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Aan: Van der Hucht de Beukelaar Stichting 
Clauslaan 5 
1815 JT Alkmaar 
                                                                                    
Geacht bestuur,  
 
In het jaar 2019 heeft u ons project fantastisch gesteund. Hierdoor was het mogelijk ons 
werk voort te zetten op een zinvolle en positieve manier.  
Het jaar 2020 werd een bijzonder jaar. Wereldwijd maar zeker ook voor de mensen in 
Bangladesh en de gezinnen van de kinderen met een beperking die onze dagcentra 
bezoeken.   
 
In januari en februari 2020 kon ik nog volop werken met de kinderen, de teams en hun 
ouders, dat was achteraf een groot geluk.  
Alle kinderen zijn nog onderzocht, er zijn plannen gemaakt, veel trainingen gegeven en de 
benodigde hulpmiddelen zijn geïnventariseerd.  
De teams waren gemotiveerd om te werken aan een nieuw jaar zorg, hulp, ontwikkeling en 
therapie. 
 
In april echter sloeg het Corona virus in Bangladesh toe en volgde er een lock down.  
De dagcentra moesten sluiten en de ouders verloren hun werk. Al na twee weken bleek dat 
vele gezinnen geen eten hadden en klopten de ouders bij ons aan met hun nood. 
Er volgde een Corona nood actie ingezet door Stichting PhySCI,  die later in samenwerking 
met Wilde Ganzen tot een geweldig groot project werd met nood- maar ook structurele 
hulp.  
 
Zoveel mogelijk hield ik u al op de hoogte van het reilen en zeilen van het project dat u  heeft 
ondersteund. De zorg voor de kinderen ging door, nu middels huisbezoeken en 
ondersteuning van de ouders.   
Het bleek dat, nu alle kinderen huisbezoek kregen,  er ook voordelen waren.  De teams 
kwamen dichterbij de ouders te staan, konden veel adviseren en instrueren in de 
thuissituatie en er ontstond een grote verbondenheid.  
 
In Dinajpur werd het nieuwe gebouw langzaam maar zeker afgewerkt en nu staat er een 
geweldig dagcentrum klaar voor de kinderen en hun ouders. Groter en beter bereikbaar 
vanuit alle richtingen. Dit heeft geleid tot meer dan 40 nieuwe aanmeldingen in Dinajpur, 
wat natuurlijk fantastisch is.  
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Maar dat maakt ook dat we naar wegen zoeken om ons werk te blijven realiseren. Het is        
zo zinvol en helpend. We bereiken inmiddels 270 kinderen met een beperking en hun ouders 
met onze zorg. We maken ontwikkeling, therapie en kwaliteit van leven voor de kansarme 
kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in Bangladesh mogelijk.  
Hiervoor doen wij graag een beroep op uw ondersteuning. 
 
Dit project wordt uitgevoerd door en namens Stichting PhySCI, welk tot doel heeft het 
bevorderen van hulp aan de allerarmste kinderen in Bangladesh en Nepal die vanwege een 
lichamelijke en meervoudige handicap geen toekomstperspectief hebben. Voor de meeste 
van deze kinderen betekent dit een eerste kans op aandacht, zorg en therapie.  
 
Voor velen wordt hierdoor ook een mogelijkheid geschapen naar school te gaan.  
Onze hulp bestaat voornamelijk uit het opleiden van lokale werkers die met deze kinderen 
werken en advisering aan ouders en verzorgers. Hierdoor neemt de kwaliteit van de 
hulpverlening en begeleiding toe en zijn er waarneembare resultaten te boeken voor de 
betrokken kinderen.  

Toelichting  bij het project:  

Stichting PhySCI heeft in november 2011 in samenwerking met lokale werkers een 
dagcentrum opgezet in Mymensingh,  (Bangladesh) voor kinderen met een lichamelijke of 
meervoudige beperking. Ze krijgen hier therapie, zorg, aandacht en worden gestimuleerd in 
hun ontwikkeling. Als het mogelijk is worden ze voorbereid om naar school te gaan. 
Het belangrijkste doel van PhySCI is kennisoverdracht.                                                                  
Nederlandse professionals gaan elk jaar voor enkele weken naar Bangladesh om samen te 
werken met lokale werkers in de praktijk, het geven van trainingen in theorie en praktijk, 
waarna het lokale team door het jaar heen zelf de dagbesteding draait. Elk jaar gaat Ria 
Schmitz, fysiotherapeut , (al dan niet met een collega professional) naar Bangladesh, om te 
evalueren, training te geven en samen met het team verdere stappen te maken. Gelukkig 
was dit in 2020 mogelijk in januari en februari, vlak voor de Corona crisis Nederland maar 
ook Bangladesh bereikte.   

De ouders zijn direct betrokken bij de dagbesteding en krijgen ook adviezen over zorg, 
hantering en oefeningen en vinden steun bij elkaar in het moeilijke leven met hun 
gehandicapte kind. De dagbesteding in Mymensingh draait nu ruim 9 jaar heel goed. Al veel 
kinderen konden door deze hulp naar school gaan, ondanks hun handicap. Nieuwe kinderen 
kunnen dan weer instromen. 
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Via de mail onderhouden we contact en er komen elk half jaar evaluaties. Ter plaatse 
worden de kinderen samen met het lokale team onderzocht, er wordt een plan opgesteld 
voor behandeling en doelen voor de dagbesteding. Dit wordt geoefend met de lokale 
werkers en ouders. Ook wordt bekeken of er voorzieningen ( zoals spalken, statafels, 
rolstoelen en speciaal aangepaste stoeltjes)  nodig zijn en deze worden verstrekt.                    
In Mymensingh bezoeken 70 kinderen de dagbesteding verdeeld over 6 groepen. 
                                                                                                                                                                        
We hebben in januari 2016 een nieuw Dagbehandeling Centrum geopend op het platteland 
van Dinajpur in Bangladesh. In navolging van de CP Daycare in Mymensingh, die ontzettend 
goed draait en een enorme vooruitgang heeft betekend voor vele kinderen, gaat PhySCI op 
het platteland van Dinajpur op dezelfde manier te werk. Omdat gehandicapte kinderen hier 
nog zonder zorg leven in een sociaal isolement, niet naar school kunnen en geen aandacht 
en respect krijgen, geen therapie of medicijnen. Samen met Bengaalse fysiotherapeuten en 
op verzoek van hen, hebben we de zorg in Dinajpur opgezet.                                                                     

In 2015 is met behulp van PhySCI een lokale werker gestart met huisbezoeken. Het blijkt dat 
de kinderen op het platteland in armoedige omstandigheden leven, bovendien is er geen 
kennis over handicaps en worden ze vaak met de nek aangekeken evenals hun ouders en het 
hele gezin. Dit is vooral onwetendheid. Daarom is informatieoverdracht en bewustwording 
van de bevolking ook al een belangrijk doel van PhySCI. 

Op  4 januari 2016 is het centrum geopend en heeft al een enorme positieve ontwikkeling 
doorgemaakt.  

Met onze kennis en handen is het mogelijk veel te bereiken, want de lokale werkers 
verwachten ons en met enthousiasme en energie werken we samen en brengen zij in de 
praktijk wat de kinderen nodig hebben. Begonnen we in Dinajpur met 102 kinderen in 2016, 
inmiddels zijn er al 28 naar school bevorderd en zijn er nog 151 kinderen die nu zorg 
ontvangen en 40 nieuwe aanmeldingen voor 2021. De bekendheid van het centrum is 
gegroeid en van heinde en verre bereiken ons de zorgvragen en worden kinderen 
aangemeld.  Door de activiteiten van PhySCI hebben zij en hun ouders hoop gekregen voor 
de toekomst. Want er is een kans op leven, ontwikkeling, plezier, vooruitgang, hoop en 
kwaliteit van leven. 

Het jaar 2020 was wereldwijd problematisch. In Bangladesh verloren veel ouders van onze 
kinderen hun werk en ontstond er schrijnend voedsel tekort. Ook werden de dagcentra 
noodgedwongen gesloten net als in Nederland. De zorg is echter door gegaan, want de 
teams hebben het werk voortgezet middels huisbezoeken en de hulpmiddelen zijn,  hetzij 
wat vertraagd, verstrekt. Het positieve bijeffect van de huisbezoeken is dat het veel contact 
en verbondenheid met de ouders heeft bewerkstelligd.  
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We hebben ook kunnen steunen door voedselpakketten en structurele materialen voor de 
ouders om in eigen onderhoud te kunnen gaan voorzien. Al met al toch een jaar met veel 
positieve resultaten.  

In 2021 zouden we de zorg in de centra graag weer opstarten zodra het weer kan. De 
kinderen en  moeders kijken er naar uit, want het is een groot gemis niet samen te mogen 
spelen, oefenen, genieten en plezier te maken.  

Project plan Stichting PhySCI 2021- 2022 
Mymensingh 
 

Activiteiten:  
Draaien van drie Dagcentra voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. 
Locaties:  

• Mymensingh 

• Dorp Muktagacha  

• Dorp Vati Barera  

Het werk:  

• Zorg, ontwikkeling, scholing en therapie voor 70 kinderen., hetzij in centra hetzij 

middels huisbezoek, voor elk kind 2 x per week. Het dagprogramma is onderverdeeld 

in groep ontwikkeling stimuleren en groep school voorbereiding om door te kunnen 

stromen naar regulier onderwijs.  

• Instructie, advisering, scholing ouders, tijdens dagbesteding of huisbezoek voor 

individuele kind.   

• Training ouders tijdens maandelijks ouderbijeenkomsten: kennisoverdracht, 

bewustwording, bemoediging en ondersteuning, aandacht voor positie en rechten in 

de maatschappij. 

• Verstrekken van hulpmiddelen individueel en voor in dagcentra of thuis, na 

inventarisatie uit evaluaties en lichamelijk onderzoek.  

• Programma in sociale omgeving/gemeenschap om aandacht te vragen voor kinderen 

met een beperking en hun rechten.  

• Contacten met scholen om kinderen te plaatsen in regulier onderwijs en de kinderen 

te volgen.  

• Trainingen teams; Kennisoverdracht in positieve samenwerking,  jaarlijks door 

Nederlandse professionals. 

• Ontwikkeling kennis en vaardigheden  door kennisdeling onderling. 
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Dinajpur 
 
Activiteiten:  
Draaien van een Dagcentrum voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. 
Locatie: Dorp Phulbari  
Het werk:  

• Zorg, ontwikkeling, scholing en therapie voor 151 kinderen., hetzij in centra hetzij 

middels huisbezoek, voor elk kind 2 x per week. Het dagprogramma is onderverdeeld 

in groep ontwikkeling stimuleren en groep school voorbereiding om door te kunnen 

stromen naar regulier onderwijs. 

 
151 kinderen zijn verdeeld over: 
2 dagbesteding groepen voor meervoudig of laag niveau beperkte kinderen, 2 school 
voorbereidende groepen. Er is een baby groep met 28 kinderen, een therapie groep met 18 
en 60 kinderen ontvangen huisbezoeken.  
In 2021 zijn 40 nieuwe aanmeldingen. 
Verder bestaat het werk uit dezelfde punten als genoemd in Mymensingh.  

 
Sinds 2017 werken wij samen met de Wilde Ganzen.  
Hiermee realiseerden wij de aankoop van een stuk grond in Dinajpur  en de bouw van 
een groter en goed bereikbaar dagcentrum. Dit is inmiddels gereed en beschikbaar voor 
de kinderen, met ingang van 1 januari 2021. 
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Hulpvraag:  
Om alle dagcentra in Bangladesh te kunnen draaien en de zo broodnodige zorg, therapie en 
ontwikkeling te geven, zijn we afhankelijk van sponsors.  
Wij hopen dat u/uw Stichting bereid is en in de gelegenheid ons werk financieel te steunen 

en mogelijk te maken.  

Wij kijken uit naar uw reactie.  
 
Met vriendelijke groeten,  

 
Ria Schmitz 
Fysiotherapeut 
Voorzitter Stichting PhySCI  
Stichting PhySCI  
Ru Paréstraat 35, 2552 CP Den Haag  
ria@physci.nl 
www.physci.nl 
06-53619015 
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