want de kinderen zijn al kwetsbaar en een goede voedseltoestand draagt bij aan 
hun weerstand.  
Onze actie kreeg snel goed gevolg waardoor we voor 100 gezinnen voedselpakketten konden 
verstrekken en dit nog 2 à 3 keer kunnen doen.  
We moeten echter verder kijken naar de toekomst. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders  
minder afhankelijk worden en een manier kunnen vinden om een middel van bestaan op te 
bouwen, voor hun gezin kunnen zorgen door onafhankelijke arbeid.  
 

  



 

 

Wilde Ganzen Corona Fonds 

Daarom zijn we zo blij met het initiatief van Wilde Ganzen die een Wilde Ganzen Corona Fonds 
hebben opgericht. Daarin zeggen ze toe om het geld dat Stichting PhySCI bij elkaar kan krijgen om 
bij het Coronaleed te helpen, te verdubbelen voor de projecten in Bangladesh.   
Dit is geweldig.  
Daarom zullen wij niet alleen voedselpakketten verstrekken op de korte termijn, maar ook de 
ouders van onze kinderen stimuleren om een onafhankelijk beroep uit te gaan oefenen of in hun 
eigen voedsel te gaan voorzien.  
We denken aan:  

- Naaimachines verstrekken aan de moeders, om in hun eigen onderhoud te voorzien; 
- Zaden en tuingereedschap voor het maken van een groentetuin voor eigen 

voedselvoorziening; 
- Verstrekken van een riksja of bakfiets om zelfstandig ondernemer te worden; 
- Op het land van ons nieuwe gebouw zullen we ook een groentetuin in richten op zeer korte 

termijn. 
 

Hoe meer geld wij op korte termijn bij elkaar krijgen, hoe meer Wilde Ganzen kan verdubbelen en 
hoe meer we kunnen doen.  
 
Doet u mee en kunt u dit project ACTIE CORONA NOOD in Bangladesh ondersteunen door 
sponsoring?  

 
Wij kijken uit naar uw reactie.   
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 

Ria Schmitz                                                                     
Fysiotherapeut  
Voorzitter Stichting PhySCI. 
 

 

 

 


