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Liefde, zorg, passend onderwijs,
voorlichting en leerwerk trajecten
vormen essentiële onderdelen van
onze aanpak om kinderen en
jongeren met een handicap een
volwaardige plek in de samenleving
te geven.
Onze aanpak zorgt voor een beter
zelfbeeld van de kinderen,
verbondenheid met hun omgeving en
een meer betrokken overheid.

Rechtsvorm

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

Projectmatig

Oorsprong

Particulier Initiatief
(Antoinette Termoshuizen)

Fondsenwerving

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.
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De projecten worden operationeel geleid door NGO
DRRA en worden door stichting Niketan vanuit
Nederland aangestuurd, ondersteund en van kennis
voorzien
Totaal
2014 : € 196.959
2015 : € 221.676
2016 : € 359.691
2017 : € 237.466
2018 : € 204.189
2019 : € 206.563

Kostenpercentage
2014 : 2,6 %
2015 : 2,5 %
2016 : 1,3 %
2017 : 2,8 %
2018 : 3,2 %
2019 : 3,7 %

Operationele kosten

Projectkosten 210.335 euro in 2019, uitvoeringskosten
13.149 euro in 2019

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
Partin en Goede Doelen Nederland
branche organisaties
Maatschappelijke
relevantie

De hulp aan verstandelijk en meervoudig
gehandicapten in Bangladesh wordt door internationale
NGO`s vaak als te complex gezien. Particuliere
organisaties en nationale NGO’s zijn vaak beter in staat
deze doelgroep toegang te bieden tot hulp en spreken
de overheid en internationale hulporganisaties aan op
hun verantwoordelijkheid hierin. Want zoals in alle
landen is het uiteindelijk een taak van de overheid om
samen met diverse andere partijen een veilige
omgeving voor kwetsbare kinderen te garanderen.
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Impact

574

316

Kinderen en jongeren
ontvingen ondersteuning

258

Beperkingen

1.394

20+
9.2%

Verstandelijk
29.7%

11-15
28.4%

Aan welke SDG doelen werken wij:
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Kinderen
kregen
vroeghulp

Kinderen
kregen
onderwijs

Kinderen
leerde sociale
vaardigheden

Maaltijden
per dag

16-20
13.4%

Complex
52.7%

574

194

0-4
10.6%

5-10
38.3%

lichamelijk
8.3%

315

449
Kinderen
kregen zorg

Gezinsleden ontvingen
ondersteuning

Leeftijd kinderen

Doof/Blind
9.4%

95

4
Methodieken
ontwikkeld

117
Hulpmiddelen
uitgedeeld

61
Families
verbeterde leef
omstandigheden

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 Niketan niet allemaal in de hand
heeft. We monitoren de ontwikkeling van ieder kind met behulp van de
voor hen gemaakte individuele doelen in verschillende
ontwikkelingsfasen. Hierbij maken we gebruik van hun individuele
educatie en/of revalidatie plan en semester tests rond specifieke
thema’s. Ook zien en rapporteren we de resultaten tijdens onze
monitoring bezoeken. We monitoren de impact niet alleen op kind
niveau, maar ook op het niveau van het gezin en de directe
leefomgeving met behulp van interviews en enquêtes.

jaarverslag Niketan 2019

Voorwoord
Op het moment dat ons jaarverslag uitkomt bevindt de wereld zich
midden in de Corona pandemie. Het heeft een ongekende impact op ons
leven. Iedereen kent wel mensen die vrienden of familie aan dit
verschrikkelijke virus hebben verloren, of die hun baan of zelfs hun hele
bedrijf zijn verloren. Het virus gaat ook aan Bangladesh niet voorbij.
Vanwege het gebrek aan bestuurskracht en voorzieningen in de zorg zal
de impact daar nog dramatischer zijn dan bij ons. Mensen met een
beperking en ouderen zijn het meest kwetsbaar en we zijn dan ook druk
doende onze manier van werken aan te passen en met ondermeer hulp van
Wilde Ganzen extra steun te zoeken voor de families van de kinderen.
2019 was het jaar waarin we voor het eerst de diploma’s voor de ‘My Way to
Work’ training aan een grote groep van onze jongeren konden uitreiken.
Ze hebben er iets langer over gedaan, maar uiteindelijk zijn ze allemaal met
vlag en wimpel geslaagd. De training is bedoeld om de jongeren voor te
bereiden voor praktisch werk in hun omgeving en met een aantal jongeren is
dat inmiddels ook gelukt.
Het was ook het jaar dat ons gezinsvervangend centrum ‘Afroza’s place’ 10
jaar bestond. We hebben dat met alle kinderen en hun families gevierd.
De kermis op ons centrum was een groot succes en heeft de band onderling
en met de omgeving weer extra versterkt.
Op het gebied van seksuele voorlichting hebben we ons werk voortgezet.
In voorgaande jaren hebben we de trainingen ontwikkeld, met de
begeleiders uitgetest en verbeterd. Dit jaar hebben we alweer een tweede
groep van 30 meisjes die daarvoor in aanmerking kwamen getraind. De
verhalen die daarbij naar boven kwamen waren hartverscheurend en tonen
aan hoe kwetsbaar jonge meisjes nog zijn; zeker als ze ook nog een
verstandelijke beperking hebben. We blijven de programma’s verder
verbeteren en zullen de ouders er ook meer bij betrekken, zodat zij mogelijk
met elkaar ook een veilige omgeving voor hun dochters kunnen bieden.
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Onze expertise wordt bijzonder gewaardeerd door overheid en andere
organisaties actief op dit gebied en we worden regelmatig gevraagd deel te
nemen in nationale advies commissies.
Lithon, die pas een paar jaar op ons centrum was, is dit jaar het slachtoffer
geworden van de schokkende manier waarop jongeren met een
verstandelijke beperking soms worden mishandeld. Hij is eerst op straat
mishandeld, en daarna door de artsen in het ziekenhuis met verkeerde
medicatie behandeld. Hij heeft het niet overleefd. Het is een extra stimulans
om ons te blijven inzetten om de beeldvorming van deze jongeren te
verbeteren.
Het afgelopen jaar hebben we modules over grove motoriek en voeding via
internet toegankelijk gemaakt voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.
Samen met het Bengaalse bedrijf Enroute, hebben we de eerste online
lesmodules gemaakt. We zullen het gebruik in de komende jaar goed
monitoren en het pakket verder uitbreiden, optimaal toegespitst op de
groepen voor wie ze bedoeld zijn. De eerste stappen zijn gezet. Op deze
wijze komt de ervaring en expertise van Niketan ten goede aan duizenden
andere kinderen, jongeren en hun ouders.
Liever dan een ‘exit strategie’ ontwikkelt Niketan een ‘strategie van
duurzame betrokkenheid’, waarbij de ouders en hun kinderen, de lokale en
nationale overheid en iedereen die deze groep kwetsbare kinderen en
jongeren een goed hart toedraagt zich optimaal in kan zetten om deze groep
minder kwetsbaar en meer deel van de samenleving te kunnen maken. Dat
is onze visie en dat zal ook het fundament van het nieuwe 5 jaren plan zijn
wat we in 2020 zullen ontwikkelen.

Rutger-Jan Schoen, Voorzitter

jaarverslag Niketan 2019

Iedere dag zetten wij ons
in om er voor te zorgen dat ieder
kind liefde zorg en onderwijs krijgt.
Zo toverden we in 2019 bij 574
kinderen met een handicap en hun
familie, een lach op hun gezicht en
ondersteunden we ze bij het zetten
van een stap naar een beter
toekomstperspectief.

Wij bedanken onze donoren,
particuliere donateurs en
vrijwilligers voor hun steun in 2019.

Onze droom en aanpak
Niketan reageert op de individuele behoeften van elk kind en geeft ze de
vrijheid om zich te ontwikkelen in 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
veranderende ondersteuningsbehoefte. We helpen ze om voor zichzelf op te
komen en hun talenten te ontwikkelen. Familie, zorgverleners en
leerkrachten helpen we te begrijpen wat de behoeften van het kind zijn en
hoe daarmee om te gaan.
Niketan laat op deze wijze zien hoe kinderen met een complexe handicap in
Bangladesh ondanks de context waarin ze leven toch een zo compleet
mogelijk pakket aan zorg kunnen krijgen. Ook leveren we op districtsniveau
een directe bijdrage aan de structurele verbetering van de kwaliteit van alle
aspecten van hun leven. Zo streven we naar lokaal initiatief en leiderschap
en duurzame oplossingen, waardoor de kinderen op den duur minder
afhankelijk worden van de financiële steun vanuit particulier initiatief in
Nederland en Bangladesh.
In lijn met onze beleidsstrategie ‘Niketan 2020”, hebben we de eerste
stappen gezet om onze kennis en ervaring met anderen te delen, om
zodoende het bereik van deze aanpak breder te verspreiden.
Deze benadering zal ook in onze nieuwe 5 jaar beleidsstrategie verder
worden uitgebouwd.

‘Vergroten van onze impact gaat alleen door een brede
samenwerking met andere partijen, kinderen, hun (groot)
ouders, omgeving, leraren, andere NGO’s en de overheid'.
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De hulp aan verstandelijk en meervoudig gehandicapten in Bangladesh
wordt door internationale NGO`s vaak als te complex gezien. Particuliere
organisaties en nationale NGO’s zijn vaak beter in staat deze doelgroep
toegang te bieden tot hulp en spreken de overheid en internationale
hulporganisaties aan op hun verantwoordelijkheid hierin, zoals ook
vastgesteld in het VN verdrag voor de rechten van personen met een
beperking. Want zoals in alle landen is het uiteindelijk een taak van de
overheid om samen met diverse andere partijen een veilige omgeving voor
kwetsbare kinderen te garanderen.

Samenwerking DRRA
Disabled Rehabilitation & Research Association (DRRA) is de uitvoerder van
een aantal projecten van Niketan. Het biedt kwalitatieve en kwantitatieve
zorg aan kinderen met een motorische, verstandelijke of meervoudige
handicap op het platteland en in steden in Bangladesh. Niketan is medeeigenaar, facilitator (financiële middelen en 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
professionaliseren en 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.
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Onze uitdaging
We hebben het afgelopen jaar weer veel bereikt, maar we zullen ook in de
toekomst moeten blijven werken aan onze uitdagingen.
De terugloop in onze vertrouwde donateurs, stichtingen en fondsen, die een
paar jaar geleden is ingezet, zet door. Veel fondsen die Niketan jarenlang
gesteund hebben, pasten hun doelstellingen aan of zijn opgehouden te
bestaan. We verwachten dat deze trend zich ook de komende jaren voortzet
en daarom heeft Niketan de fondswerving versterkt met een parttime
professionele fondsenwerver.

Een andere uitdaging blijft hoe Niketan als Nederlandse organisatie effectief
kan blijven opereren in een land waar de zaken gelukkig in toenemende
mate zelf ter hand worden genomen. Door het aangaan van strategische
partnerships met de nationale en lokale overheid en meerdere private
partijen zoals Enroute hopen we onze kennis en ervaringen meer gericht te
kunnen delen.

Gelukkig ontvangt Niketan ook meer en meer ondersteuning van particuliere
donateurs en bedrijven in Bangladesh zelf. Die fondsen komen onze
projecten via onze partner DRRA ten goede.
Het delen van onze kennis en ervaring met iedereen in Bangladesh die zich
inzet voor kinderen met een beperking moet versterkt worden. In de
projecten die door Niketan direct ondersteund en gefinancierd worden
hebben we een vertrouwde relatie met collega’s; soms wel 20 jaar lang. De
uitdaging is om een goede aanpak te ontwikkelen om andere partijen waar
we geen financiële relatie mee hebben bekend te maken met onze
holistische aanpak en wat we daarvan geleerd hebben.
Uiteindelijk willen we onze kennis ook delen met niet professionele
zorgverleners die soms op plaatsen wonen, waar geen professionele zorg
beschikbaar is. Ondanks dat we daar wel fondsen voor reserveren, maken
we daar nog te weinig voortgang. In het komende jaar, gaan we onze
activiteiten evalueren, bundelen en opnieuw in strategisch perspectief
bezien, om zo onze impact daadwerkelijk te vergroten.
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Niketan in Bangladesh

Bangladesh

Projectgebied

Volgens cijfers van de WHO heeft 15% van de wereldbevolking een
handicap. In lage- en middeninkomenslanden, zoals Bangladesh, is dit
misschien wel hoger. Volgens een rapport van Unicef in 2011 zijn de
gegevens in Bangladesh nauwelijks betrouwbaar en varieert het percentage
kinderen met een handicap tussen 1,4% en 17,5%. Met een populatie van
ongeveer 64 miljoen kinderen, gaat het om zo'n 896.000 tot 11 miljoen
kinderen.

Bangladesh is opgedeeld in 7 bestuurlijke divisies, met 64 districten. Niketan
is binnen de Dhaka divisie actief in het district Manikganj en de hoofdstad
Dhaka.

Ondanks de economische groei leeft nog steeds 24% van de bevolking in
armoede. Veel mensen met een beperking hebben te maken met
discriminatie. In veel gevallen zijn ze zelfs gewoonweg onzichtbaar.
Letterlijk weggestopt in huis vanwege schaamte of om praktische redenen,
bijvoorbeeld als beide ouders moeten werken. Uit onderzoek (Talukdar,
2018) blijkt dat veel mensen met een handicap in Bangladesh niet op de
hoogte zijn van hun rechten. Ze gaan wanneer ze ziek zijn bijvoorbeeld vaak
niet naar een arts of ziekenhuis, en als ze al gaan, worden ze meestal niet
met respect behandeld. Ook toegang tot onderwijs geldt slechts voor 1 op
de 10 kinderen met een handicap. Stigmatisering, gebrek aan kennis met
betrekking tot handicaps en slechte infrastructuur zorgen ervoor dat veel
kinderen met een handicap nog steeds buitengesloten worden. In de praktijk
betekent dat er helaas nog steeds kinderen met een handicap zijn die
dagelijks voor ‘dwaas’ worden uitgemaakt en met stenen en aardkluiten
worden bekogeld.
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Manikganj is onderverdeeld in 7 upazila’s (subdistricten), 65 unions en 1643
dorpen. De meeste projecten van Niketan liggen in de upazila’s Ghior en
Daulatpur. De 479 kinderen die ondersteund worden, wonen
verspreid over 229 dorpen.
De sloppenwijk Badda in Dhaka ligt ingesloten tussen de diplomatenwijken
Gulshan, Baridhara en Banani. Kinderen gaan vaak slechts enkele uren
naar school en soms helemaal niet. Sommigen moeten al op jonge leeftijd
werken, onder erbarmelijke omstandigheden waarin ze ook uitgebuit
worden. Bovendien vormen de sloppenwijken de ideale plek voor sociale
problemen, zoals criminaliteit, drugsverslaving en huiselijk geweld. Niketan
biedt zorg en onderwijs aan 95 kinderen met een handicap in deze
sloppenwijk.

Ik word intens gelukkig als ik bij mijn naam genoemd wordt,
thuis en op straat noemt men mij ‘dwaas’. - Runa.
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Kennisoverdracht
Doelstelling: Kennis en ondersteuning bieden aan de sociale omgeving
van een gehandicapt kind.
We bieden 55 leerkrachten en anderen binnen de sociale omgeving van een
kind met een handicap professionele ondersteuning en handvatten in de
verzorging, behandeling en het begrijpen van de behoeftes van het kind.
Van 2014 tot 2019 heeft Niketan geïnvesteerd in het ontwikkelen van
trainingen en lesmethodieken. In 2019 zijn deze trainingen overgedragen
aan de DRRA master trainers, die nu ieder in hun eigen specialisatie
trainingen aan jongeren, ouders, begeleiders en leerkrachten kunnen geven.
In de komende jaren gaan we de kwaliteit van de trainingen monitoren met
behulp van interviews en test resultaten van de kinderen. Enkele master
trainers zijn in staat om examens af te nemen van diverse leertrajecten. Als
kers op de taart werd DRRA in februari 2020 door het Ministerie van Social
Welfare gevraagd om deze master trainers te nomineren voor landelijke
trainingen gericht op speciaal onderwijs.

Om meer handen en voeten te geven aan onze wens om onze kennis te
verspreiden, zijn we een kleine samenwerking gestart met een speciale
school in Naogoan. De school wordt bezocht door 80 kinderen en gerund
door twee bevlogen fysiotherapeuten. De medewerkers wonen Niketan
trainingen bij en worden op afstand begeleid. Ook de NGO LAMB maakt
gebruik van ons trainingsmateriaal; wekelijks trainen zij met ons materiaal
10 ouders.
Online trainingen
Samen met experts uit Nederland en het Bengaalse bedrijf Enroute heeft
Niketan een ‘online training module’ ontwikkeld over voeding en het
ontwikkelen van de grove motoriek voor kinderen met een complexe
beperking. De module is na ontwikkeling eerst getest op de Niketan centra.
Vervolgens is de module omgezet in een online versie die via internet
gevolgd kan worden. Onderwerpen die aan bod komen in de module over
voeding zijn bijvoorbeeld: In welke houding kan je je kind het beste voeden,
wat geef je je kind, welke problemen zijn er en hoe ga je daar mee om?
De module over de ontwikkeling van de grove motoriek is gericht op de
ontwikkeling van hoofd en zit balans. De video’s in deze module helpen
semi professionals en ouders om het kind op een functionele manier
optimaal te stimuleren. De modules zijn bestemd voor zowel zorg,professionals als ouders. In de komende jaren zullen we deze vorm van het
delen van kennis en ervaring verder ontwikkelen zodat ook ouders buiten
het bereik van professionele zorg beter voor hun kind kunnen zorgen. (Zie:
https://sudoksho.com/course-overview/69/how-to-feed-and-stimulate-motorskills-of-children-with-cerebral-palsy)
Dankzij onze ervaring met het geven van seksuele voorlichting en
reproductieve gezondheidszorg training, zijn we door de Koninklijk Instituut
van de Tropen (KIT) gevraagd om partner te worden in het NUFFIC project
‘We Care’. In dit project waar het trainen van gezondheidswerkers in
Bangladesh op het gebied van seksuele voorlichting centraal staat, zal
Niketan zich erop richten dat jongeren met een verstandelijke beperking op
de juiste wijze in dit project zullen worden meegenomen.
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Eten was afschuwelijk voor mij. Het was een dagelijkse
strijd tussen mij en mijn moeder. Mijn moeder raakte
steeds gefrustreerder en duwde het eten tot diep in mijn
keel, zodat ik wel moest slikken. Met heel veel geduld
leerde mijn leerkracht dat eten ook leuk kan zijn. Ze zong
liedjes en leerde mij zelfstandig eten. Nu geniet ik net als
mijn klasgenootjes van het eten. – Jeem.

Zorg
De juiste hulp vinden voor je kind met een verstandelijk of complexe
handicap is in Bangladesh erg moeilijk. Ouders krijgen bijna nergens
betrouwbare informatie en weten niet waar te beginnen. Bovendien zijn er
grote delen van Bangladesh, waar helemaal geen kennis en zorg
beschikbaar is. In ons zorgprogramma leren we de ouders dat hun kind er
toe doet. We ondersteunen ze zodat ze hun leven zo goed en zelfstandig
mogelijk kunnen leiden. Een leven dat past bij hun wensen en
mogelijkheden. We willen deze kennis en ervaring samen met partners
veel breder toegankelijk maken voor ouders en (informele) zorgverleners
ook buiten onze centra.

Daarnaast stond ook in 2019 het stimuleren van sociale en communicatieve
vaardigheden en het verbeteren van de fijne motoriek centraal.
Uit interviews met de ouders blijkt dat de sociale vaardigheden en taal,vaardigheid van kinderen is verbeterd. Ook ouders voelen zich
zelfverzekerder en zijn beter in staat hun kind thuis te begeleiden.
Veel kinderen stromen door naar het reguliere onderwijs.

Vroeghulp
Doelstelling: Het voorkomen van onnodige achterstanden en het
stimuleren van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van
0 tot 5 jaar.

Programma

69

We bieden in 6 vroeghulp klassen een interactief programma aan.
Observatie, behandeling en dagopvang richten zich op uiteenlopende
problemen rondom bijvoorbeeld gedrag, motorische en cognitieve
ontwikkeling of een combinatie daarvan. De unieke mogelijkheden van het
kind en de ouder staan centraal. De moeders maken onderdeel uit van het
programma en leren om de ontwikkeling van het kind op een speelse manier
te stimuleren. Hierdoor verbetert ook de emotionele band tussen ouder en
kind.

25
20
15

We leren kinderen met een motorische beperking met behulp van
functionele fysiotherapie binnen hun beperking zoveel mogelijk zelfstandig
te bewegen. Dankzij hulpmiddelen zoals sta-tafels en orthopedische beugels
zien we kinderen hun spieren versterken, waardoor veel kinderen leren
lopen.
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269,per kind per jaar

10
5
0

Baniajuri

Ghior

Badda
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Indrojit
Ik ben Indrojit 4 jaar oud en al zeg ik het zelf een meester in
het uithalen van kattenkwaad. Het liefst bepaal ik het spel.
Een jaar geleden kwam ik hier naar het vroeghulp
programma. Ik was bang voor alles en iedereen en hield
continue mijn moeder’s sari vast. Ik kwam hier omdat de
linkerkant van mijn lijf het niet zo goed doet. Maar de
begeleiders zijn hier lief en ik had het naar mijn zin, ik voelde
me veilig. Ik ging op onderzoek uit en er viel in mijn school
heel veel te ontdekken. Ik leerde zelf eten, leerde spelen met
andere kinderen en lol maken. Het liefst doe ik alles wat niet
mag. Maar ik wil ook naar de basisschool, dus af en toe zit ik
keurig aan een tafel mijn werk te doen.

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.
Het gaat hier om kinderen met een ernstige verstandelijke en vaak
meervoudige handicap, hetzij lichamelijk, gedragsmatig of een combinatie
hiervan. De kinderen in deze groep zijn uniek met individuele verschillen qua
leeftijd, ontwikkelingsniveau, vaardigheidsniveau en bijkomende
problematiek.
In 2019 heeft in de 8 groepen, de nadruk gelegen op het aanbieden van een
veilige en stimulerende omgeving. ‘Ervaar het maar’ activiteiten waren
gericht op lichaam gebonden ervaringen zoals voelen, ruiken, proeven,
kijken en horen. We kijken wat het kind fijn vindt en bieden dat aan,
bijvoorbeeld snoezelen in het ballenbad of naar muziek luisteren.
Door middel van het TEACCH programma (Treatment and Education of
Autistic and related Communication handicapped Children) stimuleren we
zelfstandig werken en bieden we kinderen structuur.
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De ouders van de kinderen hebben diverse trainingen gevolgd op het gebied
van voeding, stimuleren van motorische vaardigheden, het bieden van
structuur en het pijnvrij toepassen van zorg handelingen zoals wassen en
aankleden.
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"We hadden nooit verwacht dat onze dochter zelfstandig
zou kunnen zitten en zo goed reageert op alles wat er om
haar heen gebeurd". - moeder van Taharima

10

880,per kind per jaar

18

5
0

Baniajuri

Ghior

Badda
jaarverslag Niketan 2019

Taharima
Ik ben Taharima en ik ben 5 jaar oud. Ik weeg maar 10 kilo en
ik had veel pech bij mijn geboorte. Ik heb een open gehemelte
en een spastische verlamming, ik ben eigenlijk net een
slappe pop. Ik kan niet zelfstandig staan of lopen en ook mijn
cognitieve ontwikkeling loopt achter. Maar ik heb dit jaar
geleerd om me zelf om te rollen en ik kan nu met
ondersteuning zitten en spelen. Ik ken de kinderen uit mijn
klas en weet hun naam, al kan ik de namen niet zeggen.
Door mijn open gehemelte is eten een waar drama, maar mijn
moeder heeft hier geleerd hoe ze mij het beste kan helpen en
nu vind ik het niet zo spannend meer en kom ik
langzaam wat aan in gewicht. Ik kom heel graag naar het
centrum en ik hoop dat ik nog meer kan leren.

Wonen
Doelstelling: het bieden van een prettige gestructureerde leefomgeving
waarin 24 uur zorg geboden wordt aan verstandelijk of complex
gehandicapte jongens.
In woonvoorziening ‘Afroza’s place’ wonen elf jongens die vanwege hun
complexe zorg of het ontbreken van betrokken familieleden niet meer thuis
kunnen wonen. In 2019 bestond de woonvoorziening 10 jaar. Waar mogelijk
helpen de jongens op de zorgboerderij en verbouwen rijst, mosterd en
diverse groenten en kruiden.
In 2019 hebben zeven jongens succesvol de opleiding My Way to Work
afgerond. De training heeft voor een grote gedragsverandering gezorgd.
De jongens hebben geleerd op te komen voor hun rechten en om hun
mening te geven. De huismoeders en begeleiders hebben geleerd de
jongens te zien als gelijkwaardigen. Dit heeft ertoe geleid dat de jongens
zelfstandiger zijn geworden en een beter zelfbeeld hebben gekregen.
Sommige jongeren durven nu te dromen over een toekomst buiten de muren
van Afroza Place.
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Een van de jongens met een psychische, emotionele en cognitieve
achterstand omschreef zijn verblijf als volgt :
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‘Toen ik hier kwam was ik gek; ik wist en kon niets.
Nu heb ik zoveel geleerd dat ik een normale jongen ben
geworden'.
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Robin
Hallo, ik ben Robin, ik ben 24 jaar en ik heb een lichte
verstandelijke beperking. Ik heb mijn ouders nooit gekend,
als baby werd ik in een ziekenhuis achtergelaten. Ik werd
geadopteerd door een lieve verpleegster. Als kind praatte ik
nauwelijks en ook mijn motoriek liep flink achter. Toen ik
zeventien was kwam ik met moeilijk hanteerbaar gedrag in
Afroza’s Place terecht. Ik stookte, plaagde en daagde de
andere jongens uit. Ik werd zelf ook flink terug gepest en
omdat ik daar niet zo goed tegen kan eindigde dit vaak in
woedeaanvallen of huilbuien. Ik volgde de My Way to Work
training, leerde beter communiceren en aan te geven wat ik
wel en niet leuk vond. Langzaamaan veranderde ik van een
‘moeilijk hanteerbare jongen’ in een gezellige bewoner. Door
mijn soms wat onnozele uitdrukkingen werd ik behoorlijk
onderschat in mijn kunnen. Dat ik als tweede eindigde in de
examen van de ‘My way to Work training’ deed iedereen
verbazen. Zelf loop ik nu natuurlijk met opgeheven hoofd,
trots als een pauw rond.

Onderwijs
Niketan investeert in een goede schoolinrichting en leeromgeving, in
professionele training van schoolhoofden en leerkrachten, in kindvriendelijke
thematische lesmethodes en relevant en kwalitatief goed lesmateriaal dat
aansluit bij de omgeving waarin kinderen opgroeien. Hierbij doet Niketan er
alles aan om de barrières voor mensen met een handicap op te heffen op
alle niveaus, zodat kinderen en jongeren hun passende opleiding kunnen
afmaken en toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Niketan werkt daarbij
nauw samen met de lokale gemeenschap, de lokale en nationale overheid,
het bedrijfsleven en onderwijsinstanties.

kinderen deels naar de reguliere basisschool en deels naar het passend
onderwijs. Om de ouders te helpen met de veranderende interactie en het
stimuleren van wenselijk gedrag in de thuissituatie zijn er diverse trainingen
georganiseerd voor ouders waarin zij pedagogische vaardigheden leerden.
In december 2019 meldde het Ministerie van Sociale Zaken in Bangladesh
dat de in 2013 aangenomen wet rondom zorg en onderwijs voor kinderen
met een handicap tot uitvoer gebracht zou gaan worden. De overheid wil in
elke Upazilla, 1 speciale school financieel ondersteunen. DRRA heeft de
Niketan school in Baniajuri aangemeld voor financiële ondersteuning.

Passend onderwijs
Doelstelling: Het bieden van onderwijs passend bij de mogelijkheden
en talenten van kinderen met een lichamelijke en verstandelijke
beperking.
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Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van de creativiteit en het
aanleren van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
Het thematische lespakket is praktisch en zoveel mogelijk op de individuele
behoeftes van kinderen en jongeren afgestemd.
In 2019 hebben 73 kinderen verdeeld in 7 klassen geleerd over de thema’s
‘bloemen, Bangladesh en rekenen’. Na ieder thema maken de kinderen een
kleine toets, waarmee we de ontwikkeling van het kind volgen maar ook
inzicht krijgen in de onderwijskundige vaardigheden van de leerkracht.
Om een positief zelfbeeld te stimuleren ontvangen de kinderen na iedere
afsluitende test een ‘Well done” certificaat. Uit diverse toets momenten en
observaties blijkt dat de kinderen betere sociale vaardigheden laten zien,
communicatief sterker zijn geworden en minder moeilijk en afwijkend gedrag
vertonen. Ze zijn actief betrokken bij de lessen, komen graag naar school en
zijn zelfverzekerder geworden. Dankzij de gedragsverandering van de
kinderen en de unieke samenwerking met reguliere basisscholen gaan veel
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Ik ben er trots op dat ik een leerkracht voor kinderen met
een handicap ben. Ik heb verschillende soorten
trainingen van zowel de Nederlandse consultant als de
Bengaalse trainer gekregen. Nu kan ik op een effectieve
en efficiënte manier onderwijs bieden aan kinderen met
een handicap. Ik geef een groep jonge kinderen les met
cerebrale parese en ben elke keer weer trots op hun
ontwikkeling. Vorig jaar zijn de meeste kinderen uit mijn
klas toegelaten tot het reguliere onderwijs.
Ik geef ook de training Seksuele en Reproductieve
Gezondheidszorg en Rechten (SRGR) aan een groep
meisjes. De eerste keer was ik wat onzeker, maar nu
geniet ik er van. De meisjes leren zoveel en zijn veel
zelfverzekerder na de training.
Ook ik ben zelfverzekerder geworden.
Jenia Rahman leerkracht en moeder van een zoon met
een handicap.

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 het betaalbare alternatief voor speciaal
onderwijs. Het zorgt er voor dat een kind kan opgroeien en naar school gaan
in de vertrouwde thuis omgeving.
Dankzij een unieke samenwerking bieden wij kinderen het beste van beide.
Drie dagen in de week krijgen zij in het speciale onderwijs extra
ondersteuning en therapie, de andere drie dagen ervaren zij inclusie in een
reguliere setting, samen met hun broers / zussen of buurtgenootjes.
Wanneer extra ondersteuning niet meer noodzakelijk is stromen kinderen
volledig door naar het reguliere onderwijs en wordt de zorg in de
thuisomgeving langzaam afgebouwd.

Ik ben lid van het School Management Committee van de
Baniajuri Government basisschool. Ik heb verschillende
soorten trainingen van DRRA gekregen over handicaps.
Nu realiseer ik me dat als leerlingen met een handicap de
juiste zorg en ondersteuning krijgen, ze ook een
belangrijke rol in de samenleving kunnen spelen en dat ze
niet perse een last voor het gezin hoeven te zijn. - Chitto
Ranjon Mondol,
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In 2019 ondersteunde Niketan 40 scholen, met 120 leerkrachten en ruim
6400 leerlingen in de thana’s Baniajuri, Ghior en Daulatpur. Dit jaar
hebben ook 28 kinderen met een handicap een bescheiden beurs/toelage
gekregen van de school. Via de diverse projecten begeleiden we nu 70
leerlingen met een leerstoornis of handicap in de 40 scholen. Niketan
organiseerde trainingen en informatiebijeenkomsten voor de leerkrachten en
interactieve middagen voor de klasgenoten. In deze middagen werden
leerlingen uitgenodigd om spelletjes te verzinnen waarin kinderen met een
beperking mee kunnen doen en leerden ze onder andere gebarentaal om op
die manier inclusie te stimuleren. Niketan werkt in dit programma samen met
het Ministerie van Onderwijs.

Inclusieve Scholen
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Sajib
Ik was een stille jongen die zich in de schoot van zijn
oma verstopte. Ik heb een vergroeiing in mijn rug en een
cognitieve achterstand. Lang had ik geen vriendjes.
Ik werd uitgelachen omdat ik niet zo goed kon praten.
Iedereen ging naar school, maar ik bleef thuis. En toen
mocht ik naar het speciale onderwijs. Daar leerde ik
vriendjes maken en werd ik gestimuleerd om te praten.
Langzaam overwon ik mijn angsten en leerde ik eten.
Ik at thuis alleen pap en daardoor was ik ondervoed.
Mijn gezondheid ging vooruit en dankzij de fysiotherapie
werd ik steeds sterker. Ik werd zelfs zo sterk, dat ik een
corrigerende operatie aan mijn rug aan kon. Dankzij die
operatie kreeg ik meer lucht en ging het praten me wat
beter af. Uiteindelijk ging het zo goed dat ik naar de
reguliere basisschool kon. Ik heb nu vriendjes waarmee
ik thuis en op school speel. Mijn oma is super trots, ze
had nooit gedacht dat ik dit allemaal zou kunnen.

Speciaal voortgezet onderwijs
Doelstelling: Het bieden van onderwijs passend bij de levensfase van
de jongeren met een neurologische en cognitieve beperking.

of zichzelf verstopten achter hun sjaal. Dankzij het 'Peer to Peer' programma
praten meisjes ook makkelijker in hun thuissituatie over het onderwerp.

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.

De jongeren van de diverse trainingen geven aan dat ze zich sterker en
gelijkwaardiger voelen, er wordt naar hen geluisterd, hun mening telt,
waardoor ze meer controle hebben gekregen over hun eigen leven. We zien
dat de jongeren meer zelfvertrouwen hebben gekregen en dat hun
communicatieve vaardigheden zijn verbeterd. Ook vertonen ze minder
moeilijk hanteerbaar gedrag en worden ze constructieve leden van de
samenleving.
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Twaalf meisjes sloten de SRGR training ‘It’s my body’ succesvol af.
De meisjes zijn assertiever, hebben meer zelfvertrouwen en een beter
zelfbeeld. Ze durven alleen over straat, begrijpen beter de lichaamstaal en
intenties van mannen en zijn in staat om ‘nee’ te zeggen tegen oneerbare
voorstellen. Het is prachtig om te zien hoe makkelijk en open de meisjes nu
spreken over onderwerpen waar ze ruim een jaar geleden voor wegliepen
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Zestien meisjes zijn begonnen aan een training ‘leiderschap’ waarin ze leren
meer voor hun rechten op te komen en huiselijk geweld binnen hun familie
bespreekbaar te maken. In 2019 hebben we de meisjes geleerd op eigen
benen te staan, om zelf beslissingen te durven nemen. We steunden hen bij
het bedenken van een alternatieve toekomst, we hielpen hen moedig te
worden en we leerden hen nieuwe vaardigheden. Het was een onrealistisch
doel om te geloven dat die meisjes in slechts één jaar voor een groot publiek
durfden te praten. Maar er werden kleine successen geboekt, een meisje
verhief haar stem en belde de politie toen een buurman haar probeerde te
verkrachten en een ander meisje sprak openlijk over haar ervaringen over
misbruik in een ‘social protection committee’ bijeenkomst.
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In 2019 slaagden 14 jongeren voor het eindexamen van de Training My Way
to Work, 15 slaagden voor de toets ‘vragen stellen’. De ‘My way to work’
training bestaat uit sociale vaardigheden, werkhouding en persoonlijke
hygiëne. 42 jongeren volgden de training ‘It’s my body’ welke gericht is op
reproductieve gezondheidszorg en seksuele voorlichting. 28 jongeren
volgden de training ‘op mijzelf’, een training waarin ze verantwoord leren
omgaan met geld.

jaarverslag Niketan 2019

Lucky
Ik was zo’n meisje met een handicap. Zelfs in mijn eigen
familie werd ik genegeerd en verwaarloosd. Maar op
school kreeg ik echt onderwijs, zoals over SRGR,
computerles, en een training over geldbeheer en
werkhouding. De school gaf me waardigheid en respect !!
De leerkrachten geloofden in mijn capaciteiten !! Nu
werk ik als onderwijsassistent op de school.

Samenleving
In Bangladesh krijgen kinderen met een handicap onvoldoende stimulatie en
aandacht om een volwaardig zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen.
Ze lopen grote risico’s 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,
terwijl ook het gezin moet zien te overleven. Niketan investeert in kennis en
paramedische zorg die past binnen de samenleving in Bangladesh. Zorg die
zonder de hulp van allerlei specialisten lokaal kan worden opgezet.

Wanneer uit monitoring blijkt dat de kwaliteit van zorg op peil blijft en ouders
in staat zijn om zelfstandig schooltjes te runnen, zullen we in 2021 opnieuw
veranda scholen overdragen aan ouders.
100 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.

Mantelzorg
Doelstelling: het bieden van ambulante zorg en praktische thuishulp
om families met kinderen met een handicap 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.
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Niketan biedt in de thana’s Ghior, Daulatpur en Badda praktische thuishulp
en mantelzorg aan 255 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 richtten zich
veelal op onderwijs, mobiliteitsproblemen, gedragsproblematiek en de
toekomst. In 15 ‘veranda’ schooltjes ontvingen 157 kinderen voorschoolse
activiteiten, fysiotherapie en ADL (Algemeen Dagelijks Leven)
vaardigheden. Praktische thuishulp is gegeven aan 98 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 2019 werden twee ‘veranda’ scholen na intensieve training overgedragen
aan ouders en vrijwilligers. In 2020 zullen zij met minimale ondersteuning
geheel zelfstandig aan ieder 10 kinderen zorg en onderwijs geven.
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Ik ben de moeder van Oisji Das. Mijn zoon heeft een
cerebrale parese. Samen met een aantal andere
moeders ben ik opgeleid tot multifunctionele vrijwilliger.
Wij runnen gezamenlijk de veranda school in Mouhaly.
Ik vind het geweldig dat ik nu niet alleen mijn eigen kind
kan helpen, maar ook kinderen van andere ouders.
Dankzij de trainingen kan ik kinderen helpen bij het
verbeteren van hun hoofdbalans. Ook heb ik een training
gekregen om mijn financiële situatie te verbeteren. Als
gezin hebben we nu meer inkomsten en kunnen we beter
voor ons kind zorgen. Ik hoop nog lang als
multifunctionele vrijwilliger betrokken te blijven.
Rina Das.

Beschermde leer / werk omgeving
Doelstelling: Het bieden van een beschermde leerplek, waar jongeren
in de leeftijd van 16 tot 30 jaar zes dagen per week arbeidsmatige
vaardigheden leren. Het bieden van beschutte werkplekken en het
stimuleren van arbeidsactivering in de gemeenschap.
Wereldwijd zitten veel mensen met een beperking werkloos thuis. Volgens
onze partnerorganisatie DRRA heeft 80% tot 90% van de personen met een
handicap in de werkende leeftijd in Bangladesh geen werk. In een land met
170 miljoen inwoners maken zij een kleine kans op een werkend bestaan.
Niketan is zich bewust van de enorme uitdaging op de arbeidsmarkt van
zo’n arm land 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 werk gericht
praktijkonderwijs en sociale oefening om door te groeien naar zelfstandig
dan wel begeleid werk. Het doel is om nieuwe dingen te leren,
ontwikkelingskansen of een plek in de samenleving te krijgen en om meer
uit zichzelf te halen.
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Om inclusie te bewerkstelligen op de arbeidsmarkt hebben we in 2019 met
zes bedrijven in Ghior intensief contact onderhouden. Dit heeft nog niet
direct voor arbeidsplaatsen voor de jongeren zelf gezorgd, maar wel voor 3
ouders. Het bedrijf Akij heeft een prothese gedoneerd voor een kind met een
geamputeerd been. In 2020 gaan we een samenwerking aan met Unilever
Bangladesh die ons financieel ondersteunt, maar ook samen met ons wil
gaan kijken naar de mogelijkheden om jongeren na hun opleiding een
veilige werkplek te bieden binnen hun bedrijf.
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Shihab
Het leek of mijn leven alleen maar uit teleurstellingen en
tegenslagen bestond. Mijn vader overleed toen ik nog maar
een kind was, mijn moeder liet mij en mijn eveneens
verstandelijk gehandicapte broer achter bij oma. Oma
probeerde mij op de reguliere basisschool te krijgen, maar ik
kon niet meekomen en had geen aansluiting bij mijn
klasgenoten. Het liefst zat ik veilig alleen in het golfplaten
huisje met kartonnetjes te spelen. Mijn oma stuurde mij naar
een lokaal thee stalletje voor werk, maar ik kon het niet aan.
Inmiddels was mijn eigenwaarde naar nul gezakt, het enige
wat ik keer op keer hoorde was dat ik een dwaas was die
niets kon. Mijn broer Somej werkte en woonde al een aantal
jaar in ‘Afroza’s place’ en had het daar naar zijn zin.
Misschien kon ik daar ook wel heen. Mijn oma vond het een
geweldig idee en stuurde me op pad. Na alle tegenslagen
zat het nu eens mee. Ik begon aan de studie assistent
timmerman en langzaamaan nam mijn zelfvertrouwen weer
toe. Ik voel me nu veilig en gewaardeerd. Het vak ligt mij, en
ik ben leergierig en werk hard.

Capaciteitsopbouw
Doelstelling: Het verbeteren en verdiepen van het kennisniveau
rondom zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke of complexe handicap in Bangladesh.
Lokale overheid
Het ultieme doel van capaciteitsopbouw is dat we de lokale overheid
interesseren om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving.
Dat we daarin succesvol zijn blijkt uit het feit dat de lokale overheid
verschillende trainingen organiseerde voor families met een kind met een
handicap en uit het centrale budget waterputten, 4 zonnepanelen, 104
hulpmiddelen, 7 naai,-machines en zelfs land om een huis (4) of een winkel
(2) te bouwen financierde.
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Disability Allowance :
financiële tegemoetkoming
voor handicap gerelateerde
onkosten.

50

VG

Golden Citizen card :
verklaring dat je een
handicap hebt.

100
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De conclusie is helaas, dat door gebrek aan kennis en data er nog geen
duurzame strategie ontwikkeld kan worden om personen met een handicap
financieel onafhankelijk te maken. Wel zal Niketan zich blijven inzetten om
hierin op alle niveaus verandering te brengen.

VGD kaart: financiële
tegemoetkoming van de
overheid (2 a 3 x per jaar)

150
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Uit de resultaten blijkt dat de afdelingen ‘Vrouwenzaken’, ‘Onderwijs
(primair en secundair)’ en 'Sociale Zaken’ voorzieningen heeft voor
mensen met een handicap. Maar er is onvoldoende ondersteuning in de
vorm van kennis en financiële middelen van de overheid om deze
doelgroep adequaat te ondersteunen. De afdeling Landbouw, Jeugd,
Gezondheid en Statistiek heeft geen specifiek programma voor mensen
met een handicap en ook is de noodzaak voor inclusie hen onbekend.

VGF kaart : structurele
financiële hulp van de
overheid.

VG

Echter echte verandering moet duurzaam zijn, niet uit liefdadigheid, maar
als structureel onderdeel van het beleid. Om inzicht te krijgen in het
beleid van 9 verschillende ministeries hebben Niketan en DRRA een
onderzoek uitgevoerd.

jaarverslag Niketan 2019

Ik ben Upazila Executive Officer in Ghior Upazila. Ik bezoek
veel programma's van Niketan / DRRA en ik ben erg onder
de indruk van hun werk. Dankzij hun heb ik mij kunnen
verdiepen in de problematiek van mensen met een
handicap. Ik probeer zoveel mogelijk te doen.
Zo hebben we onlangs in het ziekenhuis 2 bedden
gereserveerd voor mensen met een handicap.
Mocht ik overgeplaatst worden naar een andere Upazilla
dan neem ik al die ervaringen mee en kan ik ook daar de
sociale omgeving meer toegankelijk maken voor mensen
met een handicap. Ik ben DRRA / Niketan zeer dankbaar
voor hun werk. - Irin Akter.

Trainen van lokale eerstelijns gezondheidsmedewerkers
Wanneer ouders een vermoeden hebben dat er iets mis is met hun kind,
bezoeken zij als eerste de lokale apotheker of lokale gezondheidskliniek.
Die zijn vaak onvoldoende opgeleid en niet in staat om een juiste diagnose
te stellen en sturen ouders vaak terug met een enorme hoeveelheid
medicijnen en hoge rekeningen.

In ieder comité zit een ouder, een persoon met een handicap, een
leerkracht, iemand van de gemeente, een religieus persoon en een vrouw.
Het comité bemiddelt bij problemen en heeft een sterke preventieve rol. In
de dorpen waar een comité actief is, melden onze jongeren een
vermindering van verbaal en fysiek geweld.

In 2019 heeft Niketan een training voor 50 apothekers en 37 gezondheid
medewerkers ontwikkeld en uitgevoerd. Deze training richt zich op het
herkennen van symptomen van diverse handicaps en het verwijzen naar
betrouwbare revalidatie centra. Ouders krijgen zodoende sneller de juiste
hulp en kinderen worden hierdoor minder blootgesteld aan gevaarlijke’
medicijnen of behandelingen.

Anti huiselijk geweld comité
Geweld tegen vrouwen is een ernstig sociaal, cultureel en economisch
probleem in Bangladesh, waar bijna twee van de drie vrouwen tijdens hun
leven mee te maken krijgen.
Uit ons SRGR programma werd duidelijk dat meisjes met een beperking,
vanwege hun kwetsbaarheid, waarschijnlijk nog vaker misbruikt werden dan
meisjes zonder beperking. Vaak is het iemand die ze kennen, zoals hun
vader, een oom of de buurman. Daarnaast worden ze regelmatig
geconfronteerd met emotioneel en verbaal geweld. Dit kan korte en lange
termijn effecten hebben die soms net zo ernstig zijn als de effecten van
fysiek misbruik.
Het is cruciaal dat mensen met een handicap opgroeien tot volwassenen
met zelfrespect en als volwaardige leden van de gemeenschap. Om geweld
en kind huwelijken bespreekbaar te maken heeft Niketan 8 laagdrempelige
‘anti huiselijk geweld comités’ gerealiseerd.
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Ik ben dorpshoofd van Charmastul in Doulatpur Upazila.
Ik ben ook vicepresident van het anti huiselijk geweld
comité. Op 19 augustus is een jonge vrouw met een
verstandelijke beperking gemarteld door haar buurman.
We hebben hem daarvoor vervolgd en een flinke financiële
boete gegeven. Verder creëren we bewustzijn voor gelijke
rechten en het verbod op kind huwelijken. - Abdul Aoual.
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Ik heb van DRRA een training over identificatie van handicaps
en verwijzing service gekregen. Na de training geef ik geen
medicijnen tegen epilepsie meer zonder recept. Nu kan ik
handicaps identificeren en verwijzen naar een DRRA / Niketan
project of ziekenhuis. - Nizam Uddin, farmaceut in Mandarota
Bazar.

Lokale fondsenwerving en netwerken
Niketan begint langzaamaan meer fondsen in Bangladesh te werven. Om de lokale bevolking en overheden een
beter beeld te geven van de mogelijkheden van kinderen en jongeren met een complex handicap heeft Niketan met
DRRA een informatie video gemaakt. De video doorbreek stigma’s en laat zien, dat ook kinderen met een complexe
handicap zich kunnen ontwikkelen tot gewaardeerde gezinsleden en actief kunnen zijn in de maatschappij.
(https://youtu.be/p9u-wuJWRFY)
In samenwerking met het Nederlandse bedrijf 2Mothers is het initiatief BanglaMa ontstaan, om moeders aan een
inkomen te helpen en daarmee de leefomstandigheden van het kind thuis te verbeteren.

Feestavond van American Woman Club voor Niketan

Workshop Lokale fondsenwerving georganiseerd door Wilde Ganzen

Donatie van een waterfilter van Biovista Bangladesh

Hoi Choi groep doneert tassen en schriften aan onze kinderen.

'Art for a Cause' actie waarin kunst gekoppeld wordt aan werk Niketan.

Samenwerking 2Mothers en BanglaMa

Niketan in Nederland

Bestuur en toezicht
Niketan is een non-profit organisatie met een bestuur dat bestaat uit
vrijwilligers.
Rutger-Jan Schoen: voorzitter, beleidsontwikkeling en
kwaliteitstoetsing. Bestuurslid sinds 1 februari 2014
(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.
Joost Kurstjens: Penningmeester. In functie sinds
1 september 2019. Joost is gepensioneerd intern accountant
en heeft vele jaren ervaring op de financiële afdeling van de
Europese Commissie in ondermeer Bangladesh en
Azerbaijan.
Marion Elzenaar: Contactpersoon Jostiband (ambassadeur
van Niketan), zorgcoordinator en ontwikkeling kind
volgsysteem. In functie sinds 1 april 1999 (herkiesbaar).
Marion is werkbegeleider Horeca team bij Middin

In 2019 hebben we afscheid genomen van Alex van Doorn en Astrid Frey,
die we willen danken voor hun waardevolle inzet de afgelopen jaren.
In 2020 zijn Els Heijnen en Roos van der Schoor toegetreden tot het
bestuur.
Niketan heeft geen toezichthoudend orgaan zoals aanbevolen in de code
Wijffels. Sinds augustus 2017 is Niketan een door het CBF (www.cbf.nl)
erkend goed doel. Dat betekent dat het aan alle eisen die hieraan gesteld
en jaarlijks gecontroleerd worden, voldoet.
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De secretaris van de stichting onderneemt alle bureauactiviteiten. Het
bestuur geeft richting en houdt toezicht op deze activiteiten en ondersteunt
in de uitvoering.
De bestuursleden leveren hun steun geheel onbezoldigd. De onkosten die
gemaakt worden in verband met de uitoefening van hun bestuurstaken komt
voor vergoeding in aanmerking. Niketan heeft geen directie of
personeelsleden. Medewerkers van de partner organisatie die projecten van
Niketan uitvoeren krijgen loon volgens richtlijnen en wetgeving van de
overheid van Bangladesh.

Raad van Advies
De Raad van Advies geeft het Bestuur “gevraagd en ongevraagd’ advies
met betrekking tot de activiteiten van Niketan. De leden van de Raad van
Advies leveren hun bijdrage geheel onbezoldigd. Een keer per jaar komt het
bestuur en RvA bijeen. De raad bestaat uit:
Felix Piguillet, gepensioneerd, oud voorzitter Niketan en
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. Heeft vele jaren
ervaring op het gebied van gender en SRGR in
Bangladesh.
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Vrijwilligers in beeld
Onze vrijwilligers dienen achter de visie van Niketan en DRRA te staan. Naast de beschikking over de specifieke
kennis, tonen zij voldoende professionaliteit, betrokkenheid, flexibiliteit en doorzettingsvermogen.
Voor vrijwilligers die naar Bangladesh gaan, organiseren we diverse bijeenkomsten waarin verschillende aspecten
worden besproken.

Rene Heijmans van Brug naar Werk kijkt mee bij de training My Way to
Work.

Logopediste Eveline van Deventer kijkt naar de mondmotoriek van onze
kinderen.

Roos en Aylin hebben Niketan geholpen met instagram

PUM vrijwilliger Ben Blekkink hielp Niketan met een markting onderzoek.

Marion Elzenaar helpt bij afnemen rekentest.

Khalid Raihan zet zijn netwerk in voor Niketan.

Fondsenwerving, communicatie
en draagvlakvergroting
In 2019 heeft Niketan een bedrag van 206.563 euro uit fondsenwerving
ontvangen. Dat is 2.374 euro hoger dan in 2018. De kosten voor het
uitvoeren van onze projecten bedroegen in totaal 223.484 euro waardoor
Niketan in 2019 16.921 euro meer heeft uitgegeven dan ontvangen. Dat
tekort wordt opgevangen door onze reserves.
In 2019 heeft Niketan ervaring opgedaan met het inhuren van externe
ondersteuning voor fondswerving. De ondersteuning richtte zich vooral op
de kleinere en individuele donateurs, en er is naar wegen gezocht om het
aantal donateurs uit te breiden, Dit is maar ten dele gelukt en voor 2020 is
Niketan een contract met een nieuwe fondsenwerver aangegaan met een
trackrecord in het aantrekken van donaties van grotere Nederlandse
(vermogens)fondsen.
Naast de fondsenwerving in Nederland steunt Niketan ook actief de
fondsenwerving in Bangladesh zelf. Daar zijn we in toenemende mate
succesvol in. Vanwege de financiële regelgeving in Bangladesh komen
deze bedragen niet naar Nederland, maar worden ze gestort op een
speciale project rekening van onze NGO Partner in Bangladesh DRRA.
Deze komen in zijn geheel ten goed aan onze project activiteiten, die we
samen met DRRA uitvoeren. In 2019 is er lokaal ruim 15.000 euro geworven
en staat er ongeveer 34.420 euro op onze lokale fondswervingsrekening bij
DRRA. Een budget van 28.059 euro zal in 2020 met deze lokale fondsen
gefinancierd worden.

40

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. De financiële stromen worden nauwkeurig gepland,
gedocumenteerd en gecontroleerd. Niketan bezoekt 2 tot 3 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 waarborgen. 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 toetsingen. Niketan controleert ieder half
jaar ook zelf de overzichten van werkelijke projectuitgaven. Salarissen
worden via bank naar bank overgemaakt en van alle kasbetalingen
dienen nota’s te worden overlegd.
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.
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Fondsenwerving en draagvlakvergroting
In 2019 zijn er diverse activiteiten voor Niketan georganiseerd om fondsen te werven en het draagvlak te vergroten.
De organisatie Beyond Vista organiseerde het culturele feest Ehimoy waar de Ambassadeur van Bangladesh de
Bengaalse bevolking in Nederland opriep om het werk van Niketan te steunen. Verder organiseerde een aantal
studenten van de Hoge School een kleine kerst intermezzo en bracht de Aarlanderit van Rotary Ter Aar een mooi
bedrag op voor ons beschermd werken project. Niketan deed dit jaar mee aan de Giving Tuesday actie en
organiseerde de Sinterklaasactie 'Wat doet U in mijn schoentje?'

Cultureel festival Ehimoy met Ambassadeur Md. Belal.

Presentatie in platform MMB in samenwerking met Wilde Ganzen en de
Friendship foundation.

Sinterklaasactie

Rotary Ter Aar organiseerde de Aarlanderit voor Niketan

Linda Muskens verzorgt een workshop over Nalaten.

Studenten van de Hoge School in Leiden organiseren een muzikaal
samenzijn.

Risicomanagement

Organisatorische continuïteit

Koersrisico
Contractueel betaalt Niketan de bijdragen voor DRRA in Euro’s. DRRA loopt
hiermee een koersrisico, omdat de bedragen die Niketan overmaakt 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.

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, inclusief de secretaris die hieraan een volledige
werktaak aan heeft. Het bestuur is zich ervan bewust dat met de huidige
werkwijze, de samenstelling, betrokkenheid en expertise van het bestuur
van belang is voor de continuïteit van het project.

Risico van onvoldoende fondsen
Ieder jaar is het weer de vraag of we voldoende fondsen kunnen werven om
de projecten te blijven betalen. Niketan bewandelt meerdere wegen om de
financiering veilig te stellen:
We onderhouden goede contacten met vermogensfondsen
Sinds begin 2019 maken we gebruik van de diensten van een externe
fondsenwerver. Deze heeft als eerste de taak om ondersteuning te
bieden op het werven van fondsen van vermogensfondsen
We steunen de fondsenwerving in Bangladesh zelf en zijn daar in
toenemende mate succesvol in. De opbrengsten dienen ter financiering
van een deel van onze projecten.
In de afgelopen jaren hebben we door reservering een buffer op kunnen
bouwen

Medewerkers Niketan / DRRA

6

Vrijwillige bestuursleden
in Nederland
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Betaalde
projectmedewerkers in
Bangladesh

Beleggingsrisico
De omvang van onze financiële middelen is zodanig, dat we gedurende ca.
anderhalf jaar aan de doelstellingen kunnen voldoen. Gezien deze korte
beleggingshorizon heeft het bestuur besloten de middelen uitsluitend als
onmiddellijk opneembare banktegoeden (rekening courant of spaarrekening)
aan te houden.

42

jaarverslag Niketan 2019

Financieel overzicht 2019

Baten
donaties van derden
0.5%

Resultaat negatief, maar beter dan begroot
In 2019 lagen de opbrengsten iets hoger dan die welke geworven werden in
2018 (2019: 206.500 euro; in 2018: 204.000 euro), maar de middelen
ingezet in onze projecten lagen in 2019 wel 45.000 euro hoger dan in 2018.
Bij grotendeels gelijkblijvende wervingskosten en kosten voor beheer en
administratie heeft dit een negatief resultaat opgeleverd van ongeveer
17.000 euro.

particuliere donaties
13.5%

donaties bedrijven
5.8%

Besteed
Reserves volstaan om het resultaat op te vangen
Het bestuur heeft besloten om het resultaat deels toe te wijzen aan de
Overige reserves en deels aan de Bestemmingsreserve. Deze laatste dient
om continuïteit te bieden bij schommelingen in de donaties.
Na resultaatsbestemming van 2019 zijn de reserves van 283.276 euro naar
285.395 euro gestegen. Dit is deels te wijten aan het feit dat het bestuur
besloten heeft het bestemmingsfonds voor het luierproject van 9.000 euro in
2019 voorlopig te laten vrijvallen.
Niketan komt zijn met DRRA aangegane afspraken na
Doordat hogere opbrengsten ingeschat werden werden ook hogere
budgetten toegestemd: de kosten voor de projecten zijn in 2019 met 44.259
euro gestegen ten opzichte van 2018, die integraal ten goede zijn gekomen
aan onze doelstellingen. Ondanks tegenvallende fondsenwerving heeft
Niketan de afgesproken budgetten gehonoreerd.
Kosten voor beheer en administratie blijven redelijk
De kosten voor beheer en administratie bedroegen in 2019 3,7% van de
eigen fondsenwerving (in lijn met 2018) en 2,2 % van de totaal geworven
fondsen. Met zo’n 3.444 euro zijn accountants- en bankkosten de
belangrijkste overheadposten van de stichting.

Wervingskosten
2.1%

donaties organisaties
80.2%

We Can
21.3%

Monitoring
2.5%
Beheer
3.8%

Durable Care
68%

Financiële vooruitzichten
Niketan heeft voor 2020 nog niet alle kosten kunnen dekken uit eigen
fondsenwerving. Voor 2020 hebben belangrijke sponsors aangegeven niet
meer bij te dragen. Dat betekent dat voor 2020 andere financieringsbronnen
moeten gevonden worden. Niketan heeft een buffer opgebouwd waardoor er
niet onmiddellijk continuïteitsproblemen ontstaan.
Zie onze jaarrekening voor een volledig overzicht van de financiële
resultaten.
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Niketan ontving steun van:
Wij bedanken de volgende donoren:

Banyan Trust
Casterenhoeve
Dirk Bos fonds
DJDGS
Harstra
Hidora
Hofstee stichting
Ineke Feitz stichting
Kinderfonds Dusseldorp
Kringloopwinkel de Wisselbeker
The Thom foundation
Weeshuis der Doopgezinden
Wilde Ganzen
WIJJOCHA
W.M de Hoop stichting
stille fondsen
Ook danken wij de vele trouwe particuliere donateurs en vrijwilligers die
ons jaar na jaar steunen.
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AT
WA
AT
AT
PvR
PvR
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AT
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AT
AT
AT
WA

Moeder en kind in Badda
Onnona met lesboek
Nayeem met zijn buurtgenootjes
kinderen van school Badda
Sohel en Maria met hun vader
Jeem met leerkracht Salma
Indrojit
Taharima met haar moeder
Robin
Jenia Rahman leerkracht
Sajib met zijn oma
Lucky
Rina Das met haar zoon
Shihab met leerkracht Bisnu
Irin Akther, TNO Officer
Nizam Uddin, apotheker
Mitu zet haar schoen.
Foto overzicht
Foto overzicht
Ria met een vriendinnetje
Buitenspelen in Ghior

DRRA
PvR
WA

AT
PvR

Initialen
PvR = Pleunie van Raak
WA = Wahid Adnan
AT = Antoinette Termoshuizen
DRRA = Disabled Rehabilitation and Research Association
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