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De Stichting heeft zijn activiteiten in 2017 voortgezet en uitgebreid zoals in het jaarplan is
beschreven.
In november/december 2017 heeft de voorzitter en fysiotherapeut van Stichting PhySCI als
Nederlandse vrijwilligster en professional de projecten bezocht. Er is daar samengewerkt met de
lokale werkers ten behoeve van de lichamelijk, verstandelijke en/of meervoudig beperkte kinderen.
Tevens waren in de zomer van 2017 twee studenten met als hobby fotografie te gast op onze
projecten om een indruk te krijgen van het werk. Zij hebben dat in beeld en geluid vastgelegd en hun
materialen beschikbaar gesteld voor Stichting PhySCI.
Vanuit Mymensingh wordt gewerkt op drie locaties, namelijk in het centrum van PCC zelf, in
Muktagacha en in Vati Barera. De werkwijze in november was zoals gewoonlijk, evalueren van het
dagprogramma, individuele doelen van de kinderen en door onderzoek nieuwe doelen en
behandelplannen met oefeningen opstellen en overdragen aan teamleden en ouders.
Op deze locaties is zichtbaar veel vooruitgang geboekt voor de kinderen en hun moeders. Dit uit zich
in de vooruitgang van motorische vaardigheden en activiteiten van het dagelijks leven, kwaliteit van
leven en ontwikkeling van schoolse vaardigheden. Zo konden weer diverse kinderen bevorderd
worden naar het reguliere onderwijs.
De hulpmiddelen die verstrekt zijn werden beoordeeld en zo nodig aangepast.
Alle kinderen zouden mede dankzij sponsoring vanuit Nederland worden voorzien van resp. spalken,
stoeltjes, statafels en rolstoelen. Een en ander is opgemeten en besteld. Begin 2018 worden de
materialen geleverd.
De behuizing van het centrum op Muktagacha ( na een gedwongen verhuizing aan het begin van
2017) bleek te klein en onwerkbaar, ook hier is een oplossing voor gezocht en inmiddels is er een
nieuwe ruime locatie betrokken, ( 1 maart 2018).
Op deze drie locaties zijn 66 kinderen gezien samen met de lokale werkers en ouders, onderzocht en
met een nieuw behandelplan zullen zij starten in het nieuwe jaar 2018.
Ook op de dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke beperking werd geadviseerd omtrent
activiteiten speciaal voor meervoudig beperkte kinderen en kinderen met gedragsproblemen. Hier
kwamen op verzoek zes ernstig meervoudig complex beperkte kinderen voor fysiotherapeutisch
onderzoek. Voor hen is een oefenprogramma geadviseerd en werden voorzieningen verstrekt als
spalken, stoeltjes en rolstoel. Eén locatie zat in een penibele situatie qua ruimte, er was namelijk
geen vloer maar de kinderen zaten op zeilen op een zandmassa waar ongedierte welig tierde.
Stichting PhySCI heeft een nieuwe vloer gesponsord zodat de kinderen in een veilige en hygiënische
omgeving hun dagprogramma kunnen volgen.
Huisbezoeken hebben plaatsgevonden om de situatie van de kinderen thuis te beoordelen en mede
ook door het bezoek de kinderen en moeders te ondersteunen met advies en aandacht. Een tweetal
kinderen was er slecht aan toe en hebben we verwezen naar het ziekenhuis in Dhaka naar
kinderneuroloog en longarts voor advies en behandeling. Zij hebben medicijnen gekregen.
Dit jaar hadden we een nieuw programma punt namelijk de moeder/ouder trainingen.
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Voor twee locaties organiseerden wij deze bijeenkomst. We konden spreken van een goede opkomst
maar zeker ook zinvol en nodig. De moeders konden hun ervaringen delen over hun moeilijke leven
met een gehandicapt kind in Bangladesh en daar bleek dat er nog veel onrecht en discriminatie
heerst voor gehandicapte kinderen en hun ouders, voornamelijk moeders. Stichting PhySCI is
doordrongen van het feit dat bewustwording en aandacht vragen voor de rechten van de
gehandicapten in de samenleving een belangrijk aandachtspunt blijft. Zo hebben we direct op de
internationale dag voor gehandicapten optochten gehouden met team, moeders en kinderen op
twee locaties waar de CP daycare zich bevinden. Dit waren bemoedigende activiteiten voor de
ouders en kinderen.
Voor alle teams in Mymensingh ( drie) werden vier trainingsdagen gehouden met als onderwerpen:
Onderzoek en doelen stellen voor een behandelplan, praktijk oefentherapie, activiteiten in het
dagprogramma zoals snoezelen, body tap, lichaamsbeweging en methode Sherborne. Kennis en
inzicht in zintuiglijke informatie verwerking en mogelijkheden daarvoor in de praktijk toepassen.
Theoretische scholing in kennis van autisme, communicatie, gedragsproblematiek en
ontwikkelingsmateriaal.
De teams nemen altijd enthousiast deel aan de trainingen. Er zijn veel vragen en ze maken duidelijke
vorderingen. De benodigde materialen om deze trainingen en het werk in de CP Daycare en de
dagcentra voor verstandelijk gehandicapte te ondersteunen werden aangeschaft.
Gedurende het jaar hielden we ( Nederland en Mymensingh) regelmatig contact over het verloop van
het programma van de CP daycare per mail en halverwege ontvingen we een tussentijdse evaluatie
van de individuele doelen van de kinderen, zoals afgesproken.
Wat de personele bezetting betreft zijn er twee dames veranderd van baan en hebben het team
verlaten. Dit is onderling opgelost met het team en de personele bezetting bleek voldoende.
Dinajpur
In de zomer bezocht de fysiotherapeut van ADD, sinds april werkzaam in ons centrum, een
werkbezoek aan Nederland. We bezochten diverse locaties in de zorg voor kinderen met een
beperking met diverse niveaus in verband met kennisdeling en training. Tevens brachten we het
werk van ADD en Stichting PhySCI onder de aandacht bij diverse organisaties, verzorgden Bengaalse
maaltijden en schreven plannen voor de toekomst.
In december volgde een bezoek aan het centrum in Dinajpur door voorzitter en fysiotherapeut van
Stichting PhySCI.
Als eerste bezochten we de visvijver die ADD dit jaar heeft gestart. Het is mogelijk gemaakt door de
Drechtsteden parochies die in de Vastenactie 2017, het realiseren van de visvijver voor de
gehandicapte kinderen in Dinajpur als project kozen en op zich namen. Een geweldig initiatief
waardoor de visvijver er ook echt is gekomen. Door de ernstige overstromingen in augustus heeft de
vijver enige schade geleden, maar kon deze door snel handelen beperkt blijven. De vijver lag er goed
bij, zag er fris uit en de vissen levendig. Met de eerste verkopen wordt gewacht op een gunstige
visprijs op de markt. Het resultaat van de exploitatie van de visvijver als geld genererende activiteit
voor ADD, zal in de zomer van 2018 duidelijk worden.
Op het centrum vond een evaluatie plaats van het programma, de individuele behandeling en
situatie van de kinderen door onderzoek. De ouders waren unaniem blij en al veel kinderen hebben
vorderingen geboekt in hun ontwikkeling. Hulpmiddelen werden geëvalueerd. Elke dag melden zich
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nieuwe kinderen aan met een hulpvraag en het blijkt dat het centrum voorziet in een dringende
behoefte aan zorg, begeleiding, advies en therapie voor gehandicapte kinderen in de wijde omtrek.
Het is helaas de enige mogelijkheid in deze arme streek en onderontwikkeld gebied om zorg te
ontvangen. Daarom wordt het centrum al snel te klein.
Deze kinderen zijn onderzocht en in dien mogelijk voor de ouders en verzorgers geplaatst op het
centrum. Dit keer werden er veel kinderen aangemeld die nog niet tot onze doelgroep behoren.
Bijvoorbeeld kinderen met een verstandelijke beperking zonder lichamelijk probleem. Ook hier ligt
nog een vraag voor de toekomst, want advisering ten aanzien van gedrag of ontwikkeling van
vaardigheden en het bieden van structuur in een dagprogramma zou het leven van ook deze
kinderen en hun ouders meer kwaliteit geven. Op dit moment hebben wij bij de start van ons nieuwe
project, onze activiteiten moeten beperken tot kinderen met een lichamelijke of meervoudige
beperking, daar dit de doelgroep is van Stichting PhySCI.
Opmerkelijk waren bij de nieuwe aanmeldingen veel kleine kinderen met een grote zorgbehoefte,
ook veel kinderen die ver weg wonen.
Een inventarisatie voor benodigde hulpmiddelen is gemaakt en door sponsoring vanuit Nederland is
het mogelijk deze op korte termijn te verstrekken.
Op 3 december was er een programma georganiseerd ter ere van de internationale dag van
gehandicapten. Een optocht waar 100 ouders met kinderen aan meededen en een bijeenkomst met
sprekers. Belangrijk en positief was dat het district hoofd was uitgenodigd evenals een
vertegenwoordiger van het Social Welfare bureau. Contacten uit de gemeenschap die belangrijk zijn
voor aandacht voor de rechten van de gehandicapten in de samenleving. Zij waren onder de indruk
van de opkomst en ons werk en zegden steun toe voor de toekomst.
Naast het werk met de kinderen hebben we elke dag met het team trainingen gedaan. We zijn een
lerende organisatie waar elke keer stappen worden gemaakt in de verwerving van kennis en
vaardigheden ten behoeve van de kwaliteit van zorg die we in het centrum bieden.
Huisbezoeken vonden plaats voor kinderen die niet in de gelegenheid zijn het centrum te bezoeken,
vanwege afstand, financiële beperkingen of conditie van de gezondheid. Dit maakte weer duidelijk
dat er behoefte is aan een beter bereikbaar centrum in Dinajpur.
In de loop van het jaar heeft Stichting PhySCI de Wilde Ganzen benaderd voor ondersteuning bij het
vinden van financiën voor de aankoop van land. Eind december kregen we daarvoor groen licht.
Stichting PhySCI kon vanaf 22 december 2017 samen met Wilde Ganzen actie gaan voeren voor
landaankoop in Dinajpur om een groter en beter bereikbaar dagcentrum te realiseren.
Deze acties zijn wij met onmiddellijke ingang gestart en doordat een aantal mensen al direct bereid
waren deze actie te ondersteunen met een grote gift konden we al een groot bedrag op de
spaarrekening bij de Wilde Ganzen deponeren.
PhySCI prijst zich gelukkig met een groeiend aantal donateurs en sponsoren.
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Ook zetten vele vrijwilligers zich in.
Er zijn twee nieuwsbrieven verschenen.
Vele Bengaalse maaltijden werden bereid waardoor we ook bekendheid kregen onder een groter
publiek en we in de gelegenheid waren te vertellen over het moeilijke leven van de gehandicapte
kinderen in Bangladesh, ons werk en de positieve resultaten die we daarmee bereiken.
De website wordt goed up to date gehouden en doet verslag van alle activiteiten in Nederland en
Bangladesh. Intussen hebben we ook een facebook pagina waardoor we weer een ander publiek
bereiken.
Voor het werven van sponsors zijn gerichte aanvragen gedaan bij Stichtingen die fondsen
beschikbaar stellen en waar het werk van PhySCI voldeed aan de gestelde criteria.
Toekomst
Met veel enthousiasme en inzet zetten wij ons werk voort in 2018, waarin wij op 4 oktober ons 5
jarig bestaan kunnen vieren.
PhySCI blijft samen werken met de NGO PCC en NGO ADD.
PhySCI zal vrijwilligers uitzenden voor de continuering van de projecten waar wij onze kennis,
advisering, training en financiële ondersteuning bijdragen.
Door acties, presentaties en het uitbreiden van bekendheid van ons werk hopen wij blijvende
waardering te kunnen vinden bij onze omgeving en donateurs en sponsors te kunnen interesseren
ons te steunen.
Op beide locaties draaien de teams zelfstandig door het jaar heen maar training en advisering en
blijft nog nodig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
In Dinajpur hopen we dit jaar de aankoop van het uitgezochte land te kunnen realiseren.
Tot slot
We zijn blij met een groeiend enthousiasme over ons werk en de creativiteit en vindingrijkheid van
vrijwilligers om geld of goederen te faciliteren.
Wij danken een ieder die hier zijn bijdrage aan levert.
Den Haag, 21 maart 2018

