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Verslag 2021 CP daycares Mymensingh voor SBB 
 
In Mymensingh zijn er drie dagcentra oor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking.  
Vanaf 1 januari 2021 hebben we deze dagcentra moeten verplaatsen naar nieuwe locaties.  
Mooie ruimtes, een nieuw gebouw, maar geen basis voorzieningen.  
 

  
 
Zo zag het eruit: leeg !!  
 
Stichting Bisschop Beckers hielp ons en stuurde een donatie voor de aanschaf van materialen. Geweldig.  
Eerst ging het team op pad om de meest noodzakelijkste materialen aan te schaffen zodat ze de kinderen 
konden ontvangen. Zoals oefenmatten op de grond, stoelen, eet- en drinkgerei.  
Al snel werd het gebouw weer gevuld met kindergeluiden en vrolijkheid. Een voor een kwamen de kinderen 
met moeders, voor onderzoeken, adviezen, medicijnen, spel en oefeningen. Het groepsprogramma kon nog 
niet want steeds waren er maatregelen voor de Corona problemen met op en af lock downs.  
 

   
 
Zo werden er langzaam maar zeker alle materialen wel besteld en zij het met vertragingen geleverd. Er zijn nu 
kasten om de spel- en ontwikkeling materialen op te slaan, kantoormeubelen, laptops, manden, stoelen en al 
wat meer, op alle drie de locaties.  
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Nu kan er weer goed gewerkt worden in een mooie, frisse omgeving voor de kinderen, die  uitnodigend is voor 
hen om  tot ontwikkeling te komen en met materialen die nodig zijn voor de staf om het werk goed te doen.  
Stichting Bisschop Bekkers maakte dit mogelijk. Heel veel dank voor uw bijdrage aan de mooie materialen die 
door uw hulp aangeschaft konden worden. De staf was blij verrast en zijn er ontzettend blij mee.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Ria Schmitz 
Voorzitter Stichting PhySCI.  
 


