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Rechtsvorm In Nederland: stichting met een bestuur. 
Partnerorganisatie in Bangladesh: 
NGO met een dagelijks bestuur. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

 
Oorsprong Particulier Initiatief 

(Antoinette Termoshuizen) 
 

Registratie  KvK : 27173896 
ANBI status : 807284427 
CBF Keurmerk 
 

Onderscheidende 
kenmerken 

Specifieke doelgroep: kinderen en jongeren 
met een complexe handicap in Bangladesh. 
Kennisorganisatie op gebied van holistische 
zorg aan complex gehandicapten in 
Bangladesh.  
 

Programma’s  
 

Integrale vroeghulp (Vroege interventies) : 
Ouders ondersteuning en advies bieden bij 
het vermoeden van problemen in de 
ontwikkeling van hun jonge kind.  
Onderwijs :  Het bieden van een uitdagende 
leeromgeving, dat uitgaat van de 
mogelijkheden en rekening houdt met de 

handicap. 
Paramedische zorg :  Het bieden van zorg 
gericht op het beter functioneren van het 
lichaam, het bieden van hulpmiddelen en 
aanpassingen.  
Socialisatie : Het actief bevorderen en 
stimuleren van de participatie van kinderen 
en jongeren met een handicap in de 
maatschappij.  
Voeding : Ouders bewust maken van 
gezonde voeding en het voorkomen van 
ondergewicht en aan voeding gerelateerde 
complicaties.  

 

 

 

 

 

 

Projectmatig 
De projecten worden operationeel geleid 
door NGO DRRA en worden door stichting 
Niketan vanuit Nederland aangestuurd, 
ondersteund en van kennis voorzien 

Fondsenwerving Totaal 
2012 : € 144.097 
2013 : € 138.473 
2014 : € 196.959 
2015 : € 221.676 
2016 : € 359.691 
2017 : € 237.466 

Kostenpercentage 
2012 : 8,4 % 
2013 : 4,5 % 
2014 : 2,6 % 
2015 : 2,5 % 
2016 : 1,3 % 
2017 : 2,8 % 

Operationele kosten Projectkosten 249.095 euro in 2017, 
uitvoeringskosten 12. 984 euro in 2017 
 

 

 

 

 

Financiële controle BAKKER accountants & adviseurs, Ridderkerk 

Looptijd Zolang er in Bangladesh buitenlandse 
ondersteuning nodig is om de zorg voor 
complex gehandicapten duurzaam in 
overheid en samenleving te verankeren. 

Lidmaatschap branche 
organisaties 

Partin is de brancheorganisatie voor 
Particuliere Initiatieven (PI) 

Maatschappelijke 
relevantie 

De hulp  aan verstandelijk en meervoudig 
gehandicapten in Bangladesh wordt door  
internationale NGO`s  vaak als te complex 
gezien voor programma implementatie. 
Uitsluitend particuliere organisaties en 
nationale NGO’s bieden de doelgroep 
toegang tot hulp en spreken de overheid en 
internationale hulporganisaties aan op hun 
verantwoordelijkheid hierin.  
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Voorwoord 
 

2017 is het jaar waarin de leiders van de Wereldmachten zich nergens 

meer iets van aan lijken te trekken. Luisteren naar anderen, mededogen 

met de zwakkeren, vindt geen gehoor. De machtigste man van de wereld 

ridiculiseert mensen met een beperking op een verkiezingsbijeenkomst 

met tienduizenden aanhangers.   

Gelukkig gaat het beter met Bangladesh. Na wat onrustige jaren is het 

daar weer rustiger en stabiel ondanks de enorme inspanning die de 

opvang van Rohingya met zich meebrengt. De economische 

ontwikkeling zet zich gestaag door en in de centra waar Niketan al 20 

jaar werkt ploegen wij rustig verder. Het contact met de kinderen en hun 

ouders, buurtgenoten, lokale overheid, lokale bedrijfjes is goed.   

Niketan heeft daarbij een centrale plek verworven en wordt steeds vaker 

betrokken bij nationale initiatieven, omdat men weet dat wij trouw, 

praktisch, volhoudend en deskundig zijn en onze kinderen steeds 

centraal stellen. 

Ook dit jaar heeft Niketan weer tientallen trainingen ontwikkeld en 

georganiseerd. We maken meer en meer modulen in het speciaal 

onderwijs, variërend van “Mijn lijf” tot “Groente” en “Mijn familie”. We 

geven programma’s seksuele voorlichting voor begeleiders, maar nu ook 

voor oudere kinderen. Allemaal cursussen waar we kennis van 

Nederland geheel aanpassen aan de situatie in Bangladesh.   

Om een groter leger van goed opgeleide mensen te realiseren gaan we 

komend jaar één van onze meest ervaren medewerkers in zetten als 

Master Trainer. Zij gaat ons helpen om  de opleidingen te intensiveren 

en ‘Train the Trainer’ programma’s te draaien. 

We zullen al onze trainingen inventariseren en bezien of die kunnen 

worden ingebouwd in een platform om onze “good practices” te delen, 

voort te bouwen op training, zelfstudie te faciliteren en ouders en 

mantelzorgers te helpen. Op deze manier houden we vast aan onze 

focus op het individuele kind in de centra waar we ons al zo lang hebben 

ingezet, terwijl we deze kennis en ervaring willen delen met anderen. 

Het komend jaar organiseren we onze eerste Papa dag en “Opa & Oma 

Dag” op de centra. Om ze te bedanken en meer bij ons werk te 

betrekken; zo hopen we dat ze de moeders meer zullen steunen in hun 

inspanningen om hun kind maximaal te begeleiden. 

In 2018 bestaat Niketan 20 jaar. Niketan zet zich sinds 1998 in voor 

kinderen met meervoudige verstandelijke beperkingen. Omdat dit najaar 

de verkiezingen worden gehouden willen we ons lustrum volgend jaar 

vieren met een grote nationale conferentie waaraan Nederlandse en 

Bengaalse partijen meedoen. Alles bedoeld om de kinderen, hun ouders 

en directe omgeving te helpen de kwaliteit van leven te vergroten.  

We danken Antoinette, de oprichtster van Niketan, Marion Elzenaar die 

al 20 jaar als bestuurslid haar kennis in Bangladesh deelt, Farida Yasmen, 

directeur van DRRA en alle anderen die zich al 20 jaar lang hebben 

ingezet om Niketan te helpen haar goede doel te bereiken.  

 
Rutger-Jan Schoen 
Voorzitter.  
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Tamim 

 

Tamim was tot zijn vierde een stil en verlegen 
jongentje, angstig voor de wereld om hem 
heen en wilde hij nog geen minuut wijken van 
de zijde van zijn moeders. Hij kwam met een 
zuurstoftekort op de wereld en kreeg hierdoor 
een lichte spastische verlamming. Tamim was 
slechts vijf maanden oud toen hij met zijn 
moeder naar de vroeghulpgroep kwam.  
 
Daar werd zijn grove en fijne motoriek 
gestimuleerd en tot grote vreugde van zijn 
ouders leerde hij op zijn tweede lopen. Toen 
hij drie was ging hij naar de zorg-onderwijs-
groep en op zijn vijfde stroomde hij door naar 
het passende onderwijs. Tamim bleek een 
leergierige leerling te zijn en ook zijn 
emotionele ontwikkeling ging met sprongen 
vooruit. Van de ene op de andere dag had 
Tamim zijn moeder als veilige haven niet meer 
nodig en ging hij op ontdekkingstocht, met de 
brandende vraag ‘waarom’ voortdurend op 
zijn lippen.   
 
Vol enthousiasme doet hij mee aan de diverse 
thematische lessen, hij heeft leren naschrijven, 
kan tellen en simpele woordjes lezen. Tamim 
gaat nu drie dagen per week naar de eerste 
klas van de reguliere school, de andere dagen 
komt hij naar het speciale onderwijs.  
 
Als Tamim zich zo blijft ontwikkelen dan 
kunnen we hem aan het eind van dit 
schooljaar uitzwaaien en hem veel succes 
wensen op de reguliere school. 
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Onze droom en aanpak 
Niketan droomt van een wereld waarin kinderen en jongeren met een 

complexe beperking geaccepteerd worden en naar school kunnen. Een 

wereld waarin ze zelf kunnen beslissen over hun toekomst. 

Aanpak 
Niketan luistert naar de individuele behoeften van elk kind en geeft ze 

de vrijheid om zich te ontwikkelen op basis van hun eigen tempo. We 

bieden de kinderen onderwijs, een voedzame maaltijd en paramedische 

zorg. Wanneer ze ouder worden volgen we ze en passen we onze zorg 

aan op hun ondersteuningsbehoefte. We helpen ze om voor zichzelf op 

te komen en bij het ontwikkelen van talenten. Familie, zorgverleners en 

leerkrachten helpen we te begrijpen wat de behoefte van het kind is. 

Niketan biedt kinderen met een complexe handicap in Bangladesh een 

volledige pakket aan zorg.  

We leveren op districtsniveau een directe bijdrage aan de structurele 

verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen en jong 

volwassenen met een complexe verstandelijke of lichamelijke handicap. 

Daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen met 

een complexe handicap is alleen mogelijk door een aanpak die zich richt 

op alle aspecten van hun leven.  

We leggen verbindingen met het eigen sociale netwerk en met lokale 

partijen zoals overheden, politie en medische zorg, streven we naar 

lokaal initiatief en leiderschap. Niet alleen maar vragen/wachten op de 

nationale overheid,  maar samen met familie, partnerorganisaties en 

andere lokale betrokkenen zelfstandig werken aan duurzame 

oplossingen. We streven naar zelfstandigheid van de kinderen en hun 

families in de Bengaalse context, waardoor ze op den duur minder 

afhankelijk worden van de financiële steun vanuit Nederland. 

In lijn met ons beleidsplan “Niketan 2020”, maken we ook de eerste 

stappen in het leggen van verbanden op nationaal niveau. We streven 

naar methoden waarop we onze lange ervaring kunnen ontsluiten en 

delen met organisaties elders in Bangladesh, die zich ook inzetten voor 

kinderen met meervoudige verstandelijke beperking.  

Een kwestie van geduld en vastberadenheid 
De  vaardigheid om te beslissen over je eigen toekomst leer je niet van 

de één op andere dag. Daar voor moet je aan de hand genomen worden 

en stap voor stap leren wat het betekent als je je eigen keuze maakt.   

Wanneer ouders zich met hun jonge kind bij ons melden, zien we vaak 

kwetsbare zwaar beperkte kinderen en ouders die niet tot nauwelijks 

inzicht hebben in de zorgvraag van hun kind. Ze zien het kind als last en 

worden door hun omgeving genegeerd. We leren de ouders dat hun 

kind er mag zijn, het lief te hebben en hoe ze de ontwikkeling van het 

kind kunnen stimuleren. Wanneer het kind zich begint te ontwikkelen 

zien we ouders trots worden, adequaat reageren op de zorgvraag en het 

zelfbeeld van het kind toenemen. Met het toenemende zelfvertrouwen 

ontwikkelen de kinderen hun cognitieve, schoolse en sociale 

vaardigheden.  Spelenderwijs leren ze keuzes maken en zo hun eigen 

verantwoordelijkheid te nemen. Veel kinderen stromen uiteindelijk door 

naar het passend onderwijs en sommige kinderen weten zich te 

handhaven in het reguliere onderwijs.  We ondersteunen ouders en 

jongeren bij het verkrijgen van de financiële zorgondersteuning van de 

overheid en zien dat daardoor de ouders meer inkomsten weten te 

genereren. Na hun school carrière zien we ze als jongeren terug komen 

om binnen het vakgerichte onderwijs vaardigheden te leren die ze nodig 

hebben in hun volwassen leven. Op weg naar volwassenheid leren we de 

jongeren wat hun positieve karakter eigenschappen zijn, dat ze er 

mogen zijn, we stimuleren hun zelfstandigheid en assertiviteit.  We leren 

ze hun eigen beslissingen te nemen, spelen nog even voor vangnet 

voordat we ze op eigen benen de wijde wereld in sturen.  

Het werken in Bangladesh en het werken met complex gehandicapte 

jongeren vergt geduld, vastberadenheid en een hele hele lange adem. 

Maar we zijn er trots op dat we in de afgelopen 20 jaar al 1783 kinderen 

vaak meerdere jaren, hebben mogen ondersteunen en begeleiden.   
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Siddikur 

 

Terwijl zijn klasgenootjes buiten handen en 

poppetjes aan het kleien zijn, geniet Siddikur 

van de geur en het gevoel van klei op zijn 

gezicht. Siddikur heeft een aan autisme 

verwante stoornis, leeft in zijn eigen wereldje 

en speelt op zijn eigen manier.  

Siddikur’s moeder is verstandelijk beperkt en 

weet zich geen raad met haar ‘ondeugende’ 

zoon. In het centrum in Ghior leert ze hoe ze 

met hem om moet gaan en hoe met hem te 

communiceren. Zo heeft ze onlangs 

meegedaan aan de gebarencursus en aan de 

Shantala workshop. Siddikur heeft zelf ook al 

wat gebaren geleerd en gebruikt zijn lichaam 

om te communiceren.  

De familie is blij met alle steun. En met de 

lunch die Siddikur op school krijgt. Want 

omdat de familie zelfs naar Bengaalse 

begrippen arm is krijgt hij thuis maar één 

maaltijd per dag.  
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Bangladesh 
De volksrepubliek Bangladesh is een land in het zuiden van Azië. Het 

grenst voor het grootste gedeelte aan India en voor een klein stukje aan 

Myanmar (voorheen Birma). Het land is gelegen ten noorden van de Golf 

van Bengalen en omvat voornamelijk de delta van de rivier de Ganges. 

Bangladesh is een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld, met 

1150 mensen per km2, wat bijna drie keer zo veel is als het eveneens 

dichtbevolkte  Nederland. Door de ligging zijn er vaak overstromingen in 

het land. De hoofdstad Dhaka is in 2016 uitgeroepen tot de meest 

vervuilde hoofdstad van de wereld.  

In augustus 2017 kwam Bangladesh in het nieuws vanwege de 

Rohingya’s, deze grotendeels islamitische etnische minderheid in 

Myanmar, vluchtte massaal naar buurland Bangladesh vanwege 

discriminatie en gruwelijke gewelddadigheden. De Myanmarese 

regering erkent de Rohingya niet officieel als onderdanen. Volgens 

Myanmar werden zij vanuit Bangladesh naar Rakhine overgebracht in de 

tijd dat het land een Britse kolonie was. De overheid stelt dat de 

Rohingya illegaal in Myanmar verblijven.  

Ook kampte Bangladesh dit jaar met verwoestende overstromingen, 

meer dan een derde van Bangladesh stond onder water. Volgens lokale 

autoriteiten was dit de grootste overstroming sinds 1988. 

De overstromingen zorgde voor een wanhopige situatie, mensen 

verdronken, huizen werden meegenomen door modderstromen en er 

was een tekort aan voedsel en drinkwater. In het projectgebied van 

Niketan is men voorbereid op ernstige overstromingen, daardoor was de 

schade bij onze families beperkt. DRRA (Disabled Rehabilitation and 

Research Association, onze partnerorganisatie in Bangladesh) lanceerde 

binnen haar projecten een reddingsplan, medicijnen en voedsel werden 

uitgereikt waardoor mensenlevens gered konden worden.  

De winter bracht een nieuw record, namelijk de laagste temperatuur in 

50 jaar. De temperatuur valt zelden onder de 10 graden, maar dit jaar 

waaide een ijzige wind over Bangladesh en daalde de temperatuur 

naar 2,6 ° C.  Dankzij lokale donaties konden we 318 kinderen een 

warme deken geven. 

Bangladesh heeft indrukwekkende voortgang in de gezondheidszorg 

gemaakt. Echter volgens de WHO sterven nog steeds ruim 280.000 

kinderen onder de 5 jaar jaarlijks door de groeiende luchtvervuiling 

veroorzaakt door uitlaatgassen, grote bouwprojecten en het koken op 

fossiele brandstoffen (veelal hout). Ook zijn er zorgen over de 

hersenontwikkeling van kinderen door het veelvuldig gebruik van 

chemicaliën en pesticiden en het gebrek aan een effectieve voedsel- 

en warenautoriteit. 

Het projectgebied 
Bangladesh is opgedeeld in 7 bestuurlijke divisies, Niketan is binnen de 

Dhaka divisie actief in het district Manikganj en de hoofdstad Dhaka.  

Manikganj District is een van de armere districten in Bangladesh. Het 

land is erg laag gelegen en het raakt één keer per jaar overstroomd. 

De bevolking is eraan gewend, dus alleen bij extreem hoog water leidt 

dat nog maar tot grote problemen. Manikganj is onderverdeeld in 7 

upazila / thana (subdistricten), 65 unions en 1643 dorpen. Een groot deel 

van de projecten van Niketan liggen in de upazila’s  Shivalaya, Ghior en 

Daulatpur, de 448 kinderen wonen verspreid over 229 dorpen. 

Sloppenwijk Badda ligt ingesloten tussen diverse diplomatenwijken van 

Dhaka, Gulshan, Baridhara en Banani. Buitengesloten van fundamentele 

behoeftes zoals schoon drinkwater, gezonde voeding en goede 

woningen leven ze met honger, ondervoeding en vele ziektes tussen 

ambassades en dure appartementen. Kinderen gaan niet naar school, 

maar komen vaak terecht in erbarmelijke werkomgevingen waarin ze 

uitgebuit worden. Bovendien vormen de sloppenwijken de ideale plek 

voor sociale problemen, zoals criminaliteit en drugsverslaving. Niketan 

biedt zorg en onderwijs aan 80 gehandicapte slum kinderen.  
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Kenniscentrum  

Doelstelling: Kennis en ondersteuning bieden aan de sociale omgeving 

van  een gehandicapt kind. 

 

Het doel van het kenniscentrum is om ouders, leerkrachten en anderen 

binnen de sociale omgeving van een kind met een handicap te 

ondersteunen en handvaten te geven voor de verzorging, behandeling 

en het begrijpen van de behoeftes van het kind.  

Om meer inzicht te krijgen in de behoeftes van ouders met een 

gehandicapt kind in Dhaka hebben we onder de ‘parents forum for 

different abled’ een enquête gehouden. Uit de enquête bleek dat veel 

ouders hun kind niet naar school sturen vanwege een gebrek aan 

vertrouwen of geld. De kosten voor speciaal onderwijs in Dhaka lopen al 

gauw tussen de 80 tot 150 euro per maand.  De ouders die hun kind op 

het bijzondere onderwijs hebben zijn niet tevreden over de kwaliteit van 

het onderwijs of de mogelijkheden die het hun kind biedt. Verder blijkt 

dat veel ouders behoefte hebben aan begeleiding in de thuis situatie, 

voornamelijk gericht op gedrag regulering en dagelijkse routines. Met 

deze kennis wil Niketan de mogelijkheden bekijken om betaalbare zorg 

te bieden en daarmee inkomsten te genereren voor de gehandicapte 

kinderen uit de sloppenwijken.  

In 2017 hebben we de samenwerking met lokale overheid, ziekenhuizen 

en basisscholen verder versterkt – zo heeft door lobby werk van het 

mantelzorg team ‘We Can’ de lokale overheid van Daulatpur, 40% van 

hun begroting beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van gezinnen 

met een gehandicapt kind en het maken van aanpassingen in openbare 

ruimtes. De gemeente heeft ruimtes en materiaal beschikbaar gesteld 

voor trainingen en heeft gezinnen geholpen met huisvesting en het 

realiseren van een winkel. Ook is in samenwerking met het Ministerie 

van Gezondheidszorg een training ‘identificatie en preventie van 

handicaps’ gegeven aan community dokters in Manikganj district. 

In samenwerking met ‘Perkins Internationaal’ heeft Niketan de training 

‘diagnosticeren’  georganiseerd. Leerkrachten, fysiotherapeuten en 

psychologen van diverse organisaties volgde de 6 daagse training en 

gingen met een certificaat naar huis.  Met de ‘society of the deaf’ 

organiseerde Niketan een 9 daagse training ‘gebarentaal’, voor alle 

medewerkers en geïnteresseerde ouders van de diverse projecten.  Eind 

december zijn 104 kinderen getest op auditieve en visuele problemen, 

hieruit bleek dat 59 kinderen een auditief probleem had en 29 een 

visueel probleem.  

Verder zijn er aan de diverse doelgroepen trainingen gegeven over 

methodisch werken, spel ontwikkeling, seksuele voorlichting en het 

organiseren van je klas. In 2017 is er een lesmap ‘groenten’, ‘mijn 

gezonde maaltijd’ en ‘mijn lichaam’ ontwikkeld en een lespakket ‘op mij 

zelf – omgaan met geld’. 

In november 2016  zegde de district commissaris toe zich in te zetten 

voor een financiële tegemoetkoming van alle gehandicapte kinderen, in 

2017 hebben 128 kinderen de nationale ID kaart gekregen, slechts 56 

kinderen kregen vervolgens ook daadwerkelijk een tegemoetkoming . 

Op verzoek van ouders zijn we een naaitraining gestart, 49 ouders 

namen deel, 36 ouders hebben daardoor een beter inkomen weten te 

genereren.  

Speerpunten 2018 

In 2018 willen we gehoor geven aan het verzoek van ouders om middels 

korte instructie video’s en beeldende manuals trainingen te geven en 

deze te verspreiden. Ook willen we met andere  partners en 

belanghebbenden, een voorlichtings- en onderwijsprogramma voor 

ouders en een digitaal kennis-, ervarings-, en communicatie platform 

ontwikkelen.  
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Zorg 
De juiste hulp vinden voor je verstandelijk of complex gehandicapte kind 

is in Bangladesh erg moeilijk, ouders krijgen nergens betrouwbare 

informatie . Vaak eindigt hun zoekactie bij de lokale kwakzalver, die hen 

belooft het kwade uit het kind te verdrijven. Dit vaak met vreselijke 

gevolgen. De belangrijkste oorzaken van handicaps zijn te vinden in het 

gebrek aan goede gezondheidszorg, slechte voeding, sanitair en water 

voorzieningen, verkeersongevallen én kind huwelijken. Ruim 30% van de 

meisjes in de leeftijd van 15 tot 19 jaar zijn moeder van een of meerdere 

kinderen. Zes procent van de meisjes wordt zelfs moeder voor hun 15e  

jaar. De jonge moeders eten nauwelijks tijdens hun zwangerschap om zo 

een complexe bevalling te voorkomen, echter veel van hun kinderen 

komen toch tijdens een moeilijke en zware bevalling met een tekort aan 

zuurstof op de wereld. 

Vroeghulp  

Doelstelling: Het voorkomen van onnodige achterstanden en het 

stimuleren van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 

0 tot 5 jaar. 

 
Het doel van de vroeghulp is om de ontwikkelingsachterstand of de 

gedragsproblemen van het jonge kind op latere leeftijd te beperken en 

zo mogelijk te voorkomen. Wij bieden een interactief programma aan 

van observatie, behandeling en dagopvang. De unieke mogelijkheden 

van het kind en de ouder staan centraal. De ouders maken onderdeel uit 

van het programma en leren om de ontwikkeling van het kind op een 

speelse manier te stimuleren. 

Ook in 2017 stond in de 6 vroeghulpklassen het stimuleren van sociale 

en communicatieve vaardigheden en het verbeteren van de grove en 

fijne motoriek centraal. In het dagprogramma werden kinderen met 

uitdagend speelgoed gestimuleerd om zich binnen hun mogelijkheden 

motorisch te ontwikkelen.  De ouders hebben de Shantala massage 

techniek geleerd, het stimuleert de lichamelijke en emotionele 

ontwikkeling van het kind en helpt het ernstig beperkte kind te 

ontspannen. Tevens helpt de massage moeder en kind in het maken van 

contact, waarmee de band tussen hen sterker wordt.  Dit jaar leerde: 31 

kinderen zich omrollen, 38 kinderen leerden zitten, 21 kinderen leerden 

dit jaar lopen, 16 kinderen verbeterden hun communicatieve 

vaardigheden en 23 kinderen leerden zelfstandig eten. Met het 

individuele behandelplan zijn wij in staat de kinderen nauwgezet te 

volgen en te anticiperen op hun ontwikkeling.  

De kinderen zijn 

nieuwsgierige kleine 

ontdekkers geworden. 

De ouders voelen zich 

zelfverzekerder, zijn 

beter in staat om 

problemen op te lossen 

en kunnen hun kind 

thuis beter begeleiden.  

Speerpunten 2018 

In 2018 zal er op 

verzoek van de ouders 

buiten de reguliere 

openingstijden en 

tegen betaling extra 

fysiotherapie gegeven 

worden. 
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Ria 

 

“Kijk ik ben niet meer bang voor jullie 
buitenlanders”.  
 
Stralend kijkt ze iedereen aan, wéér een 
uitdaging overwonnen.  
 
Ria kwam als een ondervoede slappe baby van 
8 maanden in de vroeghulpgroep. Ze had nog 
geen hoofdbalans, kon zich niet omrollen en 
reageerde nauwelijks op de mensen om haar 
heen. Haar jonge moeder, zelf amper 16, had 
geen idee hoe ze voor haar dochter moest 
zorgen. Ze deelde haar zorgen en hoorde mooie 
verhalen van andere ouders die hetzelfde hadden 
meegemaakt. Ze overtuigde haar echtgenoot en 
werd een reguliere bezoeker van het vroeghulp-
programma.  
 
Ria is nu vier, ze kan met steun lopen, heeft leren 
praten en doet enthousiast mee aan de 
kringactiviteiten. Ze heeft geleerd dat haar 
moeder altijd bij haar terugkomt en kan hierdoor 
ontspannen spelen met haar groepsgenoten. 
Ook heeft Ria kleuren en vormen leren 
herkennen en ze kan nu diverse soorten 
groenten en fruit benoemen.  
 
De moeder van Ria heeft een naaicursus gevolgd 
en kan, nu ze haar handen vrij heeft, ook voor 
een inkomen zorgen. Vanaf volgend jaar gaat Ria 
naar een schoolvoorbereidende groep, zodat ze 
met haar zesde door kan stromen naar regulier 
onderwijs.  
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De zorg - ontwikkelgroep   

Doelstelling: Het stimuleren van de ontwikkeling en specifieke 

mogelijkheden van kinderen met een ernstige meervoudige handicap in de 

leeftijd van 6 tot 18 jaar.  

 

De zorg-ontwikkelgroep bestaat uit  kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 

jaar. Het gaat om kinderen met een ernstige verstandelijke en vaak 

meervoudige handicap, hetzij lichamelijk, gedrag of een combinatie 

hiervan. De groep bestaat uit kinderen die uniek verschillen, zowel qua 

leeftijd, ontwikkelingsniveau, vaardigheidsniveau en bijkomende 

problematiek. 

In 2017 heeft in de 8 klassen, de nadruk gelegen op het aanbieden van 

een veilige en stimulerende omgeving. Dit jaar zagen we een lichte 

afname van kinderen met autisme en een toename van zeer ernstig 

beperkte kinderen.  Het is lastig om de ouders van deze groep kinderen 

te motiveren regelmatig naar het centrum te komen, wanneer er 

uitbreiding in het gezin plaatsvindt en wanneer er activiteiten op het 

land zijn.  

De begeleiders ontvingen training in gedrag regulerende technieken, in 

het thematisch aanbieden van activiteiten en in spel ontwikkeling. Het 

bieden van meer structuur en het belonen van positief gedrag heeft er in 

geresulteerd dat kinderen minder moeilijk gedrag laten zien. Voor de 

kinderen met een zeer ernstige beperking heeft de aandacht gelegen op 

het bieden van ‘ervaar het maar’ activiteiten gericht op lichaam 

gebonden ervaringen zoals voelen, ruiken, proeven, kijken en horen. 

Speerpunten 2018 

In 2018 gaan we een papa-dag en opa & oma dag organiseren met de 

hoop dat de moeder meer ondersteuning en stimulatie ontvangt bij de 

zorg voor haar kind en dat dit resulteert in frequentere bezoeken aan 

het centrum.  
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Bithi 

 
Bithi is 10 jaar oud en dochter van een CNG 
(Tuk-Tuk) chauffeur en een schoonmaakster. 
Haar ouders konden hun geluk niet op bij haar 
geboorte, wat was ze prachtig. Bithi ontwikkelde 
zich goed en leerde volgens het boekje zitten en 
lopen. Maar op haar derde kon Bithi nog niet 
praten en ook haar gedrag baarde de ouders 
zorgen.  
 
Bithi’s ouders brachten haar naar het ziekenhuis 
en daar suggereerde de arts dat Bithi wellicht 
een aan autisme verwante stoornis had. 
De ouders hadden geen idee wat dat betekende 
en maakten zich grote zorgen. Ondertussen liet 
Bithi steeds vreemder gedrag zien en was ze 
thuis bijna niet meer te handhaven. Via via 
hoorden ze over een school voor speciale 
kinderen waar hun dochter naar toe zou kunnen. 
Bithi kwam ernstig beschadigd binnen met een 
vermoeden van seksueel misbruik. Ze vertoonde 
zeer moeilijk gedrag, probeerde andere kinderen 
opzettelijk pijn te doen en spuugde naar haar 
klasgenoten.  De leerkrachten zaten met hun 
handen in het haar.  Maar door het bieden van 
structuur, het gebruik van totale communicatie 
en het belonen van elk klein stapje in haar 
ontwikkeling ging ze langzaam vooruit. Het 
gedrag van Bithi is nu goed te reguleren, ze 
leerde zelfstandig eten en aankleden en ze blinkt 
nu uit in het maken van puzzels.   
 
“I never had this hope, that Bithi will be 
manageable someday. She is doing well now. 
Our whole family is happy” 
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Wonen 

Doelstelling: het bieden van een prettige gestructureerde 

leefomgeving waarin  24 uur zorg geboden wordt  aan verstandelijk of 

complex gehandicapte jongens.   

 

In de woonvoorziening Afroza’s place wonen elf jongens die vanwege 

hun complexe zorg of het ontbreken van betrokken familieleden niet 

meer thuis kunnen wonen. De elf jongens zijn te verdelen in;  10 

verstandelijk beperkte jongeren, en één  ernstig complex gehandicapte 

jongen.  Zij worden verzorgd door twee huismoeders die 24 uur per dag 

aanwezig zijn. Waar mogelijk helpen de jongens op de zorgboerderij en 

verbouwen rijst, mosterd en diverse groenten en kruiden. De jongens, 

veelal met emotionele en gedrag gerelateerde problemen, hebben 

geleerd dat ze er mogen zijn, ze zijn assertiever geworden en hebben 

een beter zelfbeeld gekregen. Ze zijn zelfstandiger geworden en in staat 

om zelf beslissingen te nemen. De jongens zorgen voor elkaar als echte 

broers.  

2017 was een onrustig jaar voor de jongens, twee jongens verlieten de 

woning en één jongen kreeg een psychose. We hebben Nosrul en Robi 

gedag gezwaaid. Nosrul heeft maar een paar maanden bij ons gewoond, 

hij kon niet wennen en miste zijn familie. Robi’s droom was om thuis zijn 

vader te helpen in zijn winkel. Shobuj kon de druk van zijn familie en zijn 

traumatische verleden niet meer aan en raakte in een psychose. In korte 

tijd werd hij hulpbehoevend in alle dagelijkse activiteiten, sloeg wartaal 

uit en werd agressief naar anderen. Het was bijzonder om te zien hoe 

zorgzaam de andere jongens waren, zijn werk overnamen en hem 

hielpen. Na bezoek aan een psychiater en het krijgen van de juiste 

medicatie ging het langzaam aan steeds beter met Shobuj.  

Om de jongeren te helpen hun traumatisch verleden te verwerken is er 

een contract getekend met BRAC voor een twee wekelijks consult van 

een psychiater. In 2017 hebben we ook twee nieuwe jongens 

verwelkomd Paris en Samej.  

Speerpunten 2018 

In 2018 willen we opnieuw proberen om een project plan te maken voor 

duurzame 24 uurs zorg aan kwetsbare vaak seksueel misbruikte 

gehandicapte jonge vrouwen. 
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Tomal 

 
Tomal is een vrolijke bewegelijke puber vol 
kattenkwaad, hij heeft ADHD en is ook echt Alle 
Dagen Heel Druk. Zijn stoere voorkomen en zijn 
vlotte babbel brengen hem nog wel eens in de 
problemen, want naast ADHD heeft Tomal ook 
een lichte verstandelijke beperking.  
  
Op school werd Tomal gepest vanwege zijn 
bijzondere manier van praten. De leerkrachten 
wisten zich geen raad met zijn gedrag en deden 
geen moeite om hem te begrijpen.  Als kleine 
jongen zat Tomal het liefst hoog in een boom. 
Zo kon hij zijn klasgenoten goed in de gaten 
houden en hij was veilig voor pesterijen. Maar op 
een dag viel hij uit de boom en brak zijn been.  
Vanwege armoede en slechte medische 
verzorging heelde het been slecht en besloten 
zijn ouders om hem voortaan thuis te houden. 
Tomal hielp zijn moeder in de huishouding en 
moest zijn vader in de winkel helpen. Maar naar-
mate Tomal ouder werd liep hij vaker weg van 
huis en was dan op straat te vinden bij alcohol- 
en drugsdealers. Zijn ouders maakten zich ernstig 
zorgen en sloten hem soms dagen op.  
 
In 2015 hoorden zijn ouders dat er op 60 km van 
hun huis een plek was waar jongens zoals Tomal 
konden wonen en een vak leren. Zijn ouders 
bedachten zich geen moment en brachten Tomal 
naar de woonvoorziening. Tomal vocht zichzelf 
een plekje in de groep, zijn makkelijke babbel 
hielp hem om snel vrienden te maken.  Met veel 
plezier woont Tomal nu op de zorgboerderij en 
werkt hij in de houtgroep. Onlangs kreeg Tomal 
zijn diploma werkhouding en een diploma voor 
het maken van een ingewikkelde houtverbinding.  
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Onderwijs  
Bij het verbeteren van het onderwijs richt Niketan zich vooral op het 

ontwikkelen van trainingen en thematisch lesmateriaal voor speciale 

basisschool leerlingen en vakgerichte opleidingen. 

Niketan  investeert in een goede schoolomgeving en schoolinrichting, 

training van leerkrachten, in kindvriendelijke passende thematische 

lesmethodes en relevant en goed lesmateriaal dat aansluit bij de 

omgeving waarin zij opgroeien. Hierbij doet Niketan er alles aan om de 

barrières voor mensen met een handicap op te heffen, zodat zij hun 

passende opleiding kunnen afmaken en toegang krijgen tot de 

arbeidsmarkt. Niketan werkt daarbij nauw samen met lokale 

gemeenschap, de lokale en nationale overheid en onderwijsinstanties. 

 

Passend onderwijs 

Doelstelling: Het bieden van onderwijs passend bij de mogelijkheden 

en kwaliteiten van kinderen met een neurologische en cognitieve 

beperking.  

 
Het onderwijs is gericht op: de emotionele en cognitieve ontwikkeling, 

het ontwikkelen van de creativiteit en het aanleren van sociale, culturele 

en lichamelijke vaardigheden. De lessen zijn praktijk gericht en zoveel 

mogelijk op de individuele behoeftes afgestemd. Niketan maakt daarbij 

gebruik van diverse bestaande theorieën en methodieken. Het 

thematische lesprogramma is onderdeel van de methodisch aanpak, 

waarin het individuele lesplan een belangrijke rol speelt.  We vinden het 

belangrijk dat de lesdoelen aansluit bij de omgeving van de leerlingen 

en de samenleving waarin zij opgroeien.  

In 2017 hebben de kinderen in 7 klassen les gekregen in de thema’s 

‘kleding’, ‘mijn familie’ ‘mijn lijf’ en ‘groenten’. Na ieder thema maken de 

kinderen een kleine toets, waarmee we de ontwikkeling van het kind 

volgen als ook de onderwijskundige vaardigheden van de leerkracht.  

Om een positief zelfbeeld te stimuleren ontvangen de kinderen na ieder 

afsluitende test een ‘Well done” certificaat.  

De kinderen vertonen betere sociale vaardigheden, zijn luistervaardiger 

en communicatief sterker geworden en laten minder moeilijk en 

afwijkend gedrag zien. Ze zijn betrokken bij de lessen, komen graag naar 

school en zijn zelfverzekerder geworden. De testen laten zien dat de 

kinderen kleuren en vormen hebben leren herkennen, met hulp van 

gebarentaal en visuele woordbeelden een groter woordenschat hebben 

gekregen, vooruit zijn gegaan in rekengerichte vaardigheden en 

probleemoplossend denken.  

Speerpunten 2018 

In 2018 zal Niketan zich 

richten op het verder 

ontwikkelen van passend 

lesmateriaal en het trainen 

van een mastertrainer.  
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Setu 

 

Setu is een lieve spontane meid uit een zeer arm 
gezin. Met haar ouders, broers, zussen en 
grootouders woont ze in een klein huisje in de 
sloppenwijk van Badda. Als ernstig ondervoede 
kleine peuter bracht Setu vaak de dagen in het 
huisje door, opgesloten en in haar eentje.  
 
Noodgedwongen liet de familie haar achter, om 
als dagarbeider geld te verdienen en darmee het 
gezin te kunnen onderhouden. Toen Setu maar 
niet ging praten en de familie er achter kwam dat 
Setu niet gewoon een heel lief rustig meisje was, 
maar doof was, wilden ze haar ergens te 
vondeling leggen. De buren wisten dit te 
voorkomen en verwezen de ouders door naar de 
Amar Joti school. 
 
Langzaamaan ontpopte Setu zich tot een vrolijke 
en hulpvaardige jongedame. In rappe gebaren 
weet ze een ieder te vertellen wat ze wil, ze heeft 
leren schrijven en rekenen.  
 
Met succes rondde ze in het passende onderwijs 
alle thema’s af en ontving daarvoor een 
certificaat. Ze is gek op dansen en toneel spelen 
en de trots van de familie geworden.  
 
 “Now Setu is most valuable and satisfactory 
among our children, as she brought a social pride 
to us. When she goes to school wearing her 
uniform, it makes us so proud.” 
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Inclusief onderwijs 

Doelstelling: Het verbeteren van de acceptatie en het ondersteunen 

van leerkrachten en leerlingen bij plaatsing van kinderen met een 

handicap in een reguliere school.  

 
Inclusief onderwijs wordt gezien als de betaalbare oplossing voor 

speciaal onderwijs, het zorgt er voor dat het kind kan opgroeien in de 

vertrouwde omgeving. Bij inclusief onderwijs wordt de nadruk gelegd op 

het aanvaarden van de verscheidenheid. Kinderen met een handicap of 

leerstoornis worden niet uit de gewone schoolomgeving weggehaald.  

In Bangladesh is inclusief onderwijs met klassen van soms 40 tot 80 

leerlingen en onvoldoende ondersteuning vanuit de overheid een ware 

uitdaging. De scholen zijn niet in staat specifieke hulp te bieden aan de 

kinderen met een handicap of leerstoornis.  

In 2017 ondersteunde Niketan 33 scholen, 120 leerkrachten en ruim 

19.000 leerlingen in de thana’s Baniajuri, Ghior en Daulatpur.  De 33 

scholen hebben 113 leerlingen met een leerstoornis of handicap. Niketan 

volgt de leerlingen nauwgezet, organiseert trainingen en 

informatiebijeenkomsten voor de leerkrachten en interactieve middagen 

voor de klasgenoten. Niketan werkt hierin samen met het Ministerie van 

Onderwijs. 

In 2017 zijn de trainingen ‘communicatie’ en ‘ succesvolle lesomgeving’ 

gegeven aan 30 leerkrachten, hierin leerden de leerkrachten meer over 

de diverse manieren van communicatie en hielden we ze een spiegel 

voor om inzicht te geven in hun eigen lichaamstaal. Tijdens de training 

bleek dat de leerkrachten veel moeite hebben bij het toepassen van 

andere leertechnieken en het betrekken van de leerlingen in hun lessen. 

Lesgeven op de school verloopt in Bangladesh nogal ouderwets; vanuit 

een wat autoritaire onderwijsstijl van de leraar, praat hij/zij tegen de 

kinderen; de kinderen worden geacht te luisteren, waarbij nadenken en 

vragen stellen nog niet wordt gestimuleerd. Daardoor kunnen kinderen 

met een visuele of andere beperking onvoldoende meekomen.  

Met andere woorden, het gebrek aan moderne participatieve 

onderwijskundige vaardigheden van de leraren valt bij lesgeven aan 

kinderen met een beperking extra zwaar.  Door gebrek aan kennis over 

leermethodieken en intelligenties kunnen ze onvoldoende anticiperen 

op de behoeftes van kinderen.  

Voor basisschool leerlingen zijn er bijeenkomsten geweest waarin we ze 

basis gebarentaal leerden, hoe het is om gehandicapt te zijn en welke rol 

zij kunnen spelen om een klasgenoot met een handicap te helpen.  

Speerpunten 2018 

Ook in 2018 willen we investeren in trainingen voor basisschool 

leerkrachten en leerlingen, we bieden leerkrachten handvaten om zo te 

inventariseren of daarmee 

kinderen met een handicap 

beter kunnen meekomen in 

het onderwijs.  
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  Nishita, Onnona en Ivee 

 
Lachend en druk gebarend komen de drie 
auditief beperkte zussen Nishita, Ononna en Ivee 
de klas in. Op advies van hun leerkracht van de 
basisschool gaan ze nu een deel van de week 
naar het speciaal onderwijs. De leergierige 
meiden konden op de basisschool onvoldoende 
meekomen vanwege communicatieproblemen. 
Zowel zijzelf als de leerkrachten beheersten geen 
gebarentaal, waardoor de communicatie volledig 
vastliep.  De zusjes zijn geplaatst in klassen waar 
de communicatie ondersteund wordt met 
gebaren.  
 
Elke dag leren zij nieuwe gebaren die ze 
gezamenlijk thuis oefenen en daarmee 
doorbreken zij hun sociale isolement. De zusjes 
kregen een hoortest, gehoorapparaten 
aangemeten en ook hun moeder volgde op het 
centrum een gebarencursus. De drie meisjes 
leefden helemaal op, maakten vrienden en  
leerden via thematische lessen, lezen en 
schrijven. Ook de leerkrachten kwamen naar het 
speciale onderwijs van DRRA/Niketan. Daar 
volgden ze diverse trainingen. De geleerde 
vaardigheden worden gebruikt op de 
basisschool.   
 
Ook al hebben ze nog steeds problemen met het 
volledig kunnen volgen van de lessen, de zusjes 
kunnen nu meelezen in hun boek. De ‘geheime’ 
taal die de zusjes spreken willen de andere 
kinderen in de klas maar al te graag leren.  
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Speciaal voortgezet onderwijs 

Doelstelling: Het bieden van een beschermde werk/leer plek, waar 

jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar zes dagen per week 

arbeidsmatige vaardigheden leren. 

 
Het onderwijs is gericht op het leren van interpersoonlijke vaardigheden 

die de jongeren helpen om keuzes te maken en ze voor te bereiden op 

een actieve rol in de samenleving.  Het programma is ontwikkeld in 

nauwe samenwerking met, en met praktische en didactische 

ondersteuning van gespecialiseerde organisatie in Nederland.  

In 2017 sloten veertien jongeren de eerste twee modules van de training 

‘My way to work’ af. Tien jongens en meisjes zijn in 2017 begonnen met 

deze training en haalde hun eerste certificaat ‘kennismaken’. Twee 

jongeren sloten succesvol de training ‘assistent timmerman’ af. Dertig 

jongeren startten met de training ‘It’s my body’ welke gericht is op 

reproductieve gezondheidszorg en seksuele voorlichting.   

Voor aanvang van de training is er met de jongeren een vragenlijst 

ingevuld, de vragen hadden betrekking op hun lichaamsbesef en functie, 

relatie en vriendschap, rechten en verantwoordelijkheid. Tijdens deze 

interviews kregen we de meest vreselijke verhalen te horen, terwijl de 

jongens stoer over hun seksuele activiteiten vertelde, lieten de meisjes 

ons weten dat het immoreel was om over zulke dingen te praten. Echter 

al snel bleek hoe kwetsbaar de meisjes met een beperking zijn, de 

meeste waren al meerdere keren seksueel misbruikt door mensen in hun 

omgeving zoals hun vader, broer, neef, buurman, politiek en/of religieus 

leider. Veel meisjes zien zelfs 'verkrachting' als 'liefde' omdat ze geen 

idee hebben wat liefde is. Zo vertelde een autistisch meisje met een 

grote lach op haar gezicht (met behulp van poppen) dat haar vader elke 

avond haar borsten streelt en haar penetreert.  

We beseffen dat deze trainingen zeer gevoelig liggen in de culturele 

context van Bangladesh, maar ze worden zeer zorgvuldig voorbereid en 

we worden gesteund  door de moeders die deze training als zeer nuttig 

ervaren.  

De jongeren geven aan dat ze zich sterker en gelijkwaardiger voelen, ze 

worden gehoord, hun mening telt, waardoor ze meer controle hebben 

gekregen over hun eigen leven. We zien dat de jongeren meer 

zelfvertrouwen hebben 

gekregen, dat hun 

communicatieve 

vaardigheden zijn 

verbeterd en dat ze minder 

moeilijk verstaanbaar 

gedrag vertonen en een 

constructief lid van de 

samenleving worden. 

Speerpunten 2018 

Om de jongeren te helpen 

om de lessen in de training 

seksuele voorlichting beter 

te begrijpen en zonder 

angst te bespreken, bieden 

we in 2018 ‘peer to peer 

support’ waarin een vriend 

of vriendin, broer of zus 

meedoet aan de training. 

Ook willen we starten met 

de training ‘op mij zelf’ 

waarin jongeren leren 

omgaan met geld.  
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Fatema 

 
Fatema gaat met veel plezier naar het reguliere 
voortgezet onderwijs. Daar heeft ze vriendinnen 
en wordt ze niet uitgejouwd. Thuis is het op het 
moment niet fijn. Bij de ernstige overstromingen 
in 2014 verloor Fatema’s familie hun huis. 
Door hevige erosie verdween het land onder hun 
voeten en nam de kolkende rivier het huis en de 
volkstuin mee. Sindsdien wonen ze met zijn 
vijven bij hun oom in. Met haar neven en oom 
om zich heen voelt Fatema zich niet op haar 
gemak. In de pubertijd zijn haar borsten gaan 
groeien en het lijkt of iedereen dat ziet. Ze 
verstopt haar borsten zoals haar zus en 
vriendinnen dat doen onder een sjaal.  
 
Ze verteld hoe een enorme paniek ze ervaarde 
toen ze ineens begon te bloeden.  
 
“Ik had geen idee wat er gebeurde en durfde het 
tegen niemand te zeggen. Als iedereen sliep ging 
ik snel naar de wc om mijn kleren uit te wassen. 
Ik ben bang in het donker, maar nog banger om 
tegen mijn moeder te zeggen dat ik bloed. Ik krijg 
als laatste te eten en wordt regelmatig geslagen. 
Het lijkt dat dat allemaal kan en mag omdat ik 
een gehandicapt meisje ben. Sinds een jaar volg 
ik lessen seksuele voorlichting. De eerste lessen 
waren reuze spannend, verlegen leerde ik mijn 
lichaamsdelen benoemen. Nu weet ik waarom ik 
elke maand bloed, hoe het heet en waarom 
alleen meisjes het krijgen. Mijn moeder en zus 
zien me nu elke week wel even staan, dan horen  
ze mij uit wat ik allemaal geleerd heb in die 
bijzondere lessen”. 
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Samenleving 
In Bangladesh krijgen kinderen met een handicap onvoldoende 

stimulatie en aandacht om een volwaardig bestaan op te bouwen. Ze 

lopen grote risico op misbruik en verwaarlozing. De ouders van deze 

kinderen zijn op zichzelf aangewezen. De armste gezinnen ontbreekt 

het aan financiële bijstand, ondersteuning van instanties, kennis, 

scholing en de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de 

behoeften van de kinderen en tegelijkertijd het gezin draaiende te 

houden. Niketan investeert in kennis en paramedische zorg die past 

binnen de samenleving, relatief zelfstandig, niet afhankelijk van 

(dure) specialisten.  

Mantelzorg 

Doelstelling: het bieden van  ambulante zorg en praktische thuishulp 

om families met gehandicapte kinderen in de toekomst minder 

afhankelijk te maken op sociaal en economisch gebied en in staat te 

stellen zelf oplossingen te bedenken voor problemen waar ze 

tegenaan lopen. 

 
Niketan biedt in de thana’s Ghior, Daulatpur en Badda praktische 

thuishulp en  mantelzorg aan 247 kinderen en jongeren met een 

complexe handicap.  

De ouders krijgen praktische ondersteuning in de thuissituatie, zowel 

gericht op het kind als op de omgeving. De zorgvragen van ouders zijn 

gericht op onderwijs,  mobiliteitsproblemen,  gedragsproblematiek en 

de toekomst. In 13 ‘veranda’ schooltjes ontvingen 160 kinderen 

voorschoolse activiteiten, fysiotherapie en huiswerkbegeleiding. 

Praktische thuishulp is gegeven aan 87 kinderen, deze vorm van zorg 

wordt geboden aan ouders die om welke reden dan ook niet naar een 

(veranda) school kunnen komen en aan kinderen die op de basisschool 

zitten, maar regelmatig fysiotherapie nodig hebben.  

In 2017 kregen 65 ouders praktische trainingen om ze uit de 

armoedecirkel te helpen. In Dhaka gingen we een samenwerking aan 

met ‘Prakrit farming’ voor het telen van biologische groenten en in 

Daulatpur met de lokale overheid voor een gecertificeerde opleiding tot 

kledingmaker.  Dankzij de  trainingen kregen de vaak jonge ouders een 

beter inkomen en zelfbeeld, het directe gevolg is dat ze beter voor hun 

kind zorgen en het kind meer stimuleren in de ontwikkeling.  

90 vrijwilligers bezoeken minimaal 1x per week het aan hun toegewezen 

kind en ontlasten hiermee de ouders of opvoeders in de zorg voor het 

kind. Dankzij de mantelzorgers ervaren de families een bredere sociale 

inclusie.  Ook hebben 

ouders hierdoor meer 

tijd voor hun 

economische 

activiteiten.  

Speerpunten 2018 

Het duurzaam 

voortzetten van het 

mantelzorgproject en 

het toelaten van 

meerdere kinderen in 

de zorgstructuur, zodat 

de kinderen meer deel 

uit gaan maken van 

hun familie en 

omgeving.  

Er zal een onderzoek 

plaatsvinden naar de 

verschillende risico-

factoren voor het 

krijgen van meningitis 

in verschillende 

thana’s.  
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Pothik 

 

De ouders van Pothik konden hun geluk niet op 
toen hij geboren werd. Ze droomden van een 
mooie toekomst. De droom werd echter een 
nachtmerrie toen bleek dat hun zoon zwaar 
gehandicapt was.  
 
Met de hulp van de communitywerkers van het 
mantelzorgproject leerden ze de ontwikkeling 
van hun zoon te stimuleren. Prothik leerde 
lopen en gaat nu zelfs naar het reguliere 
basisonderwijs.  
 
Tijdens een training ‘Family Development’ 
leerden de ouders hoe ze met de huidige 
middelen meer inkomsten konden genereren. 
Door één koe te verkopen waren ze in staat om 
een winkel te starten en een visvijver aan te 
leggen. 
 
Ze weten nu zelfs geld opzij te leggen voor de 
toekomst van hun kinderen. De geboorte van 
hun gehandicapte zoon bracht zo toch de 
toekomst waarvan ze gedroomd hadden. 
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Beschut werken 

Doelstelling: het bieden van  beschutte werkplekken en het stimuleren 

van arbeidsactivering in de gemeenschap. 

 
Wereldwijd zitten veel mensen met een beperking werkloos thuis. In 
Bangladesh zit  80% tot 90% van de personen met een handicap in de 
werkende leeftijd zonder werk. In een land met 160 miljoen inwoners 
maken zij een kleine kans op een werkend bestaan.  
 
Niketan is zich bewust van de enorme uitdaging in de arbeidsmarkt en 

biedt op kleine schaal arbeidsactivering aan in een houtwerkplaats en 

werkplekken in de agrarische sector. Het vakgerichte onderwijs biedt 

jongeren met een handicap specifiek op (begeleid) werk 

gericht  praktijkonderwijs en sociale oefening om door te groeien naar 

zelfstandig dan wel begeleid werk. Om nieuwe dingen te leren, 

ontwikkelingskansen te krijgen, een plek in de samenleving te krijgen en 

om meer uit zichzelf te halen.  Dit jaar zijn zes jongeren in de buurt van 

hun ouderlijk huis een eigen winkeltje begonnen.  In de afgelopen jaren 

hebben we 70 jongeren aan een (beschutte) werkplek kunnen helpen. 

In 2017 is een meubelmaker, uitgezonden door de PUM, naar onze 

houtwerkplaats gegaan om te inventariseren hoe de houtwerkpaats kan 

groeien naar een zelfstandige onderneming. Tevens heeft hij geholpen 

bij het door ontwikkelen van een ergonomische statafel.  

Er zijn gesprekken met PUM geweest voor een langdurige samenwerking 

voor het verder professionaliseren van de praktijkcentra en het 

realiseren van een productiecentrum. Ook zijn we een samenwerking 

aangegaan met de Nederlandse sociale ondernemer 2Mothers en hun 

Bengaalse partner Corr te Jute. In de loop van 2018 moet deze 

samenwerking werkplekken bieden aan moeders van gehandicapte 

kinderen en vrouwen met een lichte handicap in thana Ghior.  

De catering service Beeleaf in ons praktijkcentrum in Dhaka is nog 

onvoldoende van start gegaan. Dit komt mede door een verhuizing en 

langdurige afwezigheid van de coördinator.  

Vijftien lokale bedrijven en overheid instanties zijn benaderd om ze te 

wijzen op gelijke behandeling en hun plichten daaromtrent. Vier 

bedrijven hebben positief gereageerd en hebben hun maatschappelijke 

verantwoording genomen door een donatie te doen, gratis training te 

verzorgen en een persoon met een handicap aan te nemen. Het vergt 

veel lobby en motivatie werk om bedrijven betrokken te krijgen en te 

houden.  

Speerpunten 2018 

Het realiseren van de catering service in Badda,  het verder 

professionaliseren van de houtwerkplaats en het realiseren van 

een productiecentrum voor houten hulpmiddelen. 
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Rubel 

 
Toen Rubel drie maanden oud was, begon zijn 
hoofd te groeien en het werd groter en groter. 
Zijn grootmoeder nam hem vele malen mee naar 
toverdokters. Maar dat hielp niet. Naarmate hij 
ouder werd, kreeg hij problemen met lopen, zien 
en met het gebruiken van zijn rechterarm.  Zijn 
ouders accepteerden hem en zijn handicap niet. 
“Ik was ongewenst in mijn eigen familie”. De 
dorpsgenoten waren bang om hem te zien, hij 
werd uitgescholden voor kreupele met groot 
hoofd. Zijn grootmoeder zorgde voor hem en 
probeerde hem op een school te krijgen. Maar de 
leraar zei dat hij niet in staat zou zijn om te leren 
lezen en schrijven. In 1995 werd hij toegelaten op 
de speciale school van Niketan, daar leerde hij 
praten en diverse cognitieve en algemeen 
dagelijkse vaardigheden. Van 2009 tot 2016 
woonde en werkte hij in de woonvoorziening 
Afroza’s place. 
 
Rubel had één grote droom: “Ik wil dat mijn 
ouders me zien als een zelfstandig persoon en me 
respecteren”.  Om deze droom te verwezenlijken 
wilde Rubel bij zijn ouderlijk huis een kleine 
supermarkt beginnen.  Rubel volgde een sociale 
vaardigheidstraining, leerde geldbiljetten 
herkennen en rekenen. En door middel van 
diverse rollenspellen leerde hij hoe hij een winkel 
moest runnen.   
 
In 2017 is zijn droom uitgekomen. Rubel is terug 
bij zijn ouders en verkoopt vanuit zijn eigen 
winkeltje mangosap, snoepjes,  chips, eieren en 
dergelijke aan zijn dorpsgenoten. 
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Capaciteit opbouw en netwerken 

Doelstelling: het verbeteren en verdiepen van het kennisniveau 

rondom zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met een 

verstandelijke of complexe handicap in Bangladesh. 

 
In 2016 liet het MoSW (ministerie van sociale zaken in Bangladesh) 

weten erg onder de indruk te zijn van het door Niketan ontwikkelde 

lesmateriaal en curricula. Niketan is toen verzocht om samen met het 

Instituut voor Educatie mee te helpen met het ontwikkelen van een 

curriculum voor speciaal onderwijs en om de trainingmodules en 

lesmateriaal beschikbaar te stellen voor alle scholen ondersteund door 

de overheid.  In september 2017 heeft een USAID (Het Amerikaanse 

agentschap voor internationale ontwikkeling) adviseur van het 

Bengaalse ministerie van Onderwijs na een bezoek aan de DRRA/Niketan 

projecten de regering geadviseerd om de projecten te repliceren, met 

name ons trainingsprogramma voor de leerkrachten.  

Eind 2017 is het Ministerie van Onderwijs begonnen met het bestuderen 

van de DRRA / Niketan holistische benadering. Niketan heeft het door de 

NDD trust (de Bengaalse organisatie voor Neuro developmental 

disabilities) gemaakte curriculum mogen becommentariëren en 

medewerkers van DRRA zijn onderdeel geworden van de werkgroep 

‘curriculum ontwikkeling’. Echter omdat de overheid geen geld wil 

investeren in het curriculum en het gemaakt moet worden door 

ondeskundigen maakt Niketan zich zorgen om de kwaliteit van het 

curriculum. DRRA / Niketan heeft het Asian Centre for Inclusive 

Education gevraagd om het door ons ontwikkelde lesmateriaal en 

trainingsmateriaal te beoordelen. Met het doel om inzicht te krijgen of 

het materiaal op grotere schaal uitrolbaar is. De uitkomsten van de 

onderzoeken worden verwacht in het tweede kwartaal van 2018.  

In 2017 is Niketan door de Nederlandse Ambassade in Bangladesh 

gevraagd om een bijdrage te leveren aan hun nieuwe beleidsnotitie voor 

het implementeren van het gedachtegoed ‘leave no one behind’. Dit 

heeft er mede toe geresulteerd dat de Nederlandse Ambassade aan de JP 

Grant School van BRAC University heeft verzocht een plan te schrijven 

voor een grootschalig onderzoek op het gebied van de SRG (Seksuele en 

Reproductieve Gezondheidszorg)  behoeftes van mensen met een 

beperking.  

Speerpunten 2018 

In 2018 continueren we de actieve rol in het verbeteren en verdiepen van 

het gedachtegoed ‘Leave no one behind’.  We willen de samenwerking 

met het Ministerie verder intensiveren. Vanwege de regelmatige 

reorganisaties binnen de overheid van Bangladesh is dit een kwestie van 

lange adem.  

Wat ging er minder goed! 
 
In 2017 is er op kleine schaal een pilot gedaan met het digitale 

kindvolgsysteem. Echter in het computerprogramma zitten nog zoveel 

fouten dat er besloten is om de samenwerking met het softwarebedrijf 

te stoppen. Wel zijn er in 2017 trainingen gegeven om te leren werken 

met de kleine stapjes in de diverse ontwikkeling domeinen in het 

kindvolgsysteem.  Er zijn gesprekken gaande met een mogelijke nieuwe 

partner voor het verder ontwikkelen van het kindvolgsysteem in 2018. 

In 2016 is de behoefte geïnventariseerd voor een woonvoorziening van 

meisjes. Ruim 30 meisjes in de leeftijd van 15 tot 35 jaar hebben 

behoefte aan een beschermde woonplek.  Zij zijn slachtoffer van 

verwaarlozing, (seksueel) misbruik en worden als last van de familie 

gezien. Het is ons in 2017 niet gelukt om opvolging te geven aan het 

realiseren van beschermde woonplekken.  

Bij sommige projecten is er onvoldoende ingeschat hoeveel inbreng van 

specialistisch kennis waar we zelf niet over beschikken er nodig is, 

hierdoor blijven de projecten vertraging oplopen.  Uiteindelijk 

verwachten we ze toch tot een goed resultaat te brengen, want de 

noodzaak blijft.  
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Samenwerking DRRA  
DRRA is de uitvoerder van het project. Het wil kwalitatieve en 

kwantitatieve zorg bieden aan kinderen met een motorische, 

verstandelijke of meervoudige handicap op het platteland en in steden 

in Bangladesh. Niketan is de co-owner, facilitator (kapitaal/ kennis) en 

ondersteuner (monitoring, evaluatie, strategische planning) en 

kwaliteitsbewaker van het project. Bestaande projecten van DRRA 

worden geborgd met geld. Verder deelt Niketan kennis en ervaring om 

de medewerkers van DRRA te stimuleren steeds beter te doen en de de 

kinderen centraal te stellen in hun activiteiten. 

DRRA voert ook projecten voor andere donoren uit en kan zelf zo meer 

kennis opbouwen en haar overheadkosten drukken. 

Projectvoorbereiding
en -ondersteuning

Projectuitvoering

Niketan DRRA
Project-
manager

Zorg en
onderwijs

Projectcoördinator

Afroza’s
Place

Projectcoördinator

Dagcentra
 Baniajuri→

 Ghior→

 Badda Dhaka→

Projecten
 Ambulante hulp→

 Praktijkonderwijs→

 Belangenbehartiging→

Andere projecten
van DRRA

Projecten
 Boerderij→

 Woonvoorziening→

Geld

Kennis

Kennis

Kennis

Geld

Geld

Kennis

 

Op de projecten van Niketan zijn 42 mensen werkzaam. 

Vijf medewerkers hebben een handicap. 

Relatie met andere partners 
Niketan krijgt van diverse ondersteunende organisaties de middelen om 

projecten te starten en te continueren. Dit zijn: 

Medefinancieringsorganisaties 

Kerk in Actie ondersteunt al enige jaren de projecten van Niketan; in 

2016 en 2017 ondersteunde zij het mantelzorg project. Wilde Ganzen 

ondersteunde in 2017 diverse acties en vermeerderde de opbrengst.  

Familie en vermogensfondsen 

Diverse familie,- en vermogensfondsen ondersteunen delen van het werk 

van Niketan.  

Banyan Trust 

De Banyan Trust ondersteunt het in 2014 door Niketan overgenomen 

project Amar Joti Badda.  

Goede doelen Winkels 

Niketan ontvangt jaarlijks een donatie van het Goeie doelen Winkeltje in 

Delft en van kringloopwinkel de Wisselbeker in Nootdorp. Ook diverse 

andere kringloopwinkels waarvan de winst naar goede doelen gaat 

ondersteunen ons werk. 

Het Jostiband Orkest 

Het JostiBand orkest is al sinds 2001 ambassadeur van Niketan en geeft 

tijdens hun optredens aandacht aan Niketan. http://www.jostiband.nl/ 

Perkins International 

Niketan heeft een samenwerkingscontract met Perkins International 

getekend voor trainingen en het screenen van kinderen op visuele en 

auditieve beperkingen.   

CAFFE (Computers Are Free For Everyone) 

Niketan is partner geworden van de NGO CAFFE . Zij ontwikkelen een 

communicatie app voor kinderen met een handicap, de kinderen van de 
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special school in Badda testen de app en de leerkrachten geven hun 

feedback.   
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Bestuur van Niketan 
• Rutger-Jan Schoen: voorzitter, beleidsontwikkeling en 

kwaliteitstoetsing. In functie sinds  1 februari 2015 (herkiesbaar).  

Rutger-Jan is communicatie adviseur Internationale samenwerking.  

• Antoinette Termoshuizen: secretaris, contactpersoon Bangladesh en 

fondsenwerving. In functie sinds 6 augustus 1998 (herkiesbaar). 

Antoinette is werkzaam als trainer en counselor. 

• Marion Elzenaar: Contactpersoon Jostiband (ambassadeur van 

Niketan), coördinatie vrijwilligers. In functie sinds 1 april 1999   

(herkiesbaar).  

• Alex van Doorn: Penningmeester. In functie sinds 19 maart 2014 

(herkiesbaar). Alex is gepensioneerd IT Accountant.  

• Astrid Frey: Algemeen bestuurslid. In functie sinds 1 augustus 2017 

(herkiesbaar). Astrid is werkzaam als Programmamedewerker bij de 

Eduardo Frei Stichting van het CDA. 

 

Bevoegdheden - het bestuur: 

• is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid, budget en resultaten;  

• ziet erop toe dat de activiteiten van Niketan gericht zijn op het 

realiseren van de doelstellingen en bijdragen aan de gestelde missie;  

• beoordeelt het meerjarenplan en de afzonderlijke jaarplannen en 

begroting en toetst de voortgang van de plannen gedurende het 

jaar;  

• beslist over aanpassing van plannen, budgetten en investeringen;  

• waakt voor verstrengeling van belangen tussen stichting en 

bestuursleden en/of medewerkers.  

 

Bestuur en toezicht 

Niketan heeft geen toezichthoudend orgaan zoals aanbevolen in de code 

Wijffels. De secretaris van de stichting onderneemt alle 

bureauactiviteiten. Het bestuur geeft richting en houdt toezicht op deze 

activiteiten en ondersteunt in de uitvoering.  

Niketan heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Om toch de toets 

van steunwaardigheid te kunnen doorstaan, probeert Niketan mogelijke 

risico’s zoveel mogelijk af te dekken. Niketan heeft een penningmeester 

met een jarenlange ervaring in de accountancy. Het bestuur komt 

maandelijks in een formele vergadering bijeen, naast actieve participatie 

binnen diverse (adhoc) werkgroepen.  Meerdere keren per jaar bezoeken 

bestuursleden de projecten en hebben zij intensieve gesprekken met de 

DRRA directie en medewerkers ter plekke. 

Raad van Advies 

De Raad van Advies geeft het Bestuur “gevraagd en ongevraagd’ advies 

met betrekking tot de activiteiten van Niketan. Een tot twee keer per jaar 

komt het bestuur en RvA bijeen. De raad bestaat uit: 

• Felix Piguillet, gepensioneerd, oud regiomanager verstandelijke 

gehandicaptenzorg bij Ipse de Bruggen. 

• Paul de Nooijer, Inspecteur bij de afdeling Inspectie, Onderzoek 

en Beleidsdoorlichting (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken. 

• Ella de Voogd, gepensioneerd, senior beleidsmedewerker bij het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

 

In 2017 heeft het bestuur 8 keer vergaderd en is er ruim 2900 uur door 

het bestuur aan vrijwilligerswerk besteed. 
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Vrijwilligersbeleid 

Er wordt gekeken naar de behoeften van de projecten in Bangladesh. 

Hier wordt een vrijwilliger met de juiste capaciteiten bij gezocht. Naast 

de beschikking over de specifieke kennis, dienen de vrijwilligers te 

beschikken over voldoende professionaliteit, betrokkenheid, flexibiliteit 

en doorzettingsvermogen. Verder dienen zij achter de visie van Niketan 

en DRRA te staan. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers de 

medewerkers op de centra ondersteunen en geen taken van hen 

overnemen. 

• René Heijmans, eigenaar van de training Brug naar Werk heeft in 

Nederland een grote campagne georganiseerd om bekendheid te 

geven aan de Bengaalse versie van zijn Brug naar Werk training. 

In Bangladesh heeft hij als externe examinator geholpen bij het 

afnemen van de examens en bij het verder professionaliseren van 

de training My Way to Work.  

• Hans Peters, meubelmaker en docent techniek heeft geholpen bij 

het verder ontwikkelen van de houtwerkplaats, het 

vereenvoudigen van taken voor jongeren met een beperking, het 

introduceren van repeterende taken en het verbeteren van de 

statafel.  

Voor vrijwilligers die naar Bangladesh gaan, organiseren we diverse 

bijeenkomsten waarin verschillende aspecten worden besproken. Een 

vrijwilliger die voor langdurige tijd naar Bangladesh gaat, 

ondertekenend voor vertrek een contract, waarin de afspraken worden 

vastgelegd. Bij terugkomst organiseert Niketan een evaluatiegesprek. 

Klachten van vrijwilligers over hun begeleiding of ervaringen worden in 

het bestuur nabesproken, zodat daar leer- en verbeterpunten uit gehaald 

kunnen worden. Dit geldt ook voor eventuele klachten over vrijwilligers. 

Speerpunten 2018 

In 2018 gaan we een samenwerkingscontract tekenen met PUM voor 

capaciteitsopbouw en kwaliteitsverbetering van de houtwerkplaats.  

Waardering & Klachten 

Kerk in Actie 

‘Het is duidelijk dat jullie veel ervaring hebben. Met name jullie 

holistische aanpak en inzet op bewustwording in de bredere 

samenleving is inspirerend.’ 

The Thom Foundation 

‘Sinds 2009  steunt The Thom Foundation stichting Niketan. De ervaring 

van het bestuur is dat giften die ten goede komen aan Niketan meer dan 

goed worden besteedt. Niketan maakt duidelijk het verschil voor 

kinderen met een beperking in Bangladesh.  En niet alleen voor de 500 

kinderen maar voor het hele gezin, hun familie als ook voor de 

community’. 

We hebben geen klachten ontvangen in 2017.  
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Impact 
Het meten van de resultaten van onze inspanning en investeringen is 

een complexe zaak. De ontwikkeling van het individuele kind is 

afhankelijk van vele factoren, die niet allemaal in onze hand zijn. We 

monitoren de ontwikkeling van het kind door de individuele doelen in 

hun diverse ontwikkelingsgebieden Hierbij maken we gebruik van het 

individuele educatie plan we voeren ieder semester thema gebonden 

tests uit. Ook zien we de resultaten tijdens onze monitoringsbezoeken 

heel duidelijk in de kinderen terug.  

We monitoren de impact niet alleen op kind niveau, maar ook op het 

niveau van het gezin en haar directe omgeving.  Naarmate we meer 

zullen besteden om ons werk en ervaring te ontsluiten voor andere 

groepen in Bangladesh, gaan we ook op nationaal niveau monitoren. 

Om te monitoren wat er binnen het team van medewerkers speelt is er 

in 2017 een evaluatie uitgevoerd. Het doel : beter inzicht krijgen in wat 

hun motiveert, hun toekomst perspectief en de veranderingen die ze 

graag binnen de organisatie DRRA / Niketan zien. Uit de evaluatie blijkt 

dat het personeel zijn motivatie en plezier uit het werken met de 

kinderen haalt en met name de groei die ze zien in hun ontwikkeling. 

Qua toekomstperspectief is men over het algemeen zeer tevreden, de 

meeste medewerkers denken zichzelf binnen de organisatie en hun 

vakgebied te kunnen professionaliseren, enkele geven aan zich te willen 

specialiseren.   Wat betreft de veranderingen zien de medewerkers graag 

een vaste betaaldag voor hun salaris, een verbetering van het 

maandelijkse monitoring systeem en minder bureaucratie.  

Fondsenwerving en draagvlakvergroting 
Doelstellingen gericht op fondsenwerving en draagvlakvergroting: 

• Voldoende basisinkomsten om continuïteit projecten te waarborgen. 

• Voldoende inkomsten om doelstellingen te realiseren. 

• Betrokkenheid en interesse creëren. 

• Draagvlak vergroten. 

Voldoende inkomsten genereren om de doelstellingen te 

realiseren 

In 2017 heeft Niketan een bedrag van 223.000 euro uit eigen 

fondsenwerving ontvangen. Dat is 137.000 euro lager dan in 2016. 

Hiermee zitten we weer op het niveau van 2015. De kosten bedroegen in 

totaal 238.000 waardoor Niketan in 2017 een overzienbaar negatief 

resultaat heeft gedraaid van 23.600 euro.  

De projectwerkzaamheden konden gewoon doorgaan, mede omdat het 

bestuur bestemmingsreserves ter grootte van een half projectjaar heeft 

ingesteld. Door dit voorzichtige beleid kunnen we een stootje hebben. 

In 2017 hebben we de contacten met vermogensfondsen versterkt en 

hebben we geadverteerd in een blad gericht op legaten en hebben we 

ons meer gericht op sociale media. Een en ander moet zich in 2018 gaan 

bewijzen.  

In 2018 verwachten we een nieuw donateurssysteem in gebruik te 

nemen waardoor we een bredere vaste basis krijgen. 

Inmiddels ontvangen we regelmatig donaties in Bangladesh zelf. 

Vanwege de financiële regelgeving aldaar komen deze bedragen niet 

naar Nederland, maar worden ze gestort op de bankrekening van onze 

NGO Partner in Bangladesh DRRA. 

Oproepen op Bengaals sociale media krijgen steevast een goede 

respons, meestal in de vorm van hulpgoederen zoals dekens, maar meer 

en meer ook in de vorm van substantiële financiële giften. 
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Draagvlak vergroten 
In 2017 heeft Niketan geïnvesteerd in het maken van een marketingplan 

gericht op sociale media en de daarbij behorende middelen zoals foto’s 

en video’s. Dankzij een vermelding in een kamerbrief over de 

reproductieve gezondheidsrechten van mensen met een beperking 

kwam Niketan onder de aandacht bij universiteiten, internationale 

NGO’s en de Nederlandse ambassade in Dhaka.   

Untold desires 

De J.P Grant School of Public Health van de BRAC universiteit in Dhaka 

heeft binnen de Niketan projecten een onderzoek gedaan naar 

‘seksualiteit en handicap’. Het boek ‘Untold desires’ toont de verhalen 

van lichamelijk gehandicapten in de leeftijd van 20-40 jaar en hun 

percepties rond liefde, romantiek, intimiteit en seksualiteit. 

Everybody Matters 

Naar aanleiding van de kamerbrief heeft de Dutch Coalition of Disability 

and Development in samenwerking met ShareNet een 

netwerkbijeenkomst georganiseerd voor organisaties en 

beleidsmedewerkers met het thema ‘seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten van mensen met een handicap in 

ontwikkelingslanden’. Niketan was onderdeel van de werkgroep en 

schreef één van de verhalen voor de publicatie ‘Everybody Matters’.  

Netwerkdag voor particuliere initiatieven actief in Bangladesh 

Op 22 september organiseerde Niketan in samenwerking met de 

Bengaalse Ambassade de netwerkdag ‘Towards a Dynamic Bangladesh’ 

voor organisaties actief in Bangladesh. De ambassadeur Sheikh 

Mohammed Belal opende de netwerkdag en wees de aanwezigen er op 

om samen te werken in het behalen van de duurzame doelstellingen. Er 

werd gesproken over de politieke stabiliteit, de economische groei en de 

verandering in ondersteuning van aid naar trade. Er waren 50 

participanten van 35 organisaties aanwezig.  

 

In 2017 heeft Niketan ook via de volgende kanalen draagvlak 

gerealiseerd: 

Website 

Op de website staat uitgebreide informatie over de kinderen en de 

projecten in Bangladesh. De  website is voor Niketan een belangrijk loket 

voor in- en uitgaande communicatie met stakeholders, vrijwilligers en 

overige in- en externe communicatiedoelgroepen.  Vanaf de site kan het 

jaarverslag en de jaarrekening gedownload worden en kan eenieder 

informatie over het werk van Niketan opvragen en verkrijgen. 

Nieuwsbrief 

Met de digitale nieuwsbrief die vier tot zes keer per jaar verschijnt 

onderhoudt Niketan de contacten met donateurs en andere 

geïnteresseerden. De nieuwsbrief bevat actuele ontwikkelingen, 

ervaringen van vrijwilligers en kinderportretten en andere voor het werk 

van Niketan relevante berichten. 

Sociale media 

Met informerende teksten over de Bengaalse keuken en cultuur, 

kinderportretten en beelden over onze projecten creëert  Niketan via de 

sociale media draagvlak voor de zorg van gehandicapten in Bangladesh. 

Ook heeft Niketan een Youtube kanaal waarop diverse filmpjes te vinden 

zijn.  

Schenken&Nalaten 

In het blad Schenken&Nalaten heeft Niketan een dubbele pagina grote 

advertentie geplaatst om het werk van Niketan onder de aandacht te 

brengen van mensen die via een testament afspraken over hun 

nalatenschap willen vastleggen.   

Gedichtenbundel 

José Dorssers schreef de gedichtenbundel ‘Richting van de wind’ en 

doneerde de volledige opbrengst aan Niketan, Wilde Ganzen 

vermeerderde de opbrengst.   
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Samenwerking SBB 

Stichting Bisschop Bekkers (SBB) bestond in 2017 50 jaar en maakte voor 

de Hoge Scholen gezondheidszorg het lespakket 'Zie je mij?' Niketan 

werd gevraagd hier aan mee te werken. Onderdeel van het lespakket is 

een filmpje van één van onze gehandicapte kinderen uit Bangladesh, 

waarna studenten diverse vragen moeten beantwoorden. Het lespakket 

is te vinden op: http://www.sbb-info.nl/page.aspx?id=34352. 

Leer- en verbeterpunten  
Niketan heeft in haar 20 jarig bestaan voornamelijk gewerkt aan het 

realiseren van kwalitatief goede zorg en onderwijs projecten. Hierdoor is 

ons bereik wellicht minder groot dan bij internationale NGO’s.  Nu we 

onze ervaring ook op nationaal niveau via netwerken en een platform 

willen delen, merken we dat dit een veel groter beslag op onze 

vrijwilligers organisatie legt. Niketan moet zich nog duidelijk in deze 

nieuwe rol schikken en hoopt daar in 2018 een eerste aanzet voor te 

maken. 

De samenwerking met DRRA blijft veel onderhoud vereisen. DRRA is veel 

groter dan Niketan, qua budget en activiteiten en vanwege de lange 

relatie ontstaat soms het gevoel bij DRRA dat ze zich uitsluitend op haar 

eigen projecten hoeft te richten, omdat wij onze projecten toch wel op 

professionele wijze uitvoeren. Dit gaat ten koste van de samenwerking, 

het samen nadenken over oplossingen voor problemen en samen leren, 

met elkaar en van elkaar. Ook hierover zullen we met DRRA in gesprek 

blijven.  

Niketan erkent dat we als innovatieve organisatie volop actief zijn in het 

ontwikkelen van trainingen maar dat er onvoldoende aandacht is 

geweest om kundige en betrokken collega’s op te leiden, zodat de 

volumes in aanbod passen bij de enorme vraag naar training in 

Bangladesh. Komend jaar ontwikkelen we dan ook een programma met 

een Master Trainer die als taak krijgt cursussen te ontwikkelen en 

trainers te trainen, die binnen hun centra hun collega’s weer kunnen 

opleiden. Op die manier draagt Niketan bij aan de lange termijn 

oplossing voor de krapte in capaciteit. 

 

 

  

http://www.sbb-info.nl/page.aspx?id=34352
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Governance, Risk en Compliance 

Governance 
De projecten in Bangladesh worden uitgevoerd door onze lokale 

partnerorganisatie DRRA. In nauw overleg met Niketan worden de 

projecten gedefinieerd. Daarnaast heeft Niketan voor de financiering 

overleg met sponsoren in Nederland.  

Zodra de doelstelling gedefinieerd is, maakt DRRA een gedetailleerd 

budget op. Niketan bespreekt dit budget en indien zij denkt dat de het 

project gefinancierd kan worden, geeft zij goedkeuring. Een en ander 

wordt contractueel vastgelegd, zowel met DRRA als met de eventuele 

sponsoren. 

DRRA rapporteert halfjaarlijks de vorderingen en de gemaakte kosten. 

Op basis hiervan vraagt zij een betaling aan ter grootte van de tevoren 

vastgelegde deelbetalingsregeling. Na controle betaalt Niketan 

vervolgens dit bedrag. Niketan bezoekt 3 tot 4 keer per jaar de projecten 

in Bangladesh en heeft daarbij intensief contact over de aangetroffen 

situatie met de lokale staf op het project en met DRRA. 

Alle door Niketan naar Bangladesh overgemaakte liquide middelen 

worden geboekt op bankrekeningen per project. De NGO’s in 

Bangladesh worden gecontroleerd door het NGO Affairs Bureau. Een 

door de overheid in 1990 ingerichte organisatie om NGO’s flexibeler te 

doen opereren en de accountability van hun activiteiten mede te borgen. 

Zie ook:  http://www.ngoab.gov.bd/ 

Naast de financiële administratie op het hoofdkantoor van DRRA worden 

er op de projecten ook administraties bijgehouden. De interne 

accountant van DRRA controleert ook deze lokale administraties. 

Daarnaast houdt het NGO Affairs bureau specifieke audits en de 

toetsingen. Niketan controleert ieder half jaar ook zelf de overzichten 

van projectuitgaven (en in sommige gevallen inkomsten zoals bij de 

werkplaats).  Ze vergelijkt deze met de vooraf ingediende begrotingen 

en bekijkt steekproefsgewijs of de uitgaven terecht en daadwerkelijk zijn 

gemaakt. Bij afwijkingen dienen betrokkenen daarover schriftelijk te 

rapporteren. 

Salarissen worden via bank naar bank overgemaakt en van alle 

kasbetalingen dienen nota’s te worden overlegd. Deze worden 

steekproefsgewijs gecontroleerd. Daarnaast zijn regelmatig 

bestuursleden, vrijwilligers en/ of professionals ter plaatse om de 

voortgang volgens vooraf besproken modellen en procedures te 

controleren.  

DRRA die ook voor andere organisaties zoals Niketan projecten uitvoert, 

laat jaarlijks de boeken van de verschillende projecten door een erkende 

onafhankelijke externe accountant controleren. Niketan heeft inzage in 

deze accountantsrapporten. 

Risicomanagement 

Financiële risico’s 
Contractueel betaalt Niketan de bijdragen voor DRRA in Euro’s.  DRRA 

loopt hiermee een koersrisico, omdat de bedragen die Niketan 

overmaakt contractueel in euro’s luiden. Niketan volgt de 

koersontwikkelingen op de voet en gaat na of zij extra maatregelen 

moet nemen om te voorkomen dat haar eigen doelstellingen in 

Bangladesh in gevaar komen. Aan de kant van de fondsenwerving zijn de 

bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking goed merkbaar.  

Niketan heeft hier op ingespeeld door contacten op te bouwen met 

vermogensfondsen en andere niet aan de overheid verbonden bronnen. 

Dit leidt tot goede resultaten. De financiering van de projecten voor 2018 

is nagenoeg veiliggesteld. 

Voor een bestendige financieringsstroom werken we toe naar een 

bredere naamsbekendheid, gekoppeld aan interesse en 

maatschappelijke overtuiging.  
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We zullen het contact tussen Niketan en haar donoren vergroten en nog 

duidelijker worden in het tonen van de resultaten, zonder onze focus op 

de kinderen zelf te verminderen. 

Politieke en veiligheidsrisico's 
Sinds haar ontstaan is de politieke situatie in Bangladesh met regelmaat 

onrustig en onstabiel. Met haar eerste vrije verkiezingen in 1991, is 

Bangladesh een jonge democratie  waaraan veel emotie, conflict en 

onrust vooraf is gegaan. Niketan is actief sinds 1998 en is dat vanwege 

haar lange ervaring gewend en is altijd goed in staat geweest zonder 

grote problemen haar doelgroep toch te bereiken. Ook is het vaak 

rustiger op het platteland omdat de onlusten zich vaak tot Dhaka en 

andere steden beperken. Nauw contact met de Nederlandse Ambassade 

en onze lokale partners zorgt ervoor dat we de situatie goed kunnen 

inschatten. De veiligheid van onze doelgroep en de vrijwilligers staat 

altijd voorop. Daar waar nodig worden de vrijwilligers en bestuursleden 

door lokale politie of medewerkers beschermd. 

Operationele risico's 
Om de veiligheidsrisico’s van kinderen en personeel van Afroza's Place te 

beperken is de omheining rondom het land verder uitgebreid.  

Organisatorische continuïteit 
Niketan wordt nagenoeg volledig gerund door vrijwilligers. De stabiliteit 

en continuïteit van Niketan is dus sterk afhankelijk van de kwaliteit en 

blijvende inzet van deze vrijwilligers. Het bestuur is zich er van bewust 

dat met de huidige werkwijze, de samenstelling, betrokkenheid en 

expertise van het bestuur van belang is voor de continuïteit van het 

project. Het bestuur is voornemens om het secretariaat/directie, in de 

toekomst deels bezoldigd uit te kunnen voeren, zodat daarmee de 

continuïteit van de bedrijfsvoering in alle aspecten beter geborgd is.  In 

2017 is hiervoor al budget gereserveerd. Dit zal in 2018 worden 

gerealiseerd, omdat het gezien wordt als een belangrijke functie die de 

continuïteit van onze projecten en de zorg voor de kinderen kan 

garanderen. Dit is essentieel in onze verantwoordelijkheid naar de 

kinderen, onze collega’s in Bangladesh en de vele mensen en 

organisaties die ons financieel en anderszins ondersteunen. 

Compliance 
In 2016 is er een nieuwe erkenningsregeling van het Centraal Bureau 

Fondsenwerving gekomen. Niketan heeft zich in 2017 gekwalificeerd 

voor deze erkenning.  

Verder heeft Niketan de ANBI status en is lid van de 

branchevereniging Partin. 
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Financieel overzicht 2017 
Niketan heeft in 2017 een negatief resultaat van € 23.604 behaald. Het 

bestuur heeft besloten om het negatieve resultaat op te vangen vanuit 

de bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn ook bedoeld om 

continuïteit te bieden bij schommelingen in de donaties. Na verdeling 

van het resultaat van 2017 zijn de reserves van 255.000 naar 236.000 euro 

gedaald.  

In 2017 zijn de kosten voor de projecten met een stijging van 5,1% op 

hetzelfde niveau van 2016 gebleven.  

De kosten voor beheer en administratie bedroegen in 2017 , 2,8% van de 

eigen fondsenwerving. Dit ligt in lijn met 2015. 2016 was een 

uitzonderingsjaar gezien de toen aanzienlijk hogere baten.  

Met zo’n 3.700 euro zijn accountants- en bankkosten de belangrijkste 

overheadposten van de stichting. 

 

Financiële vooruitzichten  
De omslag die we in 2016 hebben gemaakt naar de benadering van 

vermogensfondsen heeft er voor gezorgd, dat voor 2018 de 

projectkosten nagenoeg helemaal zijn gedekt en voor 2019 zo nodig 

voor een belangrijk deel uit de bestemmingsreserves gehaald kunnen 

worden, voor het geval de fondsenwerving in 2018 onverhoopt 

onvoldoende mocht zijn.  

 

 

 

 

 

 

Bestedingen
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Monitoring

Beheer en administratie

PR

Inkomsten
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fondsenwerving door
derden
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Verkorte jaarrekening  
De volledige jaarrekening, met daaraan toegevoegd de accountants-

controle, is beschikbaar via www.niketan.nl/jaarrekening2017 

of bij het secretariaat van Niketan. 

Balans Stichting Niketan per 31 december 2017 
 31 dec 2017 31 dec 2016 
Activa      
Vlottende activa      
Vorderingen en overlopende activa   49.538   2.131 
Liquide middelen   279.128   376.241 
     
Totaal Activa  328.666  378.372 

     
Passiva      
     
Reserves      
Continuïteitsreserve  8.323  7.004  
Overige reserves  114.334  109.507  
Bestemmingsreserve  113.000  139.000  
Totaal reserves  235.657  255.511 
     
Bestemmingsfondsen     
Bestemmingsfonds Hidora 42.817  45.567  
Bestemmingsfonds Cordaid Luier 9.000  10.000  
Totaal Bestemmingsfondsen  51.817  55.567 
Totaal eigen vermogen  287.474  311.079 
      
Kortlopende schulden     
Vooruit ontvangen bijdragen van 
donoren 

15.000   64.147  

Nog te besteden projectkosten 23.258    
Schulden en overlopende passiva 2.934  3.146  
  41.192  67.293 
     
Totaal Passiva  328.666   378.372 

 

De resultaatbestemming is reeds in de eindbalans van 31 december 2017 

verwerkt. In 2017 waren de kosten voor ontwikkeling lesmateriaal 

opgenomen onder de projecten waarop de ontwikkeling betrekking heeft. 

Staat van baten en lasten Stichting Niketan 2017 
 

   Realisatie 
2017  

 Begroting 
2017  

  Realisatie 
2016  

Baten uit eigen fondsenwerving        

Totale baten uit eigen fondsenwerving   194.239  289.000  359.707 
       
Baten uit fondsenwerving door 
derden 

      
Wilde Ganzen  43.227  -  - 
       
Totaal baten fondsenwerving derden   43.227  -  - 
               

Som van de geworven baten  237.466  289.000  359.691  
       Overige baten  -  -  16 

       Som der baten   237.466  289.000  359.707  

              

Besteed aan doelstellingen        

       Spoor 1: gericht op kinderen       
Durable Care (incl. Amar Joti)  187.278  144.000   198.446 
CBR (We can be Heroes)  55.116  51.000  33.197 
Voorbereiding bouw meisjeshuis   -  8.500  - 
Monitoring   5.701  5.000  5.449 
Spoor 2 : gericht op kennisoverdracht    8.000  1.570 
Algemeen  -  10.000  - 
Ontwikkelen lesmateriaal   -  33.000  - 
Out reach Ouder Training  -      

Kosten Luierproject  1.000  10.000  -  
Spoor 3: Capaciteitsopbouw        
Kosten bezoek Bangladesh  -  5.000  -  
        Totaal besteed aan doelstellingen   249.095  266.500  237.092 
       Kosten eigen fondsenwerving  7.525  10.000  6.785 
       Kosten beheer en administratie   5.549  13.000  4.686 
          Som der lasten   262.079  289.500  248.563 

Saldo voor financiële baten en lasten  -24.615  -500  111.144 

Saldo financiële baten en lasten  1.009  1.000  1.829 
       
Saldo van baten en lasten  -23.604  500  112.973 
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Bestemming saldo resultaat   
  2017 2016 
Continuïteitsreserve 1.319 -1.473 
Overige reserves 4.827 3.455 
Bestemmingsreserve  -26.000 83.450 

Bestemmingsfonds -3.750 27.541 

 -23.604 112.973 

Bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserves wordt gevormd vanuit de resultaatbestemming. 

Bestedingen ter zake worden verwerkt in de staat van baten en lasten en 

middels de resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsreserves 

gebracht.  

Het verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden 

weergegeven: 

 Balans 
1-1-2017 

Toe-
voegingen  

Ont-
trekkingen  

heralloci
atie 

Aanvulle
nde 

bestem
ming 

Balans 
31-12-2017 

       
Durable Care  64.500 115.462 -137.299 5.472 19.365 67.500 
       -  
CBR Project  25.500 32.500 -55.117  17.617 20.500 
         
Amar Jotti 24.000 31.452 -49.980 -5.472 - - 
        
 PR 10.000 - -6.768 - 6.768 10.000 
       
Spoor 2 10.000 - - - - 10.000 
         
Monitoring  5.000 - -5.701 - 5.701 5.000 
       
 139.000 179.414 254.865 0 49.451 113.000 
 

Een bestemmingsreserve wordt gevormd door het bestuur en is een vorm 

van resultaatbestemming. Het gaat om specifieke projecten, waar al dan 

niet harde verplichtingen in de komende jaren tegenover staan. De 

reserves worden gevormd, uit al dan niet geoormerkte giften. Voor een 

specifiek project kan een bestemmingsreserve worden gevormd. Deze 

heeft ten doel, om zoveel mogelijk zeker te stellen, dat het project, 

indien daar nog geen volledige financiering voor is, zoveel mogelijk door 

kan gaan. 

De bestemmingsreserves kunnen niet negatief worden, tenzij een project 

nog in de opstartfase verkeert en gelden in volgende jaren worden 

verkregen. Eventuele tekorten worden ten laste van de exploitatie 

gebracht. 

Het bestuur heeft de hoogte van de toevoegingen/onttrekkingen van de 

bestemmingsreserves bepaald.  

Voor 2017 heeft het bestuur besloten, dat de bestemmingsreserves aan 

het eind van 2017 de helft zijn van de voor 2018 geplande 

uitvoeringsprojecten van spoor 1. Tevens is een bestemmingsreserve 

aangemaakt voor Spoor 2. Dit betreft de opzet van een kenniscentrum 

waarvan andere organisaties gebruik kunnen maken. 

De ontvangen giften ten behoeve van de projecten Durable Care, CBR, 

Monitoring, Ontwikkeling lesmateriaal zijn geoormerkte giften.  

De projecten, die in 2017 worden ondersteund lopen door in de volgende 

jaren.  
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Bijlage 1 - Over de foto’s in dit verslag 
Pagina Fotograaf Beschrijving 
omslag AT Jim met leerkracht 

5 WA Marufa met vriendinnen 
9 AT Tamim 
11 AT Siddikur 
13 AT Zorgboerderij Afroza’s place 
15 WA Kind met moeder en fysiotherapeut 
17 AT Ria 
19 AT Bithi aan het spelen 
21 AT Tomal aan het uitrusten 
23 AT Setu aan het werk in haar lesboek 
25 SN Nishita en Ivee in de klas 
27 AT Fatima met lesboek SRHR 
29 WA Pothik voert de vissen 
31 AT Rubel voor zijn winkel 
33 AT Sohel voor zijn school 
35 AvD Team Antoinette Kendro 
37 AT Beauty en Sonia maken zich klaar 
39 ME René Heijmans overhandigt een cheque 
41 AT Ema speelt met blokken 
43  Advertentie Schenken & Nalaten 
45 WA Helena op de trampoline 
47 SN Tomal’s moeder krijgt naailes 
49 AT Robi werkt nu in de winkel van zijn vader 
51 AT Roqsana veegt de vloer 

 

Initialen 

WA =  Wahid Adnan 

SN =  Shehzad Noorani 

ME =  Marion Elzenaar 

AvD =  Alex van Doorn 

AT =  Antoinette Termoshuizen 
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