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Liefde, zorg, passend
onderwijs, voorlichting,
leerwerk trajecten en het
bevorderen van
gedragsverandering
vormen essentiële
onderdelen van onze
aanpak, om kinderen en
jongeren met een beperking
een volwaardige plek in de
samenleving te geven.
Onze aanpak geeft de
kinderen een beter
zelfbeeld, zorgt voor
verbondenheid tussen kind
en omgeving en
bewerkstelligt 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
beperking
in
Bangladesh.
Kennisorganisatie op gebied van holistische zorg aan
complex gehandicapten in Bangladesh.

Programma’s
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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.

De projecten worden operationeel geleid door NGO
DRRA en worden door stichting Niketan vanuit
Nederland aangestuurd, ondersteund en van kennis
voorzien
Totaal
2016 : € 359.691
2017 : € 237.466
2018 : € 204.189
2019 : € 206.563
2020 : € 248.681
2021 : € 221.797

Kostenpercentage B&A
2016 : 1,3 %
2017 : 2,8 %
2018 : 3,2 %
2019 : 3,7 %
2020 : 2,5 %
2021 : 4,3 %

Operationele kosten

Projectkosten 203.038 euro in 2021, uitvoeringskosten
19.488 euro in 2021

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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Voorwoord
2021 was het tweede “Corona jaar”. Het heeft onze activiteiten uiteraard nog
erg beïnvloed. Scholen werden dan weer gesloten , dan weer geopend. Het
was niet mogelijk alle activiteiten uit te voeren zoals gepland.
Het was ook het jaar dat Bangladesh haar 50 jarige onafhankelijkheid
vierde. Die hard bevochten zelfstandigheid werd langzaam gevolgd door
meer ontwikkeling. In die 50 jaar heeft Bangladesh, zowel maatschappelijk
als economisch veel bereikt. Maar zoals altijd is die ontwikkeling niet altijd
even gelijk verdeeld. Zoals in de meeste landen wordt de kloof tussen rijk en
arm groter en lijkt het ondanks alle communicatiemogelijkheden die we
vandaag hebben, steeds moeilijker om de armsten te bereiken. Zoals overal
zijn de mensen met een beperking oververtegenwoordigd in de armste
lagen van de bevolking. Dat maakt het werk van Niketan en DRRA en alle
andere organisaties die zich voor deze groepen inzetten zo belangrijk.
Ondanks de Pandemie, waarin velen in Nederland het ook moeilijker
hebben, hebben we ook in 2021 weer op veel steun uit Nederland en
Bangladesh kunnen rekenen. Dankzij de opbrengst van de Sinterklaasactie
en een genereuze gift van de Rotary Ramna uit Dhaka hebben we ruim 100
mensen, jong en oud, van nieuwe hulpmiddelen kunnen voorzien. Andere
organisaties hebben ons enorm geholpen om de steun fondsen aan de
families te kunnen overmaken.
In het afgelopen jaar hebben we ook ons project “My Name is Runa” kunnen
lanceren en presenteren. Een mooi ontwikkeld kinderboek in het Bangla,
voor kinderen op de basisscholen rond onze projecten. Ze lezen er hoe het
is voor een leeftijdsgenootje met een beperking te moeten leven. Hoe ze
gepest worden, maar ook wat hun dromen kunnen zijn en hoe ze kunnen
samenleven. Het draagt bij om hun hun beeld over leeftijdgenootjes met een
beperking te veranderen.
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Onze aanpak in de Corona pandemie 2020-21 heeft ons ook “De Impact
award”, opgeleverd. Deze award is een initiatief van het CBF en Goede
Doelen Nederland. Het is een nationale onderscheiding voor Nederlandse
goede doelen organisaties die een scherp oog voor de effectiviteit van hun
strategieën hebben. Wij hebben tijdens Corona nieuwe wegen gevonden
om onze doelgroepen te bereiken. Door de hele familie in plaats van alleen
het kind met een beperking centraal te stellen hebben we onze impact
kunnen vergroten. Wij zullen deze lessen ook in de toekomst, zonder
Corona, blijven gebruiken.
Terwijl we werken aan het jaarverslag 2021, is de wereld weer in de
volgende crisis beland. De oorlog in de Ukraine is niet alleen dramatisch
voor de mensen in Ukraine, maar zal ongekende consequenties over de
gehele wereld hebben. Ook hierdoor zullen families met kinderen met een
complexe beperking weer het hardst geraakt worden.
In lijn met ons nieuwe beleidsplan, zal Niketan samen met DRRA en andere
partners op nationaal en lokaal niveau blijven samenwerken en verbinden.
We blijven onze kennis en ervaring voor vele groepen toegankelijk maken,
door het via innovatieve platforms voor iedereen te ontsluiten. Uw steun zal
daarvoor de komende jaren noodzakelijk blijven. We willen u als bestuur
van harte bedanken voor de trouwe ondersteuning.

Rutger-Jan Schoen, Voorzitter
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Iedere dag zetten wij ons in
om er voor te zorgen dat
ieder kind liefde, zorg en
onderwijs krijgt.
Zo toverden we in 2021 bij
528 kinderen met een
beperking en hun familie,
een lach op hun gezicht en
ondersteunden we hen bij
het zetten van een stap
naar een beter
toekomstperspectief.
Wij bedanken onze
donoren, particuliere
schenkers / gevers en
vrijwilligers voor hun steun
in 2021.

Onze droom en aanpak
Wij streven naar een kansrijke Bangladeshi maatschappij waarin kinderen
en jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking worden
geaccepteerd, zodat zij onderwijs, zorg, ontwikkeling, en zelfvertrouwen
krijgen.
Niketan neemt de individuele behoeften van elk kind en zijn/haar familie als
uitgangspunt. Niketan begeleidt de kinderen en geeft ze de ruimte om zich
te ontwikkelen in hun eigen tempo. We bieden de kinderen onderwijs, een
voedzame maaltijd en paramedische zorg. Wanneer ze ouder worden
blijven we ze volgen en passen we onze steun aan op hun veranderende
behoeften. We helpen ze beter te communiceren, voor zichzelf op te komen
en hun talenten maximaal 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 beperking in Bangladesh ondanks de omstandigheden waarin
ze opgroeien toch optimaal steun en 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.

"Vergroten van onze impact gaat alleen door
een brede samenwerking met alle partijen:
kinderen/jongeren, hun (groot)ouders,
omgeving, leerkrachten, andere NGO’s en de
overheid op verschillende niveaus."
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De hulp aan kinderen en jongeren met verstandelijk en meervoudige
beperking 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
DRRA is de partner/uitvoerder van een groot aantal projecten van Niketan.
Het biedt kwalitatieve en kwantitatieve zorg aan kinderen met een
motorische, verstandelijke of meervoudige beperking op het platteland en in
steden in Bangladesh. Niketan is mede-eigenaar, facilitator (financiële
middelen en kennis), ondersteuner (monitoring, evaluatie, strategische
planning) en kwaliteitsbewaker van de projecten. Bestaande projecten van
DRRA worden geborgd met geld. Verder deelt Niketan kennis en ervaring
met DRRA om de medewerkers professioneel verder op te leiden en de
kinderen met hun verschillende behoeften centraal te stellen in al hun
activiteiten. DRRA voert ook projecten voor andere donoren uit en kan zelf
zo meer kennis opbouwen en haar overheadkosten drukken.
Vanwege de lange samenwerking die al meer dan 23 jaar bestaat, tracht
Niketan ook bij te dragen aan het vergroten van kennis en
uitvoeringscapaciteit alsook de professionalisering van de organisatie. Zo
helpt Niketan DRRA zich aan te passen aan de door de economische
ontwikkeling veranderende context waarin gehandicaptenzorg in
Bangladesh wordt uitgevoerd.
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Afsarul Islam Tamim werd met
ondergewicht en geelzucht geboren
en lag een kleine twee weken op de
intensive care. Enkele maanden na
zijn geboorte bleek Tamim zich niet
naar wens te ontwikkelen en kreeg
hij de diagnose Cerebrale Parese.
De moed zakte de jonge ouders in
de schoenen en Tamim bracht de
eerste jaren door liggend op een
bed. Toen Tamim drie jaar was
hoorde zijn ouders van het
vroeghulp programma van Niketan.
Hij leerde zijn hoofd optillen, rollen,
zelfstandig
zitten
en
met
ondersteuning lopen. Hij leerde
communiceren met behulp van
ondersteunende gebaren, diverse
groenten herkennen en benoemen,
puzzels
maken
en
sociale
vaardigheden. Hij is nu 7 jaar en
gaat drie dagen naar de BRAC
school dicht bij zijn huis. Drie
andere dagen komt hij naar het
speciaal onderwijs. Zijn ouders zijn
maar wat trots en geloven in een
mooie toekomst voor hun zoon.

Onze commitment
Het welzijn van kinderen met meervoudige complexe beperkingen kan
alleen maar op duurzame wijze gegarandeerd worden door brede
samenwerking van diverse partijen uit alle domeinen in Bangladesh. Het is
primair de verantwoordelijkheid van de overheid, die daarin nauw zal
samenwerken met publieke en private partijen uit welzijn, onderwijs,
gezondheid, veiligheid en lokaal bestuur. De overheid in Bangladesh maakt
hierin hele kleine stappen. Niketan probeert samen met haar partner DRRA
maximaal aan deze processen bij te dragen, door het delen van haar
ervaring, kennis, en de door ons ontwikkelde materialen.

Aan welke SDG doelen werken wij:
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1

Wij werken samen met partners
en organisaties om onze
resultaten voor kinderen met een
beperking duurzaam te maken

Gezinnen van kinderen met een
beperking hebben toegang tot
basisdiensten en economische middelen

3
4

Ook de eerste stappen naar het delen van onze kennis en materialen via
online platforms en sociale media zoals, Facebook en YouTube bieden ons
de kans om te leren hoe Niketan een goede kennis overdracht organisatie
kan worden. Niketan heeft zich in haar nieuwe 5 jaar beleidsstrategie
gecommitteerd om hierin flinke stappen te maken in kwaliteit en in de
breedte van het pakket aan cursussen.

5

Tenslotte werken we in toenemende mate samen met plaatselijke
dorpsbesturen daar waar Niketan actief is. Op deze manier maken we
optimaal gebruik van de bestaande lokale capaciteit, die sneller
onafhankelijk kan zijn van externe of internationale financiering.Uiteindelijk
gaat het er ook om de ouders en grootouders de kennis te geven om zelf
een veilige omgeving voor hun kind te creëren, binnen alle beperkingen die
het leven in een arm land als Bangladesh hen biedt.

10

10

Kinderen en jongeren met
een beperking hebben
gelijke kansen en worden
betrokken bij alle aspecten
van de maatschappij

8

Kinderen met een
beperking hebben
toegang tot
gezondheidszorg en
revalidatie. Er is
liefde en aandacht.

Kinderen met een
beperking kunnen
meedoen op school.

Jongens en meisjes
met een beperking
hebben gelijke
rechten en kansen.

Jongeren met een
beperking hebben
toegang tot vakgericht
onderwijs.
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Niketan in Bangladesh

Bangladesh

Projectgebied

In 2021 vierde Bangladesh 50 jaar onafhankelijkheid, 50 jaar vrijheid. In die
50 jaar groeide Bangladesh van 65,5 miljoen naar 165 miljoen inwoners en
van grote armoede naar één van de hardst groeiende economieën van de
wereld. In 2021 is Bangladesh een middeninkomens land geworden. Maar
de kloof tussen arm en rijk neemt in het land alleen maar toe, er is
nauwelijks sprake van gelijkheid op de arbeidsmarkt, zonder goede
opleidingskansen en een kruiwagen kom je nergens. Mensenrechten
worden veelvuldig geschonden door economische uitbuiting, slechte
werkomstandigheden en geweld. Zo laaide in 2021 het geweld tussen
moslims en hindoes weer op, en waren er politieke rellen en protesten
vanwege het niet uitbetalen van lonen.

Bangladesh is opgedeeld in 64 districten. Niketan is voornamelijk actief in
het plattelandsdistrict Manikganj en de hoofdstad Dhaka. Manikganj is
onderverdeeld in 7 upazila’s (subdistricten), 65 union Parishads en 1643
dorpen. De meeste activiteiten van Niketan vinden plaats in de upazila’s
Ghior en Daulatpur. De 418 kinderen die in Manikganj ondersteund worden,
wonen verspreid over 162 dorpen in 34 union parishads. Sinds 2020
ondersteunen we ook 7 kinderen in 6 dorpen in district Tangail. Het gaat om
dorpen die grenzen aan de upazilla Daulatpur.

Bangladesh staat bekend om zijn klimaat gerelateerde rampen zoals
droogte, overstromingen en cyclonen. De allerarmsten worden hierdoor het
hardst getroffen. Steeds vaker worden boeren families geconfronteerd met
lange periodes van droogte of juist extreme regenval, waardoor de oogsten
mislukken en voedseltekorten ontstaan. Werkloosheid en armoede komen
daardoor steeds vaker voor op het platteland. De laatste jaren zijn zij ook
steeds vaker het slachtoffer van activiteiten van buitenlandse bedrijven,
zoals kolencentrales en textielfabrieken. Dit gaat gepaard met landroof,
uitputting van de bodem en vervuiling.

De sloppenwijk Badda in Dhaka ligt ingesloten tussen de diplomatenwijken
Gulshan, Baridhara en Banani. Kinderen gaan slechts enkele uren naar
school en komen soms op jonge leeftijd al onder erbarmelijke
omstandigheden in de kinderarbeid terecht waarin ze vaak uitgebuit worden.
Bovendien vormen de sloppenwijken de ideale plek voor sociale problemen,
zoals criminaliteit, drugsverslaving en huiselijk geweld. Niketan biedt zorg en
onderwijs aan 110 kinderen met een beperking in deze sloppenwijk.

Vrouwen in Bangladesh worden nog steeds zwaar onderdrukt, ze zijn vaak
slachtoffer van huiselijk geweld en discriminerende familiewetten en in het
2e jaar van de Corona pandemie nam dat alleen maar verder toe. Ze nemen
drie keer zoveel onbetaalde zorgtaken op zich als mannen. Dit omvat de
zorg voor kinderen, zieken en ouderen, huishoudelijke taken zoals koken en
water halen, en voedsel verbouwen. Ze kiezen steeds vaker (onvrijwillig)
voor werk in het Midden Oosten, waar ze met valse voorwendselen en
beloftes naar toe worden gelokt, want het grote geld lonkt.
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Noodhulp
Vanwege de aanhoudende pandemie en de daarbij behorende gevolgen
van werkloosheid en honger besloten we opnieuw noodhulp te verstrekken
aan gezinnen. We brachten de gezinnen in beeld die het zwaarst getroffen
waren en voorzagen ze van een inkomsten generend activiteit (IGA). Er
werden fietstaxi’s, vrachtfietsen, naaimachines en geiten aangekocht met
een eigen bijdrage (30%) van de ouders. Hiermee konden de gezinnen hun
leven echt weer opbouwen, ze kregen hun zelfvertrouwen, respect en
dromen terug. Het geweld van de mannen richting hun vrouwen en dochters
(met een handicap) nam af. Er werd geluisterd naar de wensen van de
vrouwen en meisjes en de meisjes mochten weer naar de Niketan
trainingen.
Deze resultaten werden gemeten door terugkomende vragen die
maandelijks gesteld werden voor een periode van 6 maanden. Onze
collega’s in Bangladesh bevestigde dat de financiële ondersteuning en de
IGA op de meeste kinderen en hun ouders grote impact hadden. Het bracht
geluk, hoop en nieuwe kansen. Het benadrukte opnieuw dat naast
cognitieve, fysieke en emotionele ontwikkeling, ook de economische
ontwikkeling van het hele gezin van belang is.
Onze medewerkers en de ouders voelden zich gehoord en beter begrepen.
Het heeft geleid tot minder zorgen om de verschillende gezinsleden, vooral
ook de tienermeisjes met een beperking, alsook minder stress om te
overleven. Bovendien heeft het de relatie tussen onze collega’s en de
gezinnen die ze begeleiden, positief versterkt met meer wederzijds respect
en vertrouwen.

Onze aanpak in de Corona pandemie 2020-21
heeft Niketan de impact award opgeleverd.
De impact award is een initiatief van het CBF
en Goede Doelen Nederland.
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“In de Corona pandemie zijn veel mensen hun
werk kwijtgeraakt. Maar Niketan bood hun een
helpende hand en regelde Inkomst Generende
Activiteiten, en hulpverlening bij de mensen
thuis. Hiermee heeft Niketan de Impact Award
toegekend gekregen. Het inspireert en
motiveert me en houdt me aan het werk”.
Akhlas Uddin – project coordinator

Riksja's en vrachtfietsen

46

Geiten

55

159

Naaipakketten

26

Zaden en kunstmest

58

Naaimachines

34

Thee winkel

1

families verbeterde hun
inkomen
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Ik ben Shihab Uddin en ik woon in
de sloppenwijk Badda met mijn
drie zonen en mijn vrouw. Ik werkte
als nachtopzichter in een bedrijf en
verdiende genoeg om mijn gezin te
onderhouden. Door de pandemie
verloor ik mijn baan. Mijn collega's
gingen terug naar hun dorpen om
zodoende
de
kosten
van
levensonderhoud te verlagen. Maar
wij konden niet!! We hebben een
kind
met
een
spastische
verlamming
en
hij
heeft
fysiotherapie nodig. Voor zijn
ontwikkeling zijn we in Dhaka
gebleven. Ik huurde een riksja om
weer wat te verdienen, maar het
was niet voldoende. We droomden
van onze eigen riksja, maar die zijn
duur en totaal buiten mijn bereik.
Niketan reikte hun hand naar ons
uit. Ze schonken een gloednieuwe
riksja op de naam van mijn zoon
Yasin. Nu verdien ik genoeg om
mijn gezin te onderhouden. Ik
kreeg mijn zelfrespect terug en het
respect van mijn familie. Ik zit weer
vol energie en dromen.

Zorg en onderwijs
Wat zouden de gevolgen zijn voor “onze” kinderen als ze beperkt aangepast
onderwijs en therapie zouden krijgen. Zou hun ontwikkeling niet in gevaar
komen? Moesten we de veranda schooltjes voortzetten in de 54 dorpen met
in achtneming van de plaatselijke corona regels? Moesten we 1x per week
zorg en onderwijs blijven geven of onze centrums voorzichtig weer openen?
De ouders zagen ons het liefst de deuren van de diverse scholen/centra
weer openen, maar er was ook angst voor besmettingen. Er werd gekozen
voor een hybride oplossing, 50 veranda schooltjes bleven open, maar voor
die kinderen die dicht bij een school/centrum woonden werd de school
geopend en de school in Dhaka ging voor alle kinderen weer open.

Dicht bij de gezinnen thuis
Onze zorg en het speciaal onderwijs is gericht op de emotionele, fysieke,
cognitieve en creatieve ontwikkeling, alsook het aanleren van sociale,
culturele en lichamelijke vaardigheden. Normaliter zijn de lessen zoveel
mogelijk op de individuele behoeften afgestemd waarbij we gebruik maken
van diverse bestaande theorieën en methodieken. In de veranda scholen
was het lastiger om de lessen op de individuele behoeften af te stemmen.
Het vroeg flexibiliteit en creativiteit van onze leerkrachten en therapeuten. Er
was minder leer- en spelmateriaal voorhanden welke de kinderen nodig
hebben bij de ontwikkeling van vaardigheden zoals concentratie, het
vermogen om eigen keuzes te maken en oog-hand coördinatie. Ze moesten
met lokale middelen leer en spelmateriaal maken. En al voelden ze zich
soms schuldig dat ze niet die activiteiten konden bieden als wat zij op de
scholen konden aanbieden, ze waren ook trots dat ze met lokale middelen
de kinderen konden blijven ondersteunen in hun ontwikkeling. Unaniem zijn
onze medewerkers het er dan ook over eens dat de belangrijkste les dit jaar
was het maken van digitale en telefonische lessen. Van digibeten vóór de
Corona pandemie zijn ze nu allemaal in staat om te werken met laptop en
telefoon.
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"Het was in de veranda schooltjes niet
eenvoudig om de toetsen af te nemen bij de
kinderen. Opa’s, oma’s, ouders, buren en
andere kinderen kwamen allemaal kijken en
bemoeide zich met alles. De kinderen hadden
daardoor veel moeite om zich te concentreren.
Ook hadden de kinderen vaak niet alle lesstof
gekregen omdat de veranda school maar één
dag in de week open was”. – Mim, leerkracht
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Toekomst bestendig werken

Terug naar school

De veranda schooltjes lijken de oplossing te zijn voor het duurzaam
verankeren van zorg en onderwijs in lokale gemeenschappen. Het zorgt
voor meer zichtbaarheid, voor meer begrip bij omwonenden en daardoor
minder uitsluiting. De pandemie liet ons zien dat de betrokkenheid van
ouders bij de ontwikkeling van hun kind het aller belangrijkste is. Kinderen
die gestimuleerd worden door hun ouders laten ook gedurende de pandemie
en schoolsluiting vooruitgang zien in de fysieke en sociale ontwikkeling,
evenals in taal- en cognitieve vaardigheden. Deze ontwikkelingen motiveren
ouders om ook in stressvolle situaties intensieve oefeningen met hun kind te
blijven doen.

In september gaf de overheid van Bangladesh na 18 maanden sluiting, alle
scholen eindelijk toestemming om weer te openen. Wat een feest! Een feest
voor de kinderen om elkaar na zoveel maanden weer te zien en dagelijks
weer een vaste routine te hebben.

De kinderen die stagneerden in hun ontwikkeling hebben ouders die zelf in
hun jeugd geen onderwijs hebben genoten of wonen bij hun grootouders. De
(groot)ouders ervaren vaak zelf lichamelijk ongemak en missen een
innerlijke drive om het beste uit de situatie te halen. Het trainen en
motiveren van ouders heeft onze hoogste prioriteit. Hiervoor hebben we
naast ons huidige trainingspakket ook diverse online instructievideo’s
gemaakt. (zie ook pagina 38)

"Ik heb een smartphone gekocht zodat ik in contact kon
blijven met de fysiotherapeut van mijn kind, zij gaf mij
instructies, zodat ik oefeningen kon doen met mijn kind.
Ik was zo trots dat mijn zoon nauwelijks achteruit was
gegaan toen hij eindelijk weer naar het centrum mocht".
- Moeder van Ahil.
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"Alhoewel er over de hele wereld de vrees was
of kinderen wel terug naar school zouden
komen na zo’n lange sluiting zaten bij ons de
klassen vanaf dag 1 weer vol. Door de zorg en
onderwijs ruim 1,5 jaar dicht bij de gezinnen
thuis te brengen werden we zichtbaarder in de
diverse gemeentes. Dit zorgde voor nieuwe
aanmeldingen van zeer jonge kinderen in onze
vroeghulpgroepen en bracht gezinnen die de
hoop op verbetering hadden opgegeven terug
in ons project". Nizam Uddin - manager

Niketan opende de drie speciale scholen weer en continueerde 20
verandascholen. De kinderen pakten de draad meteen weer op. Ze renden
op hun favoriete speelgoed af en begonnen te spelen, of pakten hun
werkboek en gingen aan de slag met een nieuw thema. In de groepen waar
structuur centraal staat hadden de kinderen wel moeite om de oude routine
weer op te pakken en was er in het begin wat problematisch gedrag naar
klasgenoten en leerkrachten. Zo was er een kind die onverwachts zijn
klasgenoten of zijn leerkracht stevig knuffelde. Het was lief en goed bedoeld
vanuit pure blijdschap, maar niet alle kinderen reageerden er goed op.
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Santo heeft het syndroom van
Down en is het nakomertje in de
familie. Het eerste jaar had het
gezin niet in de gaten dat Santo
bijzonder was, pas toen hij in zijn
ontwikkeling achter bleef kwamen
er zorgen. Er was geen geld om met
Santo naar een arts te gaan. Een
buurvrouw met een kind met een
beperking merkte de afwijkende
ontwikkeling van Santo op en
adviseerde de ouders om naar het
vroeghulp project van Niketan te
gaan. Santo was inmiddels drie
jaar, kon nog niet praten en was erg
onrustig. In de vroeghulp groep
leerde hij te spelen met andere
kinderen, op zijn beurt te wachten
en zich te focussen. Hij heeft
vriendjes met wie hij als het even
kan kattenkwaad uithaalt en begint
voorzichtig eerste woorden te
zeggen. Zijn broers helpen hem
thuis en spelen met hem, ze zijn
dolblij dat Santo onderdeel begint
te worden van het gezinsleven.

Het is echter bijzonder om te zien is dat de meeste kinderen nauwelijks
achteruit zijn gegaan in hun cognitieve, sociale en fysieke ontwikkeling. De
veerkracht van deze kinderen in zo’n moeilijke tijd is bewonderingswaardig.
In de sloppenwijk in Dhaka liepen we tegen andere problemen aan. Daar
trokken vele families terug naar hun dorp, zij konden de huur van hun huisje
niet meer opbrengen doordat ze hun baan waren verloren. In deze dorpen
zijn vaak geen voorzieningen voor kinderen en jongeren met een beperking.
Om de ouders en kinderen in deze moeilijke tijd bij te staan hebben we
besloten om als overgangsperiode de kinderen telefonisch les te blijven
geven en ouders bij prangende vragen te adviseren. Deze telefonische
ondersteuning en blijvende betrokkenheid wordt erg gewaardeerd. Het is
nog maar de vraag welke families weer terugkeren en welke voorgoed in
hun dorp blijven wonen.

“Ook dit jaar werden mijn lessen vanwege de
pandemie vele malen opgeschort. Mijn klas
was opgedeeld in kleinere groepen van slechts
twee kinderen. Daardoor was het moeilijk om
de educatieve en sociale doelen te behalen.
Sommige ouders wilde hun kind niet naar
school sturen. Tijdens de lockdowns gaven we
online of telefonisch les. Dat was een uitdaging
want de meeste leerlingen hebben geen
smartphone of toegang tot internet. Hun ouders
zijn vaak analfabeet en weten niets van de
moderne technologie. Ook hebben de meeste
van onze kinderen concentratie problemen en
waren ze snel afgeleid bij telefonisch
onderwijs”. Sadia Afrin – leerkracht school Dhaka
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Trainingen aan ouders
Het afgelopen jaar zijn er op verschillende locaties aan diverse groepen
ouders trainingen gegeven, de onderwerpen waren gericht op onder andere
hoe diverse hulpmiddelen gebruikt moeten worden, waarom en welk effect
het heeft op de ontwikkeling van het kind. Over huiselijk en seksueel
geweld, welke effecten dat heeft op de ontwikkeling van het kind en waar je
naar toe kan gaan wanneer je slachtoffer bent. Er waren specifieke
trainingen gericht op de vaders van de kinderen, hoe ze beter met het kind
kunnen communiceren, welke belangrijke rol ze spelen in de ontwikkeling
van hun kind en het beter begrijpen van de problemen waar de kinderen
tegen aan kunnen lopen. Ook was er een training over welke invloed
(ongezonde) voeding heeft op het gedrag van kinderen met autisme. De
trainingen worden altijd goed bezocht en zeer gewaardeerd.
Naast onze eigen trainingen faciliteerde het Social Welfare Department in
Ghior een training waar DRRA/Niketan de trainers leverde. Deze training
ging over de rechten van mensen met een beperking en de zorg thuis.

Hulpmiddelen
In 2021 konden we dankzij de Sinterklaasactie en een bijdrage van Rotary
Ramna uit Dhaka 117 kinderen, jongeren en dit jaar ook (groot) ouders
voorzien van diverse hulpmiddelen. Verder ontvingen 36 kinderen medicatie
tegen epilepsie.

117
Hulpmiddelen als rolstoelen, spalken,
looprekjes, gehoorapparaten en speciale
stoelen zijn uitgedeeld.

jaarverslag Niketan 2021

Levenslang leren
Jongeren met een beperking wordt meestal de mogelijkheid ontzegd om zelf
beslissingen te nemen, vanwege vooropgezette ideeën en vooroordelen
over hun capaciteiten, en soms ook door barrières in de communicatie. Om
deze jongeren te helpen voor zich zelf op te komen en voor zich zelf te
zorgen op de lange duur, leert Niketan hun beslissingen te nemen in hun
persoonlijk leven.
Het afgelopen jaar was geen eenvoudig jaar; omdat de trainingen gericht op
sociale vaardigheden of seksuele voorlichting niet eenvoudig online te
geven zijn. De jongeren hebben vaak geen eigen telefoon, kunnen niet vrijuit
spreken, voelen zich niet veilig en misten de interactie met leerkracht en
medeleerlingen. Ook toen we in kleine groepjes de trainingen mochten
geven, misten we de dynamiek van de groep maar konden we wel
ervaringen delen over de lockdown en de sociale emotionele gevolgen
daarvan. Er werden verhalen gedeeld van huiselijk geweld, uitbuiting en
seksueel misbruik. Er waren (oud) klasgenoten uitgehuwelijkt, sommige
waren meteen zwanger en er waren verhalen over (mislukte)
zelfmoordpogingen. We besloten de jongeren de ruimte te geven om over
de gevolgen van de Corona pandemie te praten en daar waar mogelijk aan
te haken op de trainingen.

Plek in de gemeenschap
leiderschap vaardigheden

sociale vaardigheden

91
omgaan met geld

Werk houding

Training: My Way to Work
Vakgerichte trainingen

Jongeren met een beperking willen net als andere jongeren een baan, die
hen een sociale status en een plek in de samenleving geeft. Maar ze
interpreteren of begrijpen het sociale gedrag van anderen soms verkeerd.
Om jongeren te helpen betere sociale vaardigheden te verwerven, bieden
wij de training ‘My Way to Work’ aan. De training bestaat uit algemene
vaardigheden zoals hoe je een vraag stelt en iemand bekritiseert, maar ook
hoe je je kleedt en gedraagt op de werkvloer en wat je eigen sterke en
zwakke punten zijn. In 2021 gingen veel lessen niet door gaan en toen we
het weer op konden starten bleek dat de jongeren geleerde lessen vergeten
waren. Er moesten vele lessen herhaald worden voordat er weer een stap
naar een nieuw hoofdstuk gezet kon worden. Toch waren er ook al kleine
persoonlijke successen, zoals bij Rafi.
22

Reproductieve gezondheid

Het levenslang leren trainingspakket ‘The Right to
Decide’, bestaat uit diverse modules en vakgerichte
trainingen en heeft tot doel de jongeren te helpen
een plek in de samenleving te krijgen.
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Rafi Mia is 15 jaar en heeft een
ontwikkelingsachterstand. Enkele
jaren geleden zwierf hij over de
straten van Shahely. Zijn vader had
door zijn eigen verstandelijke
beperking geen grip op Rafi. De
community werkers spraken hem
aan en namen hem op in een
veranda school. Rafi wilde graag
werken, maar door zijn gebrek aan
sociale vaardigheden kon hij zich
niet op een gewenste manier uiten.
Hij werd op straat uitgescholden en
er ontstonden wederzijdse irritaties.
In de ‘My Way to Work’ training
leert hij sociale vaardigheden, hoe
zich te gedragen op de werkvloer
en hij volgt de training omgaan met
geld.
De
community
werker
organiseerde een bijeenkomst in de
belangrijkste winkelstraat van het
dorp
en
vroeg
de
lokale
middenstanders voor een werkplek
voor Rafi. Een snackbar durfde het
aan, hij leerde thee schenken en
later snacks maken als samosa’s en
singara’s.
Hij
wordt
nu
geaccepteerd en gerespecteerd en
verdient zo’n 4 euro per dag.

Training Seksuele en Reproductieve Rechten en
Gezondheid (SRGR)
Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van ieder mens. Toch is er nog
een groot taboe op het onderwerp zeker als het over mensen met een
verstandelijke beperking gaat. In onze SRGR training ‘It’s my body’ leren we
jongeren hoe ze zichzelf kunnen zien en hoe ze zich daar naar gedragen.
We leren ze hun eigen lichaam en dat van iemand van het andere geslacht
te begrijpen. We leren ze gepaste uitingen van seksualiteit, zodat ze minder
slachtoffer worden van seksueel geweld en hoe ze zich daar zelf tegen
kunnen beschermen. Het gaat om kleine hoeveelheden informatie die op
een duidelijke, correcte en positieve manier gebracht worden door een
persoon die zij kennen en vertrouwen.
In de woonvoorziening voor jongeren met een complexe beperking konden
de training seksuele voorlichting in de pandemie gewoon door gaan.Tijdens
hun ‘examen’ aan het eind van het jaar bleek dat ze veel geleerd hadden
over hun eigen lichaam, maar dat bij sommigen het gedrag uitdagender en
onbegrensder was geworden. Daarom is ondanks het feit dat de jongens de
cursus hebben afgesloten, besloten nog een paar lessen te besteden aan
weerbaarheid en grenzen aangeven en respecteren. Ook een groep van 12
meisjes met een lichamelijke en of lichte verstandelijke beperking hebben in
december hun examen kunnen doen. Zij bleken het meest geleerd te
hebben van de lessen over menstruatie, zwangerschap en de preventie
daarvan. Het zijn onderwerpen die nog steeds taboe zijn en waar mythen de
boventoon vormen. De meisjes geven aan dat ze door deze training zich
meer gezien en gewaardeerd voelen, ze delen hun kennis met familie en
vriendinnen op school. Ook geven ze aan beter in hun vel te zitten,
zelfverzekerder te zijn omdat ze nu beter hun lichaam en de intenties van
mannen begrijpen.
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"Tijdens het geven van SRGR-educatie vroeg
een meisje met een verstandelijke beperking
mij waarom de jongens wit bloed hebben als ze
menstrueren. Met behulp van pictogrammen
vertelde ik het meisje dat alleen vrouwen
menstrueren en dat mannen sperma kunnen
verliezen als ze een natte droom hebben".
Dalima Rahman – trainer.
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"Ik ben blij om te leren over het
verschil tussen een vriend en een
minnaar, in ons land praat
niemand daar over en er is veel
misverstand".
- Popy, student.

Training omgaan met geld

Leiderschap training

Het leren omgaan met geld is een belangrijke verantwoordelijkheid van een
ouder om aan kinderen te leren. Maar omdat veel ouders in Bangladesh
nauwelijks in staat zijn om hun eigen geld te beheren, leren ze hun kinderen
die belangrijke vaardigheden ook niet. Als de kinderen een (verstandelijke)
beperking hebben, menen veel ouders, dat het al helemaal geen zin heeft.

Geweld tegen vrouwen is een ernstig sociaal, cultureel en economisch
probleem in Bangladesh, waar bijna twee op de drie vrouwen te maken
hebben (gehad) met gender gerelateerd geweld. Huiselijk geweld is een
veelvoorkomend, hoewel grotendeels onder gerapporteerd, probleem.
Onderzoek wijst uit dat vrouwen met een beperking vaker te maken krijgen
met huiselijk geweld en seksueel geweld dan vrouwen zonder beperking
(Rutgers). Vrouwen met een beperking krijgen over het algemeen daarnaast
ook te maken met emotionele en verbale mishandeling.

Maar…. het kunnen beheren van je eigen financiën, het vinden van een
baan en daarmee zelfstandigheid is voor jongeren met een beperking
cruciaal om uit de cirkel van armoede en geweld te komen. In september
heeft een groep van 10 meisjes examen gedaan en zijn geslaagd. Uit
interviews blijkt dat de training de meiden een boost in hun zelfvertrouwen
heeft gegeven, dankzij hun kennis zijn ze belangrijk voor hun familie
geworden, ze worden geaccepteerd en ervaren daardoor minder huiselijk
geweld. Twee andere groepen hebben de training nog niet afgerond,
vanwege het niveau van de leerlingen en de problemen rondom de
pandemie.

“Ik ben Hosneara Begum de moeder van
Afroza. Mijn dochter is 16 jaar en heeft een
spastische verlamming. Ze heeft de trainingen
‘seksuele voorlichting’ en ‘omgaan met geld’ bij
Niketan gevolgd en via haar heeft ons gezin
veel geleerd. Nu is Afroza verantwoordelijk
voor ons familie inkomen, zij kijkt waar we
kunnen besparen en we hebben voor het eerst
geld opzij kunnen zetten voor later. Ik ben
Niketan
dankbaar
voor
deze
levens
veranderende trainingen”.
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In de leiderschapstraining worden de meisjes (10) aangemoedigd om hun
stem te laten horen. Tijdens de training worden ervaringen gedeeld zoals
over misbruik en onderdrukking. Bijvoorbeeld hoe ouders hun uitkering
gebruikten voor andere doeleinden, zoals schooluniformen voor broers en
zussen. Hoe ze worden gepest en altijd op een negatieve manier benaderd
worden. Om de training nog relevanter te maken wonnen de mastertrainers
informatie in bij NGO’s gespecialiseerd in vrouwenrechten en juridisch
advies. We schoolden onszelf bij om de meisjes met een handicap nog
beter bij te staan. We maakten met ieder meisje een persoonlijk
toekomstplan en werkten (telefonisch) aan hun persoonlijke doelen.

In dierbare herinnering

Fatima had alle trainingen afgerond, had een
naaimachine gekregen en twee geiten, werd
door haar vader iets meer gewaardeerd en niet
meer continue gekoeioneerd toen ze plotsklaps
op straat overleed. Fatima is slechts 18 jaar
geworden en zal altijd in onze herinnering
blijven.
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Mila Akhter is 18 jaar en gaat naar
het reguliere voortgezet onderwijs.
Door haar spastische verlamming
praat en loopt ze wat moeilijk. Ze
durfde nooit goed voor zichzelf op
te komen, bang om uitgelachen te
worden. Tijdens de SRHR training
kreeg ze meer zelfvertrouwen en
leerde ze haar lichaam kennen. In
de leiderschapstraining praatte ze
openlijk over verbaal en huiselijk
geweld en trok ze andere meisjes
over de streep hun verhaal te delen.
Haar doelen voor de komende jaren
werden
opgetekend
in
haar
persoonlijke toekomstplan. Één
daarvan is zonder schaamte in het
openbaar haar woordje doen. Mila
deelt nu in focus groep discussies
haar verhaal en hoopt dat de
samenleving
meer
begrip
en
respect gaat tonen voor de
uitdagingen waar mensen met een
beperking dagelijks voor staan.

Residentiële zorg
De woon-zorgboerderij Afroza’s place, had gedurende de pandemie als
veilige haven voor 15 jongeren met een complexe beperking een grote
aantrekkingskracht voor ouders die tegen complexe zorgvragen aanliepen.
Drie nieuwe jongens met complexe gedragsproblemen en/of lichamelijke
problemen hebben hun plaatsje bij ons gevonden en zijn aan de slag
gegaan op de zorgboerderij en de houtgroep. In december nam na ruim 13
jaar huismoeder Selena afscheid van haar grote bijzondere gezin. Ze vertrok
naar Saoedi Arabië om daar als kindermeisje te gaan werken en meer geld
te verdienen. We respecteren haar besluit, maar maken ons zorgen over
deze stap en zullen trachten in contact te blijven. Ze liet een groot gat
achter, de jongens missen haar erg. De zorgboerderij verbouwt organische
groente en produceert genoeg rijst en groente om iedereen in de
woonvoorziening te voorzien van gezonde maaltijden.
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"Met veel plezier heb ik op de zorgboerderij gewerkt. Het is
mooi om te zien wat de jongens in de afgelopen jaren
geleerd hebben. Ik ben er trots op dat ze zo zelfstandig zijn
geworden. Ze kunnen nu taken uitvoeren met minimale
ondersteuning. Ik hoop dat de overheid de zorgboerderij
financieel gaat ondersteunen. Dat zou een prachtige
erkenning zijn".
- Selena
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Imran is een behulpzame jongen
van 20 jaar met een spastische
verlamming. Als 7 jarige jongen
kwam hij al naar ons centrum en
ontving
hij
fysiotherapie
en
onderwijs.
Maar
door
het
vroegtijdig overlijden van zijn vader
kwam daar abrupt een eind aan.
Zijn moeder kon de dagelijkse dure
overtocht van het eilandje waarop
zij woonde naar het vaste land niet
veroorloven.
Ze
had
5
kindermonden te voeden en moest
rondkomen van de schamele oogst.
Imran ging naar de plaatselijke
school op het eiland maar kon daar
onvoldoende meekomen. De andere
kinderen uit het gezin sloegen hun
vleugels uit en Imran wilde een vak
leren. Zo kwam Imran bij de woonwerk voorziening Afroza Place. Hij
krijgt nu les in houtbewerking, volgt
de training ‘My Way to Work’ en de
training seksuele voorlichting. Het
is duidelijk dat Imran wat in te halen
heeft, hij leert snel, wil overal bij
betrokken zijn en geniet van de
interactie met zijn medebewoners.

Samenleving
Inclusief onderwijs

De weg naar werk

Inclusief onderwijs is onderwijs waarbij kinderen met en zonder
leerproblemen of met en zonder een handicap samen spelen en leren. Het
samen spelen en leren zou eigenlijk al moeten starten op jonge leeftijd, thuis
en in de lokale gemeenschap, voordat kinderen schoolplichtig worden.
Zodat deze kinderen bij het bereiken van de basisschoolleeftijd, samen naar
dezelfde school kunnen in hun eigen omgeving. Met waar nodig zorg en
ondersteuning, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen – cognitief,
fysiek en sociaal-emotioneel.

De bestaande arbeidssector is commercieel en concurrerend, en jongeren
met een beperking kunnen vaak niet meedingen naar een betaalde baan.
Het is daarom absoluut noodzakelijk om werkplekken te creëren voor
mensen met een beperking, waar ze de kans krijgen om te laten zien wat ze
kunnen.
DRRA en Niketan maken bedrijven en lokale winkeliers
ontvankelijk voor het belang van gelijke kansen en het creëren van een
werkomgeving die geschikt is voor mensen met een beperking. Daarnaast
hebben we een houtwerkplaats, een naai atelier en een zorgboerderij om
jongeren met een beperking op te leiden en werkervaring op te laten doen.

Door de pandemie en de resulterende schoolsluitingen konden we in de
lokale gemeenschappen via onze veranda scholen ‘samen spelen’
stimuleren, maar was dat in schoolsetting niet mogelijk. Wel hebben we
trainingen gegeven aan leerkrachten en schoolleiders van 20 basisscholen
over inclusief onderwijs en is er nagedacht over het verbeteren van de
klasinrichting. Ook zijn er door de leraren scholarships aangevraagd voor
hun leerlingen met een handicap.
Om inclusief gedrag en begrip voor diversiteit nog meer te bevorderen is er
in 2021 volop gewerkt aan het project ‘Stories for Inclusion’. Als lobby
middel voor inclusiviteit gaan we het kinderboek ‘Mijn naam is Runa’
inzetten. Dit is het waargebeurde verhaal van Runa die een spastische
verlamming heeft. Uit onderzoek is gebleken dat er een groot gebrek is aan
zichtbare rolmodellen voor en van kinderen met een beperking, in
kinderboeken en op school. In 2022 krijgen kinderen van groep 3, 4 en 5
van 20 reguliere scholen het boek overhandigd en zullen leerkrachten met
de bijbehorende activiteitengids aan de slag gaan.
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In de houtwerkplaats werden statafels, speciale stoelen en looprekjes
gemaakt, maar er werden ook oude meubels opgeknapt en er werd houten
speelgoed gemaakt. Op de zorgboerderij zorgden de jongens voor de koe,
de schapen, eenden en kippen en ze werkten op het land. De lokale
overheid schonk zaden en bood praktische trainingen aan. In het naaiatelier
in onze school in Dhaka lag de focus vooral op het maken van mondkapjes
die we via een andere NGO verkochten.
Naast onze eigen vakgerichte trainingen zijn er door diverse instanties en
organisaties trainingen aangeboden voor onze jongeren. Zo organiseerde
het ministerie van vrouwen en kinderzaken, een training over het maken van
lokale producten en Busy Bee een training over het maken van waskaarsen.
In samenwerking met de Nederlandse organisatie 2Mothers en Sunbird
Dhaka kunnen we een groep ouders (30) trainingen en werk bieden in het
maken van jute producten en handgemaakte design kleding van
tweedehands saries. De producten worden verkocht in Nederland en
Indonesië. Helaas ontvingen de moeders in de Corona pandemie minder
opdrachten waardoor de inkomsten van velen lager was dan gehoopt.
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Lokale overheid

Focus groep discussies

DRRA heeft dit jaar zes bijeenkomsten georganiseerd met
de Upazila "Disability rights & protection committee" in
Ghior en Doulatpur Upazila. Onze collega’s merken dat
deze comités met de jaren steeds enthousiaster en
betrokken raken. Dit jaar waren ze nauw betrokken bij het
prioriteren en realiseren van online onderwijs aan
kinderen met een beperking. Ook werd in kaart gebracht
waar de toegankelijkheid van gezondheidscentra en
scholen te wensen overliet en opdracht en financiën
gegeven om dit op te lossen. Tot slot is er gezamenlijk
veel gelobbyd om vaccinaties beschikbaar te stellen voor
mensen met een beperking en zijn de eerste vaccinaties
uitgedeeld.

Bewustwording moet niet alleen gericht zijn op de gezinnen van kinderen en
jongeren met een handicap. Om inclusie te bevorderen en jongeren te
helpen gezonde relaties aan te gaan en te genieten van dagelijkse
activiteiten, organiseren we interactieve focusgroep discussies in vijf dorpen.
De focusgroep (30 personen) komt één keer per kwartaal bijeen. De
VGF kaart structuele financiële discussies gaan over (gender) gelijkheid, we bespreken veelvoorkomende
veronderstellingen zoals misvattingen over de mogelijkheden van mensen
hulp van overheid
met een handicap en praten over kind huwelijken, misbruik en emotionele
en sociale vernedering.

In 3 Union Parished heeft het DRRA team met ouders van
kinderen met een beperking deelgenomen aan 9
“Standing committee of the Health, Education, Women
and Children Affairs’ in Kolia en Borotia Union Porishad.
Met het resultaat dat dit jaar 97 VGF kaarten en 46 VGD
kaarten zijn uitgedeeld aan families met een kind met een
beperking.22 kinderen kregen een ‘disability allowance’
en 13 kinderen een educatie scholarship. Dit jaar hebben
3 families een huis toegewezen gekregen van de Upazilla
Nirbahi Offices. Er werd aan 13 ouders een bijdrage van
10.000 BDT (100 euro) uitgereikt voor onkosten voor
medicijnen en aan 7 kinderen 2 fruitbomen gedoneerd.

In deze vijf dorpen zien we minder (huiselijk) geweld en minder kind
huwelijken. Dorpsbewoners durven elkaar nu aan te spreken en melden
(huiselijk) geweld en kind huwelijken bij het comité. Vanwege het succes
van deze discussie groepen willen we in 2022 in meer dorpen dit initiatief
starten.
"Mijn naam is Md. Abdul Mannan, ik ben de
tegemoetkoming
Upazilla Social Welfare Officer. In mijn upazilla
handicap
wonen 2565 mensen met een beperking en
gerelateerde kosten
daarvan hebben we al 1658 een disability
allowance kunnen geven, en 112 kinderen met
een beperking een ‘education scholarship’. Ik
ben lid van Ghior Upazila disability rights &
protection committee. Ik heb van DRRA veel
geleerd over mensen met een beperking en hun
tegemoetkoming
rechten. Samen hebben we 2 zitplaatsen in het
onkosten
medicijnen
openbaar vervoer en twee bedden in het Ghior
ziekenhuis gereserveerd voor mensen met een
beperking. Ik ben daar echt trots op".

Vanwege de lockdown is het DRRA team niet in staat
geweest om deel te nemen aan de budget besprekingen
van de Union Parishad. Wel hebben we een schriftelijke
aanvraag ingediend voor budgettoewijzing aan personen
met een handicap in hun Union Parishad-begroting.
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97

46
financiële
tegemoetkoming

In deze discussie groepen participeren ouders, politie agenten, leerkrachten,
lokale geestelijke en politieke leiders, jongeren met een beperking,
dorpsbewoners etc.

22
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Kennisoverdracht
Om meer kinderen en jongeren met een beperking in Bangladesh te
kunnen bereiken delen we onze kennis en gaan we diverse
samenwerkingsverbanden aan.

Trainingen Neuro-Developmental Disability
Protection (NDDP) Trust
Onze mastertrainer Rabeya Yasmin Neela was in
2021 een van de master trainers van de NDDP
Trust. Zij mocht 8 trainingen verzorgen aan 30
leerkrachten in het speciaal onderwijs over
Cerebrale Parese, verstandelijke beperkingen en
autisme. Helaas is de NDDP trust nog maar een
paar jaar begonnen aan het werken aan kwaliteit en
impact. Er is nog geen curriculum en geen controle
op de inhoud van de trainingen. In 2022 mag iedere
willekeurige geïnteresseerde een training geven en
is er nog geen systeem om de resultaten van de
training bij de deelnemers te kunnen volgen. Er is
nog weinig gebruik van praktijk oefeningen. Niketan
en DRRA zijn in overleg met de directeur van de
NDDPT om te kijken of we nieuwe vormen van
'blended learning', deels classroom en deels online,
kunnen ontwikkelen.
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Trainingen
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Leerkrachten

We Care project
Het door NUFFIC gefinancierde project “We Care” wil een bijdrage leveren
aan het versterken van de SRGR diensten aan kwetsbare vrouwen en
mannen, jongeren, mensen met een beperking en mensen uit
minderheidsgroepen door het ontwikkelen van een curriculum voor
gezondheidswerkers en hun supervisors.
Ook in 2021 heeft het project door de pandemie veel vertraging opgelopen,
maar de curricula voor gezondheidswerkers en supervisors zijn ontwikkeld
en worden in de loop van 2022 beoordeeld door het ministerie van
Volksgezondheid in Bangladesh. Niketan levert in dit project specifieke
deskundigheid die erop gericht is dat de behoeften van mensen met een
beperking consequent worden meegenomen in alle project gerelateerde
activiteiten. Dit geldt vanaf het stadium van het inventariseren van de
trainingsbehoeften via de ontwikkeling van curricula tot en met het
daadwerkelijk geven van trainingen aan de doelgroepen. In 2021 heeft
Niketan voor Nuffic diverse online presentaties mogen verzorgen. Niketan
werkt in dit project samen met de Nederlandse partners KIT, Rutgers en
RedOrange en met de Bengaalse partners NIPORT en DGFP.

"Ik dacht dat mensen met een handicap een grotere
seksuele drang hebben dan mensen zonder handicap.
Maar ik ontdekte dat hier veel mythes over bestaan".
– gezondheidswerker
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Stories for Inclusion
Kinderen met een beperking worden vaak gemarginaliseerd en uitgesloten
van de reguliere samenleving en het reguliere onderwijs. Dat is in Nederland
zo, maar in landen met een laag inkomen nog veel meer. Echter, de
grootste barrière die kinderen met een beperking ervaren zijn negatieve
houdingen en lage verwachtingen van wat ze kunnen. Kinderen zonder
beperking zijn zich meestal niet bewust van de problemen die hun
leeftijdsgenootjes met een beperking hebben omdat ze deze kinderen
zelden ontmoeten. Ze komen deze kinderen ook niet tegen in hun
schoolboeken of leesboeken. Zelfs leerkrachten op reguliere scholen missen
de kennis over wat voor een leven kinderen met een beperking hebben.

November 2021 is er in de tuin van bestuurslid Marc Tolud en zijn partner
een ceremonie georganiseerd ter ere van de Internationale dag voor
mensen met een beperking. Tijdens deze ceremonie trad Goodwill
Ambassadeur Dinat Jahan Muni op en werd het boekje aan Runa
overhandigd en aan de Europese Ambassadeur in Bangladesh Dhr. Charles
Whiteley.

Een reden voor Biblionef Nederland en Niketan om de krachten te bundelen
en het project Stories for Inclusion te starten. In dit project pleiten we voor
meer bewustzijn, begrip en inclusie door het ontwikkelen van verhalen
waarin een kind met een beperking centraal staat. In het eerste boekje “Mijn
naam is Runa” dat gebaseerd is op het echte leven van Runa, een jong
meisje in Bangladesh, nemen we de lezer mee in haar leefomstandigheden.
We tonen haar kracht, maar ook alle uitdagingen waar ze dagelijks mee te
maken heeft.

Runa is een heel gewoon meisje. Net als
ieder ander meisje. Eén ding is niet zo
gewoon.
Runa heeft een Cerebrale
Parese. Daardoor loopt ze wat moeilijk en
lukt het haar niet om duidelijk te praten.
Mensen die haar zien zeggen: ‘Ga maar
niet naast haar zitten in de klas.’ En: ‘Je
hoeft niet met haar te spelen. Zij is een
idioot.’ Maar als niemand naast je wil
zitten? Als niemand met je wil spelen? Als
niemand je naam meer weet, wat voor
leven heb je dan nog?
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"Het gaat mijn verbeelding te boven dat mijn verwaarloosde
dochter Runa ons ooit zo trots en gelukkig kan maken! Als ik
dit in haar jeugd had geweten, zou Runa's levensverhaal niet
hetzelfde zijn. Ik hoop dat moeders en gezinnen van dit verhaal
leren en dat ze een gelukkige jeugd zullen maken voor hun
speciale kind".- Moeder van Runa
jaarverslag Niketan 2021

"Ik ben zo trots, ik slaap met en
houd het boek vast alsof het een
deel van mijn lichaam is. Mijn
familie en buren vertellen me
steeds dat ik mijn verhaal
positiever moest maken, dat ik de
negatieve kanten moest
verbergen. Maar mijn antwoord
is, ik was eerlijk, jullie hebben
nooit geweten hoe ik mij voelde.
Het is mijn levensverhaal, nu
schamen jullie je…. Niet ik".
- Runa

Reaching the Hard to Reach
Door de Corona pandemie is er meer behoefte aan online training
mogelijkheden en zagen wij het bekijken van onze instructie video’s
over voeding en over stimulatie van de grove motoriek voor kinderen
met een complexe handicap op YouTube toenemen. Dankzij de
financiële steun van Ineke Feitz stichting konden we in 2021 de
trainingen verder uitwerken en nieuwe video’s ontwikkelen. Zo
hebben we een instructievideo gemaakt over ‘kwijlen’ en een over
‘beginnende communicatie’ en zijn de scripts geschreven voor
instructie video’s over kruipen, staan en lopen. De video’s zijn te zien
op: https://www.youtube.com/user/AntoinetteTe en op onze nieuwe
pagina ‘ Ons kennisplein’ (https://www.niketan.nl/projecten/onskennisplein/)
We merken dat de video’s niet alleen door ouders / semiprofessionals in Bangladesh worden gebruikt, maar ook in India,
Nepal, Sri Lanka, Indonesië en Pakistan. Steeds meer organisaties
werkzaam met kinderen met een handicap tonen hun interesse en
gebruiken ze als deel van hun eigen trainingsprogramma. Ook krijgt
onze mastertrainer regelmatig telefoontjes van ouders die verwezen
willen worden naar revalidatie centra en/of online advies willen.

Gloria Jeans Coffee: is onderdeel van het NAVANA Food Limited concern en heeft
diverse restaurants in Dhaka. Gloria Jeans ondersteunt met ‘cappuccino for a cause’ het
werk van Niketan. Verder wil Gloria Jeans Coffee kijken of er fondsenwervende
activiteiten kunnen worden georganiseerd en of ze cliënten die de ‘Right to Decide’
training hebben afgerond een baan in hun cafés kunnen aanbieden.
Perkins International: In 2021 is er veel contact geweest met de Amerikaanse Perkins
International en Perkins Asia. Perkins Internationaal richt zich op kinderen en jongeren
met complexe handicaps over de hele wereld. Niketan is partner geworden van Perkins,
we delen onze kennis op hun nieuwe platform en denken na over een eventuele
samenwerking
in
het
ontwikkelen
van
nieuw
materiaal.
Zie:
https://perkinsglobalcommunity.org/asia/
Direct betrokken bij onze programma's voor een
kind met een handicap en het gezin, om onze
geleerde lessen te delen en een meer inclusieve
samenleving te creëren.

Direct
basisschool
leerkrachten

Organisaties voor
mensen met een
handicap

Sociale werkers
Social Welfare
Ministerie
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Unilever Bangladesh: is onderdeel van het Internationale Unilever
concern en is wereldwijd toonaangevend in het produceren van
voedingsmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Unilever
heeft in 2021 het ‘Right to Decide’ project van Niketan ondersteund.
Verder kijken we samen hoe we jongeren met een beperking na de
‘My way to Work’ training een baan kunnen aanbieden binnen het
Unilever bedrijf en/of hun productie proces. Daarnaast is er het plan
om werknemers van Unilever op vrijwillige basis binnen de Niketan
centra in te zetten. Door de pandemie heeft dit alles wel veel
vertraging opgelopen.

Indirect

Gezondheidcentra

Apothekers

Andere samenwerkingsverbanden

Strategische partners om ons
programma te kunnen uitvoeren, om
kennis en geleerde lessen te delen
om te werken aan een meer inclusief
Bangladesh.

Ambassade van
Bangladesh

Universiteiten

Internationale partners die ons
helpen onze droom te verwezenlijken

Internationaal

NL Ambassade
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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 (herkiesbaar). 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

Els Heijnen-Maathuis: contactpersoon cluster 2. In functie
sinds 1 februari 2020 (herkiesbaar). Els is senior educatie
adviseur met jarenlange ervaring in diverse landen in
ontwikkeling in Afrika en Azië.

Marc Tolud: contactpersoon in Bangladesh. In functie sinds
10 juli 2021 (niet herkiesbaar). Marc is een sociale werker en
kunstenaar.
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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. Het erkenningspaspoort is te vinden
op www.cbf.nl/organisatie/niketan.
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 gemiddelde tijdsbesteding van de bestuursleden is rond de ½ -1 dag per
week. De secretaris is full time betrokken bij Niketan

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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Fondsenwerving en draagvlakvergroting
In 2021 heeft Niketan op diverse manieren gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid en daarmee het
werven van fondsen in Nederland en Bangladesh. Zo organiseerde Niketan ook dit jaar weer de Sinterklaas / Giving
Tuesday actie. We deden mee aan de Impact Prijs en wonnen die met onze Corona aanpak. We stonden diverse
keren in de krant in Bangladesh en werkten mee aan TV programma's. We organiseerde met de Ambassade van
Bangladesh een netwerkbijeenkomst en met Wilde Ganzen en Friendship Foundation Sri Lanka diverse webinars.
Op de Partin-Wilde Ganzen dag hebben we een workshop gegeven over seksuele voorlichting aan jongeren met een
beperking. De familie van Anton Verhoeven organiseerde een expositie om de kunstwerken van hun overleden broer
te tonen en te verkopen, de opbrengst gaat naar Niketan.

Kunstenaar Anton Verhoeven liet de opbrengst van al zijn schilderijen na
aan Niketan

EU Ambassadeur Charles Whiteley bezocht de school in Dhaka

Artikel in Vakblad fondsenwerving na winnen Impact prijs

Ambassadeurs Dinat Jahan Munni en Istiaq Nasir bezochten het project

Met Unilever Bangladesh werden nieuwe overeenkomsten getekend

Workshop Seksuele voorlichting op de Wilde Ganzen - Partin dag

Goed bestuur,risico’s en naleving
Goed bestuur

Organisatorische continuïteit

De projecten in Bangladesh worden uitgevoerd door onze lokale
partnerorganisatie DRRA. In nauw overleg met Niketan worden de projecten
gedefinieerd, uitgevoerd en geëvalueerd.

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 ervan bewust dat met de
huidige werkwijze, de samenstelling, betrokkenheid en expertise van het
bestuur van belang is voor de continuïteit van het project. In ons 5 jaren
Beleidsplan Niketan 2020-2025, hebben we aangegeven dat we hier extra
aandacht aan zullen besteden. Het gaat om de continuïteit van de zorg voor
de kinderen waar we ons al zo lang voor inzetten. Een deel van de zorg zal
in lijn met de ontwikkeling van Bangladesh, die het afgelopen jaar is
opgeklommen tot een Midden-Inkomen land, ook meer door de nationale en
lokale overheid moeten worden overgenomen. De bijdrage van Niketan zal
dan in samenwerking met andere partijen meer verschuiven naar
vernieuwing, innovatie, delen van kennis en ervaring onder grotere groepen
van de samenleving. Vanwege de Covid zijn we hier onvoldoende aan
toegekomen en zullen we dit het komend jaar met extra energie oppakken.

Wij zijn dagelijks in contact met leidinggevenden en medewerkers van
DRRA die op onze projecten werken. De financiële en inhoudelijke
rapportages zijn altijd goed geweest en bestuursleden zijn meerdere keren
per jaar aanwezig op de projecten. We werken dan nauw samen met DRRA
staff en management en checken daarbij persoonlijk met eigen ogen de
kwaliteit van het werk van de DRRA medewerkers. Het belang van de
kinderen in onze projecten staat daarbij altijd centraal.
Daarnaast heeft Niketan voor de financiering overleg met sponsoren in
Nederland en Bangladesh. DRRA rapporteert ieder kwartaal de vorderingen
en de gemaakte kosten. Toen het land weer openging, hebben de voorzitter,
penningmeester en secretaris Bangladesh bezocht om de activiteiten in de
pandemie te evalueren en te zien hoe de activiteiten weer zijn opgestart. 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/
De interne accountant van DRRA controleert ook deze lokale administraties.
Daarnaast houdt het NGO Affairs bureau specifieke audits en toetsingen.
Niketan controleert ieder kwartaal ook zelf de overzichten van
projectuitgaven. 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. DRRA die ook voor andere organisaties dan 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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Continuïteit van onze partnerorganisaties
Hoewel Niketan slechts een heel klein deel voorfinanciert, is het toch van
belang een betrouwbaar en actueel inzicht te hebben in de continuïteit van
onze huidige partner organisatie DRRA, zonder daarbij onze
onafhankelijkheid te verliezen. Het Bestuur zal daartoe jaarlijks met de
directie van DRRA de gezondheid van de organisatie bespreken. Daarnaast
zal de penningmeester beschikbare audits bestuderen en bespreken met
management of auditors.
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Medewerkers Niketan / DRRA

6

Vrijwillige
bestuursleden
in Nederland
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Betaalde
projectmedewerkers
in Bangladesh

6

Flexibele
inzetbare
vrijwilligers in NL

1

Betaalde
fondsenwerver

+/- 3.039
uur vrijwilligerswerk door
bestuursleden.

Risicomanagement
Koersrisico
Contractueel werden de bijdragen voor DRRA in 2021 gebudgetteerd in
Bangladeshi Taka, omgezet aan een vaste Euro-koers. De betalingen in
Euro werden bij ontvangst weer in Taka omgezet. Het koersrisico werd
hierdoor door DRRA gedragen. Vanaf budget 2022-2023 heeft Niketan de
contracten en oorspronkelijke budgetten in Taka vastgelegd, en zal het
bedrag in Euro overgemaakt worden tegen de koers van de dag van
declaratie. Daardoor loopt DRRA geen koersrisico meer en sluiten de
gemaakte kosten in Taka nauwer aan bij de koersfluctuatie van de Taka.
Risico van onvoldoende fondsen
Ieder jaar is het weer de vraag of we voldoende fondsen kunnen werven om
de projecten te blijven ondersteunen. Niketan bewandelt meerdere wegen
om de financiering veilig te stellen:
1. We onderhouden goede contacten met vermogensfondsen
2. We maken gebruik van de diensten van een externe fondsenwerver.
3. We richten ons meer op fondsenwerving in Bangladesh zelf en zijn daar
in toenemende mate succesvol in. De opbrengsten worden rechtstreeks
van de door ons te betalen projectkosten afgetrokken.
4. In de afgelopen jaren hebben we een buffer op kunnen bouwen
Voor een bestendige financieringsstroom streven we naar een bredere
naamsbekendheid, gekoppeld aan interesse en maatschappelijke
overtuiging.
Beleggingsrisico
De omvang van onze financiële middelen is zodanig, dat we gedurende ca.
anderhalf jaar aan de doelstellingen kunnen voldoen en onze activiteiten
kunnen continueren. Gezien deze korte beleggingshorizon heeft het bestuur
besloten de middelen uitsluitend als onmiddellijk opneembare banktegoeden
(rekening courant of spaarrekening) aan te houden.
Politieke en veiligheidsrisico's
2021 was het tweede pandemie jaar. Niketan en DRRA hebben de
aandacht aan Corona voorlichting voor DRRA medewerkers en voor de
gezinnen gecontinueerd.
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Financieel overzicht 2021
In 2021 heeft Niketan een bedrag van 221.797 euro uit fondsenwerving
ontvangen. Dat is 26.884 euro lager dan in 2020. De kosten voor het
uitvoeren van ons programma bedroegen in totaal 203.038 euro, waardoor
Niketan in 2021 18.759 euro minder heeft uitgegeven dan ontvangen.

Baten

Besteed

Particulier
Bedrijven
Organisaties
Derden

€ 29.579
€ 16.752
€ 144.037
€ 31.429

€ 221.797
92%

Kennis :
€ 22.367

Beheer :
€ 8.262

Monitoring :
€ 3.136

Werving :
€ 11.226

Project :

Corona :

€ 177.535

€ 4.517

Besteed aan doelstelling

Zie onze jaarrekening voor een volledig overzicht van de financiële resultaten.
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Blijvende invloed van de Covid-pandemie

Covid blijft onze werkzaamheden zwaar beïnvloeden, waardoor bepaalde
investeringen werden uitgesteld en sommige trainingen en vergaderingen
geen doorgang konden vinden. Het project ´Income Generating Activities
(IGA)´ is in 2021 van start gegaan. In totaal werd voor 4.517 euro steun
verleend in de vorm van aankopen van rickshaws, naaimachines, geiten en
zaden ten gunste van de families die hun inkomen verloren omwille van de
pandemie. Dit initiatief werd deels door Nederlandse donoren gefinancierd,
maar ook voor een groot deel uit onze lokale fondsenwerving.

Kosten voor monitoring, beheer en administratie

In november 2021 hebben wij voor het eerst sinds lang een monitoring missie
kunnen ondernemen om ons te vergewissen van de gemaakte vooruitgang. Ook
werd tijdens deze missie verder gewerkt aan de opnames van onze
instructievideos. Deze hebben tot doel de ouders en verzorgenden te
ondersteunen in hun aanpak, met de hoop hierdoor in de toekomst een breder
publiek te bereiken cq zelfhulp te bevorderen.

De activiteiten van het boekjaar 2021 zijn grotendeels beïnvloed door de aanhoudende zwakte van de Bangladeshi Taka
ten opzichte van de Euro. Daardoor is het resultaat beter uitgevallen dan oorspronkelijk begroot.

Minder fondsen geworven, maar in sterke euro
Er werd in 2021 ongeveer 20.000 euro minder fondsen geworven, maar de
kosten voor Durable Care waren lager, niet alleen door de invloed van de
pandemie, maar vooral door een sterk positieve wisselkoers van de euro
tegenover de Bangladeshi taka. Niketan heeft in deze moeilijke situatie
gelukkig kunnen rekenen op de blijvende steun van diverse fondsen die ons
een warm hart toedragen, terwijl ook nieuwe fondsen ons hebben gesteund.
Inmiddels zijn belangrijke toezeggingen gedaan voor 2022 en volgende
jaren.
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Lokale fondsenwerving
Niketan krijgt in toenemende mate steun van Bangladeshi donoren, zowel
particulieren als andere organisaties en bedrijven (waaronder een belangrijke
donatie van Unilever Bangladesh). Deze donaties worden gestort op de lokale
bankrekening, beheerd door DRRA. De stand per einde 2021 was ongeveer
26.000 euro.
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Niketan ontving steun van:
Wij bedanken de volgende donoren:

Banyan Trust

Hidora

Casterenshoeve

Ineke Feitz

ChildRight

Den Brinker

Pro Victimis

Royal IHC

De Wisselbeker

Thom Foundation

DJDGS

Unilever
Bangladesh

Gloria Jeans
Coffee

Weeshuis der
Doopsgezinden

H. Harstra

Wierda Baas

Ook danken wij de vele trouwe
particuliere donateurs en
vrijwilligers die ons jaar na jaar
steunen.
Wilde Ganzen
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Stichting WE
get together

W.M de Hoop

Zorg van de
Zaak
Foundation

Stille fondsen
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