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Doelstelling 

De stichting JW Support te Voorburg is in 2006 opgericht om een deel van een 

kindertehuis in Bangladesh over te nemen en voort te zetten. Officiële doelstelling is het 

verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en vrouwen in ontwikkelingslanden 

op het gebied van onderwijs, eerlijke handel en medische zorg, en voorts alles wat 

daarme verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

 

Doelgroep 

De stichting is momenteel alleen actief in Bangladesh.  

Belangrijkste doelgroep is kinderen en jongeren van 5-20 jaar. 

Ze krijgen onderwijs (lagere school, middelbare school, voortgezet onderwijs of een 

vakopleiding) en minimaal één verantwoorde maaltijd per dag. De kinderen in het 

gezinsvervangend tehuis krijgen drie keer per dag eten, leren ook sociale vaardigheden 

en natuurlijk krijgen ze ook les op de computer en hoe om te gaan met internet. 

 

Project 1, gezinsvervangend tehuis in Savar 

Hier wonen 30 kinderen en jongeren van zeer arme families. Sommigen hebben 

biologische ouders, maar die kunnen niet voor hen zorgen, laat staan onderwijs betalen. 

De meesten echter zijn (half)wees en hebben zonder onze zorg geen enkel uitzicht op 

onderwijs.  

Er gaan 8 kinderen naar de lagere school, 12 naar de middelbare school en volgen 14 

jongeren vervolgonderwijs, zoals een vakopleiding of college. 

Onderwijs was één van de speerpunten bij de Milenniumdoelen. Alle kinderen hebben 

recht op onderwijs, maar als er niet eens genoeg geld is voor eten, is er zeker geen geld 

voor onderwijs. Naast deze 30 jongeren worden er nog eens 20 jongeren geholpen met 

school en/of examengeld.  

 

     

De afgelopen drie jaar hebben 8 jongeren na het einde van hun (vak)opleiding werk 

gevonden, 3 jongeren zijn naar hun familie teruggegaan, omdat de moeder bijvoorbeeld 

is hertrouwd of er is een oudere broer of zus die een baantje heeft of is getrouwd, 

waardoor de familie inkomsten dusdanig zijn verbeterd dat ze niet meer van onze steun 

afhankelijk zijn.  

 

 

 



 

De studenten gaan naar lokale 

scholen en doen mee met 

bijvoorbeeld voetbal en 

crickettoernooien. 

 

De oudsten zijn actief in 

huiswerkbegeleiding van de 

jongsten en de meeste studenten 

zijn polulair bij leraren en 

leerlingen, vanwege hun positieve 

gedrag. 

 

 

 

 

Het opvanghuis wordt gerund door lokale mensen; er is een manager en een accountant 

die tesamen het MT (management team) vormen. We hebben 2 huurhuizen met 4-5 

kamers, per huis is er een huisvader of moeder, met een assistent en een kok. Ze 

hebben één keer per week vrij plus 14 dagen vakantie op jaarbasis. Ze krijgen een 

bescheiden salaris en indien nodig betalen we mee aan hun ontwikkeling (cursussen) en 

medische kosten. Ook zijn er twee leraren voor de huiswerkbegeleiding van engels en 

wiskunde. 

 

   

 

De waarde van de ontwikkeling van een kind in een veilige omgeving is niet alleen in geld 

uit te drukken. Doordat onze opvang kleinschalig is, hebben we veel aandacht voor het 

individu en je ziet de kinderen opbloeien. De lokale bevolking is regelmatig blij verrast 

door hun uitstraling, ze zijn beleefd, vrolijk, enthousiast en en dat is heel bijzonder in 

een land waar de meeste mensen dagelijks druk zijn met overleven. We hopen natuurlijk 

dat deze stevige basis hen de nodige steun zal geven én dat ze het doorgeven aan allen 

die ze zullen ontmoeten.  

De opvang van de kinderen kost 50 euro per kind per maand. Op jaarbasis is dit 18.000 

euro. Dit is inclusief onderdak, eten, opleiding, medische support en vergoeding aan de 

staf. Er zijn geen vaste lokale partners. Soms krijgen we enige support in de vorm van 

fruit, vlees bij het slachtfeest of korting bij een uitje. Structurele lokale support is lastig, 

omdat veel mensen in hun eigen omgeving familie en vrienden moeten steunen bij 

medische onkosten bijvoorbeeld. Er is geen ziektekostenverzekering en de kosten voor 

een medische zorg zoals een operatie lopen snel op. 

 

 

               
 

Resultaten 

Alle jongeren die hun opleiding hebben voltooid, hebben in zeer korte tijd een baantje 

gevonden. Na de eerste werkervaring gaan ze er zelf op uit om een betere baan te 

scoren. We proberen hen te overtuigen dat ze ons iets terug betalen voor hun genoten 

opleiding, maar de meesten zijn zo blij dat ze een bijdrage aan (meestal) hun moeder 

kunnen geven, of een deel van de opleiding betalen van een jongere broertje of zusje, 

dat er in de prakijk niet veel van terecht komt.  

 



 

Project 2, school in één van de sloppenwijken in Dhaka (slumschool) 

De Lef for Life school is gestart in 2008 om voornamelijk meisjes in de sloppenwijk de 

kans op onderwijs te geven. Meestal wordt er een zak rijst aan de ouders gedoneerd, 

omdat de familie inkomsten mede afhankelijk zijn van de recycling werkzaamheden of 

het gebedel van de jonge kinderen. 

Vrijwel tegelijkertijd ging er een vakopleiding naaien en borduren van start en ook de 

kinderen of broertjes & zusjes van de deelnemers komen naar de school.  

Intussen is de school gegroeid naar 200 kinderen, die allen op een aantrekkelijke en 

creative manier basis onderwijs ontvangen (5 jaar) en daarna de eerste 3 jaar van de 

middelbare school. De laatste twee jaar worden i.v.m. certificering via een lokale school 

afgerond. De kinderen krijgen naast gratis onderwijs ook een verantwoorde maaltijd. 

Zelfs in de vakantie wordt er voor de kinderen gekookt, omdat het voor velen de enige 

echte maaltijd is die ze krijgen op een dag. Gedurende de Corona lockdown van maart 

tot en met juni werd er eten uigedeeld aan de gezinnen van de kinderen, zodat ze toch 

iets te eten hadden, want de werkloosheid zorgde/zorgt voor grote problemen aan de 

onderkant van de samenleving. 

 

            

 

De school wordt gerund door een Bangladeshi directeur met een groot hart. Hij kent alle 

families waar de kinderen vandaan komen en steunt ze, indien nodig, met extra voedsel 

en medische zorg. Er werken 12 lokale leraren/leraressen voor het standaard 

schoolprogramma en een een aantal buitenlandse vrijwilligers (echtgenotes van expats). 

Zij geven Engels, en teken of muziekles en het meest belangrijke oprechte aandacht. 

 

Naast JW Support zijn er diverse buitenlandse donoren, die voor een aantal jaar 

financiële steun geven. Ook worden er bijvoorbeeld kleding, dekens, boeken, schriften en 

pennen ter beschikking gesteld door lokale organisaties. Van internationale scholen, die 

hun onderwijs systeem hebben vernieuwd, hebben ze aantrekkelijk lesmateriaal 

gekregen.  

 

         

 



 

Onderwijs verbreed hun kansen op de arbeidsmarkt en voor meisjes is het zelfs mogelijk 

om een beter huwelijk te sluiten. Als je geen onderwijs hebt genoten is het hoogst 

haalbare een riksja rijder, een dagloner, iemand onder aan de ladder in de bouw.  Maar 

als je naar school bent geweest kun je samen met je man een winkeltje beginnen of 

bijvoorbeeld bij een schoonheidssalon gaan werken. Er zijn veel meer mogelijkheden met 

regelmatige inkomsten i.p.v. net als je moeder maar hopen dat er morgen weer geld 

binnenkomt om eten te kopen. 

 

Onze bijdrage aan de school voor onderwijs en eten is 450 euro per maand. Op jaarbasis 

is dit 5.400 euro. De kosten bestaan voornamelijk uit huur voor het pand waar de school 

is gehuisvest, plus gas, licht en water, leermaterialen (pennen, schriften e.d.), de 

vergoeding voor de leerkrachten en de dagelijkse maaltijd. 

 

   

 

Project 3, Onderwijs 

Zoals al aangegeven in project 2 voor de kinderen van de slumschool is onderwijs een 

enorm belangrijke factor voor zelfontplooiing en latere kansen op de arbeidsmarkt. 

Het standaard onderwijs systeem in Bangladesh is vooral gericht op “uit je hoofd leren”. 

Langzaamaan is er een ontwikkeling naar begrijpend leren, hetgeen op de slumschool al 

voor een groot deel wordt ingezet. 

Omdat de klassen vaak overvol zijn (100-150 kinderen per klas is normaal) is 

huiswerkbegeleiding een must. Deels wordt dit gedaan door de verzorgers van de 

kinderen en deels door leraren, vaak oudere jaars studenten, aan te trekken om de 

kinderen langzaam en duidelijk de lesstof uit te leggen en vragen te beantwoorden. 

 

 

Resultaten 

De opbrengsten van onderwijs zijn niet in geld uit te drukken, maar we weten allemaal 

dat je zonder onderwijs een enorme achterstand in het dagelijks leven hebt. 

 

 

 

De kosten voor de  leerkrachten 

op de slumschool zijn € 600 per 

maand (7200 per jaar) 

 

 

Huiswerkbegeleiding in het 

opvanghuis van JW Support in 

Savar kost € 300 per maand 

(3600 per jaar) 

 



 

Project 4, Handicraft training  

(bijv. naaien, borduren, quilten, sieraden maken) 

 

De training is tweeledig: 

1. Jonge, vaak alleenstaande vrouwen en tieners een vak te leren, zodat ze in staat zijn 

om voor zichzelf en hun gezin te zorgen. Meisjes worden vaak gezien als een blok 

aan het been en worden al op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Met deze opleiding 

hebben ze een goede basis om werk te vinden, zelfs in een naai atelier/textielfabriek 

krijgen ze beter betaald omdat hun werk kwalitatief goed is. 

2. Met de producten gemaakt in deze training proberen ze lokaal inkomsten te 

genereren; ze hebben een winkeltje waarin de producten worden aangeboden. 

Helaas is het huren van een winkel op een toplocatie veel te duur, dus er zijn nog 

niet voldoende bezoekers om rendabel te zijn.  

 

Mijn lokale partner Dino van Lef for Life organisatie is al 15 jaar actief om de  vrouwen 

en meisjes in de sloppenwijk te steunen waar hij kan. Zijn projecten zijn een oase in de 

jungle van armoede en ellende. Het leven in een sloppenwijk is ongekend hard, als er 

ook maar enige verlichting en uitzicht op verbetering is, zie je de mensen opbloeien. 

Deze vakopleiding is onderdeel van het werk van JW Support in Bangladesh (m.n 

onderwijs en dagelijkse zorg). Onze stichting steunt hem al jaren bij de zorg voor de 

onderste laag van de bevolking. 

 

De kosten voor de opleiding van ca. 30 (jonge)dames is 3000 euro op jaarbasis 

 

Resultaten: De vrouwen hebben een veel betere kans op de arbeidsmarkt omdat de 

kwaliteit van hun werk uitstekend is en ze hebben veel meer zelfvertrouwen, omdat hun 

creativiteit wordt gestimuleerd en gewaardeerd. 

 

       
 

 
 

Corona in Bangladesh 

De Corona crisis heeft in Bangladesh geleid tot enorme problemen bij de arme onderlaag.  

Velen zijn tijdelijk naar familie op het platteland. Het leven in de stad is veel te duur als 

je zonder werk komt te zitten. Geen werk, geen inkomen en derhalve geen eten.  

De school in de sloppenwijk bijvoorbeeld heeft momenteel veel minder kinderen dan 

voorheen, maar we hopen natuurlijk dat we in de toekomst weer voor velen een rots in 

de branding kunnen zijn. 

Het project in Savar is gewoon open gebleven in tegenstelling tot vele andere 

opvanghuizen. Hoewel de scholen langdurig gesloten waren, konden de kinderen blijven 

studeren en kunnen ze met vertrouwen hun examens tegemoet zien. 

 

 
 



 

De projecten op een rijtje: 

Project 1, Gezinsvervangend tehuis in Savar – 50 euro per kind per maand / 600 per jaar 

(voor 30 kinderen 18.000 euro per jaar). 

Project 2, Support aan school in een sloppenwijk – 450 euro per maand (5400 per jaar) 

Project 3, Onderwijs A. Leerkrachten 600 euro per maand (7200 per jaar) 

            B. Huiswerkbegeleiding in Savar 300 euro per maand (3600 per jaar) 

Project 4, Training handicrafts: 30 vrouwen/meisjes 3000 euro per jaar 

          

Alle projecten worden regelmatig door Joke Wittekoek, voorzitter van de stichting JW 

Support, bezocht. Zij woont een deel van het jaar in Bangladesh en heeft zowel met de 

leiding van het kindertehuis in Savar als met de directeur van de slumschool wekelijks 

contact. Er is overleg over de voortgang, over vernieuwingen cq. verbeteringen en 

natuurlijk over de financiën. 

 

Indien u vragen hebt of meer informatie wenst, kunt u ons altijd benaderen. Hieronder 

vindt u onze gegevens. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw support 

 

Joke Wittekoek 

Voorzitter  
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