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Projectmatig
 
 
 
Fondsenwerving

Rechtsvorm
 
 
 
Oorsprong
 
 
Registratie
 
 
 
Onderscheidende 
kenmerken
 
 
 
Programma’s
 
 

Operationele kosten
 
 
Financiële controle
 
 
Looptijd
 
 
Lidmaatschap
branche organisaties
 
Maatschappelijke
relevantie
 

Totaal
2013 : € 138.473
2014 : € 196.959
2015 : € 221.676
2016 : € 359.691
2017 : € 237.466
2018 : € 204.189

Kostenpercentage
2013 : 4,5 %
2014 : 2,6 %
2015 : 2,5 %
2016 : 1,3 %
2017 : 2,8 %
2018 : 3,2 %

in Nederland: stichting met een bestuur.
Partnerorganisatie in Bangladesh: NGO met een
dagelijks bestuur.
 
Particulier Initiatief
(Antoinette Termoshuizen)
 
KvK : 27173896
ANBI status : 807284427
CBF Keurmerk
 
Specifieke doelgroep: kinderen en jongeren met een
complexe handicap in Bangladesh. Kennisorganisatie
op gebied van holistische zorg aan complex
gehandicapten in Bangladesh.
 
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

Projectkosten 166.076 euro in 2018, uitvoeringskosten
13.056 euro in 2018
 
BAKKER accountants & adviseurs, Ridderkerk
 
Zolang er in Bangladesh buitenlandse ondersteuning
nodig is om de zorg voor complex gehandicapten
duurzaam in overheid en samenleving te verankeren.
 
Partin en Goede Doelen Nederland
 
 
De hulp  aan verstandelijk en meervoudig
gehandicapten in Bangladesh wordt door  internationale
NGO`s  vaak als te complex gezien voor programma
implementatie. Uitsluitend particuliere organisaties en
nationale NGO’s bieden de doelgroep toegang tot hulp
en spreken de overheid en internationale
hulporganisaties aan op hun verantwoordelijkheid
hierin.
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ontvingen ondersteuning
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kregen
onderwijs

Kinderen
leerde sociale
vaardigheden

Kinderen
kregen
zorg

Maaltijden
per dag

85 300 558 484

196

324
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Aan welke SDG doelen werken wij:

Medewerkers
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Nederland 
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Bangladesh
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Voorwoord
2018 was het jaar dat Niketan zich alweer 20 jaar inzet om kinderen en
jongeren met een complexe verstandelijke beperking in Bangladesh te
ondersteunen.
 
Bangladesh is in die 20 jaar enorm veranderd. Het nationaal inkomen is
verzesvoudigd;  kindersterfte is teruggedrongen, het aantal jaren op school,
de kwaliteit van onderwijs en vele andere economische en sociale
ontwikkelingsindicatoren zijn enorm verbeterd. Helaas geldt dit nog niet voor
de meest kwetsbaren in de samenleving, kinderen met complexe
verstandelijke beperkingen. Vooral de armere families hebben nog weinig
van deze groei kunnen profiteren.
 
In 1998 is Antoinette Termoshuizen Niketan gestart om een aantal families
te kunnen helpen. Niketan is in die 20 jaar voor een groot deel niet
veranderd. Het is nog steeds als een van de weinige NGO’s gericht op de
kwaliteit van leven van het individuele kind. Wij kennen ieder kind en ieder
kind kent ons. Sommigen zijn al lang geen kind meer, maar zijn puber of
volwassen met de problematiek die daarbij hoort. En omdat de groei van
onze kinderen nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, blijft Niketan zich
ontwikkelen en vernieuwen. Gezondheidszorg, seksuele voorlichting, werk &
inkomen enz.
 
Gelukkig betekent de ontwikkeling van Bangladesh dat de overheid meer
interesse begint te tonen in ons werk. Het betekent ook dat er meer steun
komt, zowel financieel als anderszins uit Bangladesh. Grote bedrijven tonen
interesse voor financiële steun; beroemdheden uit muziek en cultuur
steunen ons als Ambassadeur en meer en meer dorpsbesturen nemen dit
onderwerp ook serieus en richten ‘disability committees’ op.
 

Dat is belangrijk, want het is nooit onze bedoeling geweest eindeloos vanuit
Nederland problemen in een land ver weg op te lossen.  Het betekent dat
we onze rol kunnen aanpassen van direct verzorgend naar coachend,
sturend en naar het delen van onze kennis en ervaring, om grotere groepen
mensen bewust te maken en de middelen te geven om zelf aan hun
uitdagingen te werken. Dat kost tijd en we zijn er al in ons laatste
beleidsplan mee begonnen, maar we zullen er nog veel tijd, energie en
financiële middelen in moeten steken om dit zodanig van de grond te krijgen
dat andere partijen uit overheid en particuliere sector, aangestuurd door
ouders en verzorgenden het over kunnen nemen.
 
De Bengaalse overheid heeft dit herkend en heeft Antoinette dit jaar in het
zonnetje gezet door haar de Unsung Women Nation Builders 2018 Award uit
te reiken. Deze bijzondere onderscheiding tekent de waardering voor het
werk dat Antoinette met Niketan over de afgelopen 20 jaar heeft verworven
bij de partners in Bangladesh. 
 
Het 20 jarig bestaan hebben we dit jaar in ‘Afroza’s Place’ klein gevierd. Alle
kinderen en families hebben genoten van een bijzondere dag, met muziek,
lekker eten een draaimolen en nog veel meer. 
 
We hebben het nog niet in Nederland gevierd, maar zullen daar hopelijk het
komend jaar voldoende tijd en middelen voor weten te vinden.
De uitdaging blijft om onze steun, zowel financieel als anderszins, te
verbreden. We hopen dat dit jaarverslag daar ook weer een bijdrage aan zal
geven en ik wens u veel plezier bij het lezen.
 
                       
                    
                      Rutger-Jan Schoen,  Voorzitter
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Onze droom en aanpak
Niketan droomt van een wereld waarin kinderen en jongeren met een
complexe beperking geaccepteerd worden en naar school kunnen. Een
wereld waarin ze zelf kunnen beslissen over hun toekomst.
 
Niketan luistert naar de individuele behoeften van elk kind en geeft ze de
vrijheid om zich te ontwikkelen in hun eigen tempo. We bieden de kinderen
onderwijs, een voedzame maaltijd en paramedische zorg. Wanneer ze
ouder worden volgen we ze en passen we onze zorg aan op hun
veranderende ondersteuningsbehoefte. We helpen ze om voor zichzelf op te
komen en talenten te ontwikkelen. Familie, zorgverleners en leerkrachten
helpen we te begrijpen wat de behoeften van het kind zijn en hoe daarmee
om te gaan. Niketan biedt kinderen met een complexe handicap in
Bangladesh een volledige pakket aan zorg.
 
We leveren op districtsniveau een directe bijdrage aan de structurele
verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen en jong volwassenen
met een complexe verstandelijke of lichamelijke handicap. Daadwerkelijke
verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen met een complexe
handicap is alleen mogelijk door een aanpak die zich richt op alle aspecten
van hun leven.
 
We leggen verbindingen met het eigen sociale netwerk en met lokale
partijen zoals overheden, politie en medische zorg, streven we naar lokaal
initiatief en leiderschap. Niet alleen maar vragen/wachten op de nationale
overheid,  maar samen met familie, partnerorganisaties en andere lokale
betrokkenen zelfstandig werken aan duurzame oplossingen. We streven
naar zelfstandigheid van de kinderen en hun families in de Bengaalse
context, waardoor ze op den duur minder afhankelijk worden van de
financiële steun vanuit Nederland .
 
In lijn met ons beleidsplan “Niketan 2020”, maken we ook de 1e stappen in
het leggen van verbanden op nationaal niveau. We streven naar methoden
waarop we onze lange ervaring kunnen ontsluiten en delen met organisaties
elders in Bangladesh,
 

die zich ook inzetten voor kinderen met meervoudige verstandelijke
beperking.
 
De vaardigheid om te beslissen over je eigen toekomst leer je niet van de
één op andere dag. Daar voor moet je aan de hand genomen worden en
stap voor stap leren wat het betekent als je je eigen keuze maakt. 
Wanneer ouders zich met hun jonge kind bij ons melden, zien we vaak
kwetsbare zwaar beperkte kinderen en ouders die niet tot nauwelijks inzicht
hebben in de zorgvraag van hun kind. Ze zien het kind als last, zonder
perspectief op verbetering en worden door hun omgeving genegeerd. 
We leren de ouders dat hun kind er mag zijn, het lief te hebben en hoe ze de
ontwikkeling van het kind kunnen stimuleren. Wanneer het kind zich begint
te ontwikkelen zien we ouders trots worden, adequaat reageren op de
zorgvraag en het zelfbeeld van het kind toenemen. Met het toenemende
zelfvertrouwen ontwikkelen de kinderen hun cognitieve, schoolse en sociale
vaardigheden.  
 
Spelenderwijs leren ze keuzes maken en zo hun eigen verantwoordelijkheid
te nemen. Veel kinderen stromen uiteindelijk door naar het passend
onderwijs en sommige kinderen weten zich te handhaven in het reguliere
onderwijs.  We ondersteunen ouders en jongeren bij het verkrijgen van de
financiële zorgondersteuning van de overheid en zien dat daardoor de
ouders meer inkomsten weten te genereren. Na hun school carrière zien we
ze als jongeren terug komen om binnen het vakgerichte onderwijs
vaardigheden te leren die ze nodig hebben in hun volwassen leven. Op weg
naar volwassenheid leren we de jongeren wat hun positieve karakter
eigenschappen zijn, dat ze er mogen zijn, we stimuleren hun zelfstandigheid
en assertiviteit.  We leren ze hun eigen beslissingen te nemen, spelen nog
even voor vangnet voordat we ze op eigen benen de wijde wereld in sturen.
 
Het werken in Bangladesh en het werken met complex gehandicapte
jongeren vergt geduld, vastberadenheid en een hele hele lange adem. 
Maar we zijn er trots op dat we in de afgelopen 20 jaar al 1808 kinderen,
vaak meerdere jaren, hebben mogen ondersteunen en begeleiden.
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Atik is een vrolijke tiener van 13 jaar, het leven lijkt
hem eindelijk toe te lachen. Atik kwam na een zware
bevalling met zuurstof gebrek op de wereld. Vlak na
zijn geboorte kreeg hij hoge koorts en epilepsie. 
 
Door de vele epileptische aanvallen en een spastische
verlamming aan de linkerkant van zijn lichaam
ontwikkelde hij zich langzamer dan zijn zussen.
In het dorp en op school werd hij uitgemaakt voor ‘de
lamme’ en toen bleek dat hij niet mee kon komen met
de lesstof werd dat al snel ‘de gekke lamme’. Iedere
dag ging Atik met lood in zijn schoenen naar school. 
 
Na 3 moeizame jaren school kwam het We Can team
bij hem op school. Ze spraken over kinderen met een
handicap, leraren kregen training en leuke interactieve
opdrachten werden gedaan met zijn medeleerlingen.
Langzaamaan veranderde  de mentaliteit van
leerkrachten en leerlingen en Atik ging al snel met
minder tegenzin naar school.
 
Atik volgt nu een sociale vaardigheid en
arbeidshouding training. Daarna hoopt hij met succes
de money management training af te ronden zodat hij
later de zaak van zijn vader over kan nemen, tot die
tijd assisteert hij zijn vader na schooltijd.
 

Atik



Bangladesh Projectgebied
De volksrepubliek Bangladesh is een land in het zuiden van Azië. Het grenst
voor het grootste gedeelte aan India en voor een klein stukje aan Myanmar
(voorheen Birma). Het land is gelegen ten noorden van de Golf van
Bengalen en omvat voornamelijk de delta van de rivier de Ganges.
Bangladesh is een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld, met 1150
mensen per km2, wat bijna drie keer zo veel is als het eveneens
dichtbevolkte  Nederland. Door de ligging zijn er vaak overstromingen in het
land. De hoofdstad Dhaka is in 2016 uitgeroepen tot de meest vervuilde
hoofdstad van de wereld.
 
In augustus 2018 kwam Bangladesh in het nieuws vanwege onrust en
demonstraties onder studenten. De opstand begon vanwege een van de
vele dodelijke ongevallen in het verkeer. Dagenlang hielden de studenten
auto’s en bussen aan om hen te controleren op hun rijbewijs. In Bangladesh
rijden veel mensen zonder rijbewijs omdat ze corrupte politie agenten
eenvoudig kunnen omkopen. Uiteindelijk werd de opstand met harde hand
neergeslagen en werd toegang tot internet geblokkeerd.
 
Bangladesh kent een groeiend (seksueel) geweld tegen vrouwen, niet alleen
in huiselijke kringen maar ook in het openbaar worden vrouwen gekleineerd,
geslagen en verkracht. Meisjes / vrouwen met een handicap vormen een
makkelijk slachtoffer en worden vaak stelselmatig misbruikt. Door de in 2017
aangenomen wet dat meisjes vanwege ‘speciale omstandigheden’ zoals een
ongewenst zwangerschap onder hun 18de mogen worden uitgehuwd,
trouwen steeds meer jonge meisjes met hun verkrachter.
 
Op 30 december werden de verkiezingen gehouden die hebben geleid tot
een overwinning van de regeringspartij onder leiding van Sheikh Hasina. De
verkiezingen verliepen niet vlekkeloos, maar we hopen dat het wel weer rust
brengt en de regering naast economische groei, nu ook weer meer aandacht
heeft voor armoede bestrijding, in het bijzonder de kwetsbaarste groepen,
kinderen met een meervoudige verstandelijke beperking.
 

Bangladesh is opgedeeld in 7 bestuurlijke divisies, met 64 districten. Niketan
is binnen de Dhaka divisie actief in het district Manikganj en de hoofdstad
Dhaka. 
 
Manikganj District is een van de armere districten in Bangladesh. Het land is
erg laag gelegen en het raakt één keer per jaar overstroomd. De bevolking
is eraan gewend, dus alleen bij extreem hoog water leidt dat nog maar tot
grote problemen. Manikganj is onderverdeeld in 7 upazila / thana
(subdistricten), 65 unions en 1643 dorpen. Een groot deel van de projecten
van Niketan liggen in de upazila’s Ghior en Daulatpur, de 478 kinderen
wonen verspreid over 229 dorpen.
 
 
Sloppenwijk Badda ligt ingesloten tussen diverse diplomatenwijken van
Dhaka, Gulshan, Baridhara en Banani. Buitengesloten van fundamentele
behoeftes zoals schoon drinkwater, gezonde voeding en goede woningen
leven ze met honger, ondervoeding en vele ziektes tussen ambassades en
dure appartementen. Kinderen gaan niet naar school, maar komen vaak
terecht in erbarmelijke werkomgevingen waarin ze uitgebuit worden.
Bovendien vormen de sloppenwijken de ideale plek voor sociale problemen,
zoals criminaliteit en drugsverslaving. Niketan biedt zorg en onderwijs aan
80 gehandicapte kinderen in deze slum.
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Kenniscentrum

Het doel van het kenniscentrum is om ouders, leerkrachten en anderen
binnen de sociale omgeving van een kind met een handicap te
ondersteunen en handvaten te geven voor de verzorging, behandeling en
het begrijpen van de behoeftes van het kind.
 
In de afgelopen 20 jaar heeft Niketan een hoop kennis opgedaan, deze
kennis zetten we nu om in korte instructie video’s die ouders en community
workers kunnen helpen om betere zorg te bieden aan het complex
gehandicapte jonge kind. De eerste video’s die ontwikkeld zijn gaan over
voeding. In welke houding kan je je kind het beste voeden, wat geef je je
kind, welke problemen zijn er en hoe ga je daar mee om? Te vaak zien we
gefrustreerde moeders die in een hevige strijd zijn met hun kind tijdens het
voeden. Kinderen die voeding weigeren en moeders die het op brute manier
toedienen die levensbedreigend kan zijn. In een training behorende bij de
video bieden we handvaten om de negatieve spiraal die rondom eten is
ontstaan te doorbreken.  Ook zijn er video’s ontwikkeld gericht op de
ontwikkeling van hoofd en zit balans. Deze video’s zijn bestemd voor zowel
zorg professionals als wel voor ouders. De video’s zijn onderdeel van een
trainingspakket en worden zowel in India als in Bangladesh op diverse
scholen gebruikt.
 
Ook ontwikkelde Niketan dit jaar de statafel, een slim actief hulpmiddel
waarin het kind op ooghoogte met iemand contact kan maken, kan spelen of
zelfs leren.  Daarbij geeft het het kind stabiliteit,  en stimuleert het de
bloedsomloop, de stofwisseling en de bot opbouw. De statafel is lokaal
ontwikkeld en geproduceerd en is eenvoudig in elkaar te zetten en wordt
geleverd met een gebruiksaanwijzing en instructie video.  De komende jaren
hopen we in heel Bangladesh statafels te verkopen, hiervoor gaan we met
ondersteuning van de Internationale organisatie YGAP en met de
Nederlandse PUM een productie centrum realiseren waar kinderen met een
beperking, opgeleid in ons centrum zullen kunnen werken.

In 2018 heeft Niketan de lesmethodiek ‘Bloemen’ en ‘Bangladesh’
ontwikkeld en de training methodisch werken ontwikkeld. Niketan heeft de
afgelopen jaren tientallen methodieken en trainingen ontwikkeld. Om inzicht
te krijgen of het lesmateriaal op brede schaal uitrolbaar is, heeft het Asian
Centre for Inclusive Education (ACIE) een evaluatie uitgevoerd. Uit de
evaluatie bleek dat de trainingen en lesmethodieken van hoge internationale
standaard zijn. In het bijzonder werd de kwaliteit en de inhoud van de
trainingen gewaardeerd. Trainingen in Bangladesh zijn vaak een
eenrichtingsverkeer zonder veel diepte. De methodieken zijn uitrolbaar,
maar er zijn nog onvoldoende professionals en er is te weinig capaciteit om
trainingen te geven.
 
Op de door ShareNet georganiseerde ‘Knowledge fair’ was Niketan
gevraagd als gastspreker om  kennis te delen over seksuele voorlichting aan
jongeren met een verstandelijke beperking. In haar presentatie sprak
Antoinette niet alleen over het recht om zelfstandig beslissingen te nemen
maar ook over specifieke uitdagingen, zoals het onvoldoende begrijpen van
de voorlichting wat juist kan leiden tot seksuele grensoverschrijdend gedrag.
Niketan ontwikkelde bij de module ook een vijftal leesboekjes over het
thema. De leesboekjes worden in Bangladesh per set verkocht aan
geïnteresseerden. De opbrengst wordt weer in onze programma’s
geïnvesteerd.
 
In 2018 is Niketan de trainingen over gaan dragen aan een lokale ‘Master
trainer’.  Rabeya heeft nu de trainingen aan de leerkrachten van reguliere
basisscholen en die aan vrijwilligers en ouders van ons overgenomen. 
 
Speerpunten 2019
In 2018 zijn er diverse gesprekken geweest met mogelijke partners en
belanghebbenden om een voorlichtings- en onderwijsprogramma voor
ouders en een digitaal kennis-, ervarings-, en communicatie platform
ontwikkelen. We hopen het in 2019 te realiseren. Ook willen we in 2019
onze kennis delen met scholen ontstaan uit ouder initiatieven of andere
NGO’s.

Doelstelling: Kennis en ondersteuning bieden aan de sociale omgeving
van  een gehandicapt kind.
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Zorg
De juiste hulp vinden voor je verstandelijk of complex gehandicapte kind is
in Bangladesh erg moeilijk, ouders krijgen nergens betrouwbare informatie
en weten niet waar te beginnen. De belangrijkste oorzaken van handicaps
zijn te vinden in het gebrek aan goede gezondheidszorg, slechte voeding,
sanitair en water voorzieningen, verkeersongevallen én kind huwelijken.
Ruim 30% van de meisjes in de leeftijd van 15 tot 19 jaar zijn moeder van
een of meerdere kinderen. Zes procent van de meisjes wordt zelfs moeder
voor hun 15e  jaar. De jonge moeders eten nauwelijks tijdens hun
zwangerschap om zo een complexe bevalling te voorkomen, echter veel van
hun kinderen komen toch tijdens een moeilijke en zware bevalling met een
tekort aan zuurstof op de wereld.

We introduceerden de statafel, speciaal ontwikkeld voor kinderen in de
leeftijd van 1 tot 3 jaar en zagen daarmee zichtbare vooruitgang in de
stabiliteit en gezondheid van kinderen. Dankzij de statafel leerden dit jaar 23
kinderen staan of lopen. Dit jaar organiseerde we een ‘papa dag’ met als
doel vaders meer inzicht te geven in ons werk. Zij zijn degenen die hun
vrouw toestemming geven om met hun kind naar het centrum te komen.
Wanneer de vaders het belang inzien, kunnen zij de moeder beter
ondersteunen. We zagen een groeiend aantal ouders met hun jonge kind de
weg naar het centrum vinden, dit jaar waren er 34 nieuwe aanmeldingen. 

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

Vroeghulp

Het doel van de vroeghulp is om de ontwikkelingsachterstand of de
gedragsproblemen van het jonge kind op latere leeftijd te beperken en zo
mogelijk te voorkomen. Wij bieden een interactief programma aan van
observatie, behandeling en dagopvang. De unieke mogelijkheden van het
kind en de ouder staan centraal. De moeders maken onderdeel uit van het
programma en leren om de ontwikkeling van het kind op een speelse manier
te stimuleren.
 
Ook in 2018 stond in de 6 vroeghulpklassen het stimuleren van sociale en
communicatieve vaardigheden en het verbeteren van de grove en fijne
motoriek centraal. In het dagprogramma worden kinderen met uitdagend
speelgoed gestimuleerd om zich binnen hun mogelijkheden, middels ons
‘kleine stapjes model’ motorisch te ontwikkelen. Het model biedt begeleiders
inzicht in de ontwikkeling van het kind en de kleine stapjes die gezet moeten
worden om nieuwe vaardigheden eigen te maken.

De kinderen zijn trotse kleine ontdekkingsreizigers geworden; hun sociale
vaardigheden en taalvaardigheid is verbeterd. De ouders zijn ook trots, voelen
zich zelfverzekerder en zijn beter in staat hun kind thuis te begeleiden.
 
Speerpunten 2019
In 2019 willen we het programma voortzetten. We willen de kinderen helpen
zich in kleine stapjes in diverse ontwikkelingsdomeinen te blijven ontwikkelen.

Baniajuri Ghior Badda
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Amrita is 2 jaar en komt al ruim 1,5 jaar naar het
vroeghulpprogramma. Ze heeft een spastische
verlamming en daardoor een vertraging in haar
ontwikkeling opgelopen. Het afgelopen jaar heeft
moeder geleerd hoe ze Amrita thuis het beste kan
voeden en hoe ze haar dochter kan helpen /
stimuleren in het ontwikkelen van een betere zitbalans. 
 
Ook leert Amrita gewicht te dragen op haar benen,
zodat zij later in staat is om zelfstandig te staan en te
lopen. Amrita kan nu met ondersteuning van haar
armen zelfstandig zitten. Hierdoor heeft haar moeder
haar armen meer vrij en kan ze thuis meer aandacht
geven aan haar huishoudelijke taken. In de
vroeghulpgroep is er ook aandacht voor het leren van
sociale vaardigheden. Door middel van liedjes en
spelletjes leren de kinderen de namen van hun
vriendjes en vriendinnetjes. Ook leren ze
spelenderwijs kleuren te herkennen.
 
Haar ouders vinden het een verademing dat er
gekeken wordt naar wat hun dochter wel kan en dat
hun angst en onzekerheden begrepen worden.

Amrita



Om de leefomstandigheden van het kind ook thuis verder te verbeteren is de
oudergroep BANGLAMA gerealiseerd. In opdracht van de Nederlandse
organisatie 2Mothers maken zij jute producten die in Nederland verkocht
worden.
 
Speerpunten 2019
In 2019 willen we het programma duurzaam voortzetten en willen we de
kinderen helpen om door kleine stapjes in de ontwikkelingsdomeinen zich te
blijven ontwikkelen.
 
 

Doelstelling: Het stimuleren van de ontwikkeling en specifieke
mogelijkheden van kinderen met een ernstige meervoudige handicap
in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.

De zorg - ontwikkelgroep

De zorg-ontwikkelgroep bestaat uit  kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.
Het gaat om kinderen met een ernstige verstandelijke en vaak meervoudige
handicap, hetzij lichamelijk, gedrag of een combinatie hiervan. De groep
bestaat uit kinderen die uniek verschillen, zowel qua leeftijd,
ontwikkelingsniveau, vaardigheidsniveau en bijkomende problematiek.
 
In 2018 heeft in de 8 klassen, de nadruk gelegen op het aanbieden van een
veilige en stimulerende omgeving. ‘Ervaar het maar’ activiteiten gericht op
lichaam gebonden ervaringen zoals voelen, ruiken, proeven, kijken en horen
zijn gegeven. Dit jaar zagen we een toename van kinderen met een aan
autisme verwante stoornis en een toename van zeer ernstig beperkte
kinderen.  In speciale klassen voor kinderen met autisme is gestart met het
thematisch onderwijs. Om kinderen met een aan autisme verwante stoornis
beter te begeleiden is het TEACCH programma uitgelegd en is er hands-on
training gegeven. 
 
Voor de kinderen met een zeer ernstige beperking heeft de aandacht
gelegen op het reduceren van reflux problemen en het trainen van ouders in
het voeden van hun kind.
 
Er is een papa en opa & oma dag georganiseerd; dit heeft er toe geleid dat
zij een beter inzicht hebben gekregen in wat we hun (klein)kind kunnen
leren, waardoor het voor de moeders mogelijk is om vaker  naar het centrum
te komen.
 

Baniajuri Ghior Badda
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Ondeugend en als een waar fotomodel poseert hij
voor de lens. Saad is 7 jaar en heeft het Syndroom
van Down. Zijn ouders hadden vlak voor zijn geboorte
het platteland verlaten en hadden hun intrek genomen
in het grote Dhaka. Zijn vader vond al snel werk als
chauffeur en zijn moeder zorgde liefdevol voor de
kleine Saad. De eerste drie jaar merkte ze niets
bijzonders aan hun kind en genoten ze van hun kleine
spruit. Maar hij bleek een lastige peuter puber te zijn,
hij luisterde slecht, zat vol streken,  sprak alleen
straattaal , tufte naar volwassen en kinderen en werd
met de jaren agressiever. 
 
De ouders schaamden zich voor hun kind en raakte
geïsoleerd, ze durfden hem niet meer mee naar buiten
te nemen of naar familie feestjes. Saad werd zeven en
kwam nog amper het kleine huisje in de slum van
Badda uit. Op een dag hoorde ze over een andere
gehandicapte jongen die met veel plezier naar het
speciale onderwijs ging. Zo kwam Saad naar het
vroeghulp programma en werd hij op zijn 7de
gediagnosticeerd met het Syndroom van Down. Na
enkele maanden stroomde hij door naar een zorg-
onderwijs klas. De duidelijke structuur en regels
helpen hem. Langzaam neemt zijn moeilijke gedrag en
daarmee zijn frustraties wat af en komen er
vriendschappen voor terug. 

Saad



Gelukkig zijn de jongens assertiever geworden en weten ze hun familie
uiteindelijk te overtuigen dat ze terug willen naar Afroza’s Place .
 
Speerpunten 2019
In 2019 willen de jongens verder helpen in hun zelfstandigheid en ze
zelfbewuster en weerbaarder maken zodat ze beter voor zichzelf op kunnen
komen.

Doelstelling: het bieden van een prettige gestructureerde leefomgeving
waarin  24 uur zorg geboden wordt  aan verstandelijk of complex
gehandicapte jongens.

Wonen

In onze woonvoorziening ‘Afroza’s place’ wonen elf jongens die vanwege
hun complexe zorg of het ontbreken van betrokken familieleden niet meer
thuis kunnen wonen. De elf jongens zijn te verdelen in;  10 verstandelijk
beperkte jongeren, en één  ernstig complex gehandicapte jongen.  
 
Zij worden verzorgd door twee huismoeders die 24 uur per dag aanwezig
zijn. Waar mogelijk helpen de jongens op de zorgboerderij en verbouwen
rijst, mosterd en diverse groenten en kruiden. De jongens, veelal met
emotionele en gedrag gerelateerde problemen, hebben geleerd dat ze er
mogen zijn, ze zijn zelfstandiger geworden en hebben een beter zelfbeeld
gekregen. De jongens zorgen voor elkaar als echte broers.
 
2018 was vergeleken met 2017 een rustig jaar. Er kwamen veel gasten
langs die met de jongens diverse activiteiten ondernomen, waar nog lang
over nagepraat werd. De hormonen gieren bij de jongens door hun lijf en er
wordt dan ook veel gesproken over verliefdheid en trouwen. Soms worden
de grenzen opgezocht, wat het personeel deed beseffen dat er binnen de
training seksuele voorlichting ook aandacht besteed moest worden aan
zelfbevrediging. Ondanks het feit dat hier een groot taboe op ligt werd er
door middel van pictogrammen les gegeven.
 
Sommige jongeren kunnen de druk van de familie niet aan en worden
meegenomen of lopen weg op zoek naar een betaalde baan.  Ouders zien
dat hun zoon op ‘Afroza Place’ veel geleerd hebben, maar begrijpen niet dat
ze alleen in deze veilige omgeving goed kunnen functioneren. Ze kunnen in
hectisch Dhaka de werkdruk niet aan, worden uitgebuit en uitgescholden en
komen beschadigd weer terug.   
 

Baniajuri
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Frunnikend aan zijn vingers kijkt Parish vanonder zijn
wimpers angstig uit over het grote erf van Afroza’s
Place. Zijn moeder heeft hem met een kleine tas met
kleren gebracht en is niet meer teruggekomen. Parish
is 26 jaar en heeft vermoedelijk een aan autisme
verwante stoornis. Het liefst zit hij binnen op bed een
beetje te slapen, heerlijk veilig, weg van iedereen, weg
van de wereld die hij niet begrijpt.
 
Volgens zijn moeder was Parish tot zijn 19de een
gewone gezonde jongen, het overlijden van zijn vader
was zo’n traumatische gebeurtenis dat zijn leven van
de een op de andere dag veranderde. Parish praat
niet meer, is niet meer zindelijk en heeft een
problematisch eet patroon. Hij is angstig en heeft in
alles hulp nodig.
 
Parish woont nu ruim een jaar op Afroza’s Place en
begint zich langzaam aan weer iets te ontwikkelen. Hij
durft naar buiten, zegt af en toe een woordje of zelfs
een hele zin en heeft zijn angst voor trappen en een
open veld overwonnen. We hopen dat Parish zich
veilig bij ons blijft voelen en zich in de toekomst verder
gaat ontwikkelen.

Parish



Onderwijs
Bij het verbeteren van het onderwijs richt Niketan zich vooral op het
ontwikkelen van trainingen en thematisch lesmateriaal voor speciale
basisschool leerlingen en vakgerichte opleidingen. Niketan  investeert in een
goede schoolomgeving en schoolinrichting, training van schoolhoofden en
leerkrachten, in kindvriendelijke thematische lesmethodes en relevant en
goed lesmateriaal dat aansluit bij de omgeving waarin zij opgroeien. Hierbij
doet Niketan er alles aan om de barrières voor mensen met een handicap
op te heffen, zodat zij hun passende opleiding kunnen afmaken en toegang
krijgen tot de arbeidsmarkt. Niketan werkt daarbij nauw samen met de lokale
gemeenschap, de lokale en nationale overheid en onderwijsinstanties.

Ze zijn betrokken bij de lessen, komen graag naar school en zijn
zelfverzekerder geworden. Veel kinderen gaan deels naar de reguliere
basisschool en deels naar het passend onderwijs. Dit jaar was er ook
aandacht voor creatieve vakken zoals dans en zang, de kinderen konden
zich hiervoor opgeven en traden aan het eind van het jaar op voor hun
ouders tijdens de Internationale dag van mensen met een handicap.
 
Uit de ACIE evaluatie bleek dat het programma van internationaal niveau is
en dat het goed is aangepast aan de cultuur van het land, maar dat het
moeilijk blijft  om de overheid er voldoende bij te betrekken. De ouders zijn
zeer tevreden en geven aan dat hun kind zelfstandiger is geworden en dat
er daardoor thuis minder problemen en zorgen zijn.

Doelstelling: Het bieden van onderwijs passend bij de mogelijkheden
en kwaliteiten van kinderen met een neurologische en verstandelijke
beperking.

Passend onderwijs

Het onderwijs is gericht op: de emotionele en cognitieve ontwikkeling, het
ontwikkelen van de creativiteit en het aanleren van sociale, culturele en
lichamelijke vaardigheden. De lessen zijn praktijk gericht en zoveel mogelijk
op de individuele behoeftes afgestemd. Niketan maakt daarbij gebruik van
diverse bestaande theorieën en methodieken. 
 
In 2018 hebben de kinderen in 7 klassen les gekregen in de thema’s ‘mijn
familie en vrienden’, ‘mijn gezonde maaltijd’ en ‘mijn lijf’. Na ieder thema
maken de kinderen een kleine toets, waarmee we de ontwikkeling van het
kind volgen maar ook inzicht krijgen in de onderwijskundige vaardigheden
van de leerkracht.  Om een positief zelfbeeld te stimuleren ontvangen de
kinderen na iedere afsluitende test een ‘Well done” certificaat. Uit de testen
blijkt dat de kinderen steeds hoger scoren en dat ze met hulp van
gebarentaal en visuele woordbeelden een grotere woordenschat hebben
gekregen, vooruit zijn gegaan in rekenen en probleemoplossend leren
denken. De kinderen vertonen betere sociale vaardigheden, communicatief
sterker geworden en laten minder moeilijk en afwijkend gedrag zien.

Speerpunten 2019
In 2019 zal Niketan zich richten op het verder ontwikkelen van passend
lesmateriaal en het trainen van een mastertrainer.

Baniajuri Ghior Badda
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Farzana is een stil verlegen meisje van 12 jaar.
Vanwege haar lichamelijke handicap, een vervorming
in haar heupen, kan ze niet naar de reguliere
basisschool en volgt zij min of meer gedwongen het
speciale onderwijs. 
 
Maar Farzana komt graag naar school, ze heeft hier
vrienden gemaakt en leert veel. Zo heeft ze leren
schrijven en rekenen, maar ook heeft ze geleerd hoe
haar lichaam in elkaar zit, waarvoor ze spieren en
botten heeft en dat ze goed moet zorgen voor haar
eigen lichaam.  
 
Farzana hoopt ooit te leren lopen, daarom staat ze
graag in de statafel. Dit jaar heeft ze met
ondersteuning zelfstandig leren staan, dus haar doel
komt langzaam in zicht. In het komende jaar hopen we
Farzana zelfverzekerder te maken en haar angst voor
praten weg te nemen. Zodat ze het leven kan leiden
als de poppen in haar poppenhuis; vredig en
zelfverzekerd.

Farzana



Voor basisschool leerlingen zijn er bijeenkomsten geweest waarin we ze
basis gebarentaal leerden, hoe het is om gehandicapt te zijn en welke rol zij
kunnen spelen om een klasgenoot met een handicap te helpen. 
 
Ondanks de tevredenheid van leerkrachten en ministerie bleek uit de ACIE
evaluatie dat de trainingen onvoldoende aansluiten op de behoefte en
mogelijkheden van de scholen. Ook wordt er volgens de directeuren van de
basisscholen onvoldoende leerkrachten getraind, terwijl zij echter zelf
toestemming hebben gegeven voor training van maar 30 leerkrachten.

Doelstelling: Het verbeteren van de acceptatie en het ondersteunen
van leerkrachten en leerlingen bij plaatsing van kinderen met een
handicap in een reguliere school.

Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs wordt gezien als de betaalbare oplossing voor speciaal
onderwijs, het zorgt er voor dat het kind kan opgroeien in de vertrouwde
omgeving. Bij inclusief onderwijs wordt de nadruk gelegd op het aanvaarden
van de verscheidenheid. Kinderen met een handicap of leerstoornis worden
niet uit de gewone schoolomgeving weggehaald.
 
In Bangladesh is normaal onderwijs met klassen van soms 40 tot 80
leerlingen en onvoldoende ondersteuning vanuit de overheid al een enorme
uitdaging. Ze zijn dan ook zelden  in staat specifieke hulp te bieden aan de
kinderen met een handicap of leerstoornis.
 
In 2018 ondersteunde Niketan 33 scholen, 120 leerkrachten en ruim 19.000
leerlingen in de thana’s Baniajuri, Ghior en Daulatpur.  Dit jaar hebben we
27 kinderen met een handicap kunnen begeleiden naar inclusief onderwijs.
Via de diverse projecten begeleiden we nu 99 leerlingen met een
leerstoornis of handicap in de 33 scholen. Niketan volgt de leerlingen
nauwgezet, organiseert trainingen en informatiebijeenkomsten voor de
leerkrachten en interactieve middagen voor de klasgenoten. Niketan werkt
hierin samen met het Ministerie van Onderwijs.
 
In 2018 zijn de trainingen ‘omgaan met moeilijk gedrag’ en ‘ autisme’
gegeven aan 30 leerkrachten, hierin leerden de leerkrachten meer over hoe
hun eigen gedrag een rol speelt in het gedrag van de leerlingen. In de
training autisme maakte de leerkrachten kennis met de bijzondere wereld
van een kind met autisme. De leerkrachten zijn zeer enthousiast over de
trainingen en geven aan meer trainingen te willen krijgen. Ook het Ministerie
van Onderwijs was zeer meewerkend en liet de leerkrachten binnen werktijd
de trainingen volgen.
 

Speerpunten 2019
In 2019 gaan we de trainingen aan de leerkrachten afbouwen en willen we
naar nieuwe interventies kijken om basisscholen te helpen bij het begeleiden
van kinderen met een handicap.

Daulatpur Ghior
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Vrolijk lachend speelt de 7 jarige Alif met zijn vrienden.
Dat hij in een rolstoel zit en aan de rechter kant een
arm en been mist schijnt niemand iets te deren. Dat
was twee jaar geleden wel anders. Alif kwam op zijn
vijfde naar de veranda school in Golapnagor. Hij was
eenzaam, stil en kon zich nauwelijks zelfstandig
verplaatsen. 
 
Alif had wel één grote droom, hij wilde naar school net
als zijn buurjongens. Het veldteam regelde een
rolstoel voor hem en in zijn dorp en op de nabij
gelegen school begon een langdurige interventie over
de rechten van kinderen met een handicap.
Uiteindelijk kreeg Alif een schoolbijdrage van de
overheid en werd hij toegelaten in de eerste klas van
de reguliere school. De buurt en school kinderen
leerden hoe ze Alif konden helpen en hoe ze hun
spelletjes konden aanpassen zodat hun nieuwe
vriendje mee kon doen. 
 
Nu is Alif het stralende middelpunt en heeft hij praatjes
voor tien. Ook heeft hij nieuwe dromen, zijn school
afmaken, Engels leren en dan voor Niketan werken.

Alif



De jongeren van de diverse trainingen geven aan dat ze zich sterker en
gelijkwaardiger voelen, ze worden gehoord, hun mening telt, waardoor ze
meer controle hebben gekregen over hun eigen leven. We zien dat de
jongeren meer zelfvertrouwen hebben gekregen, dat hun communicatieve
vaardigheden zijn verbeterd en dat ze minder moeilijk verstaanbaar gedrag
vertonen en een constructief lid van de samenleving worden.

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

Speciaal voortgezet onderwijs

Het onderwijs is gericht op het leren van interpersoonlijke vaardigheden die
de jongeren helpen om keuzes te maken en ze voor te bereiden op een
actieve rol in de samenleving. 
 
Het programma is in de ACIE evaluatie beoordeeld met ‘goed’ met de
potentie tot ‘excellent’ vanwege de directe link met de samenleving.  
In 2018 volgde vierentwintig jongeren de training ‘My way to work’ welke
bestaat uit sociale vaardigheden, werkhouding en persoonlijke hygiëne.
Vijfendertig jongeren volgen de training ‘It’s my body’ welke gericht is op
reproductieve gezondheidszorg en seksuele voorlichting.  Achttien jongeren
zijn gestart met de training ‘op mij zelf’, een training waarin ze verantwoord
leren omgaan met geld.
 
Tien meisjes sloten de training ‘It’s my body’ succesvol af. De meisjes zijn
assertiever, hebben meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld. Het is
prachtig om te zien hoe makkelijk en open de meisjes nu spreken over
onderwerpen waar ze ruim een jaar geleden voor wegliepen of zichzelf
verstopten achter hun sjaal. De meisjes gaven aan meer te willen leren
zoals over veilige seks en veilige zwangerschap.
 
In verband met de enorme interesse van vriendinnen en zussen, is er
besloten om de volgende training ‘It’s my body’ te geven in een Peer to Peer
programma. De meisjes kunnen hierdoor makkelijker in hun thuissituatie
over het onderwerp praten en de zussen/vriendinnen kunnen helpen
wanneer de lesstof niet volledig begrepen wordt. De trainers geven aan dat
het nu makkelijker is om les te geven en het is bijzonder om te zien hoe ze
elkaar helpen.

Speerpunten 2019
In 2019 willen we de huidige trainingen aan de jongeren voortzetten en een
training gericht op catering ontwikkelen. Ook zal er gekeken worden of we
aan de wensen van de meisjes kunnen voldoen en er vervolg trainingen
ontwikkeld kunnen worden op het gebied van SRHR.
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Mary is 13 jaar, ze woont in een kleine nederzetting in
thana Daulatpur. Mary heeft een lichamelijke
beperking en een leerachterstand. De eerste keer dat
ze ongesteld werd schrok ze zich rot, ze dacht dat ze
een ernstige ziekte had en dood zou gaan. Naar haar
moeder stappen durfde ze in eerste instantie niet,
maar toen haar moeder bloedvlekken opmerkte in
Mary’s kleren vertelde ze over haar “enge” ziekte.
Haar moeder vertelde dat het betekende dat ze klaar
was om te trouwen. 
 
In een training seksuele voorlichting die Mary van
Niketan kreeg hoorde ze meer over het bloedverlies.
Het was geen ziekte, het heette menstruatie, het
betekende dat ze volwassen werd en dat haar lichaam
zich klaar maakte om later kinderen te kunnen krijgen,
maar nog niet hoefde te trouwen. Net als al haar
vriendinnen dacht ze dat jongens dan ook deze
maandelijkse problemen wel zouden hebben.
 
De buurman van Mary verkrachte haar tot drie keer
toe, het zou onderdeel zijn van het proces naar
volwassenheid had hij haar gezegd. Het was goed, zo
zei hij, maar ze mocht er niemand iets over zeggen.
Maar het voelde niet goed. In de training seksuele
voorlichting durfde ze er over te praten en haar
vermoedens klopten, het was niet oké. Samen met
een vertrouwenspersoon heeft ze haar verhaal aan
haar ouders verteld.

Mary (niet haar eche naam)



Samenleving
In Bangladesh krijgen kinderen met een handicap onvoldoende stimulatie en
aandacht om een volwaardig bestaan op te bouwen. Ze lopen grote risico’s
op misbruik en verwaarlozing. De ouders van deze kinderen zijn op zichzelf
aangewezen. De armste gezinnen ontbreekt het aan financiële bijstand,
ondersteuning van instanties, kennis, scholing en de mogelijkheden om
tegemoet te komen aan de behoeften van de kinderen en tegelijkertijd het
gezin draaiende te houden. Niketan investeert in kennis en paramedische
zorg die past binnen de samenleving, relatief zelfstandig, niet afhankelijk
van (dure) specialisten

In 2018 zijn we het programma ‘reaching the hard to reach’ gestart, hierin
ontwikkelen we instructie video’s, handleidingen en trainingen gericht op de
ontwikkeling van het kind die ingezet kunnen worden in ruraal Bangladesh.
We zijn op zoek gegaan naar mogelijke samenwerkingspartners voor het
realiseren van een kennisplatform. Er is gesproken met de universiteit van
Dhaka Inclusive Education, RedOrange en samengewerkt met Caffe.
 
Ons lesprogramma Reproductieve gezondheidszorg voor jongeren met een
verstandelijke beperking en onze publicaties hieromtrent heeft veel
organisaties aan het denken gezet. In navolging is de BRAC Universiteit
samen met de Nederlandse Ambassade een groot onderzoek gestart naar
de problemen en uitdagingen in de reproductieve gezondheidszorg voor
mensen met een handicap. Ook is er meer aandacht gekomen voor
educatiemateriaal rondom menstruatie en hygiëne voor vrouwen met een
handicap. Niketan deelt hierin zijn kennis.
 
Speerpunten 2019
In 2019 continueren we de actieve rol in het verbeteren en verdiepen van
het gedachtegoed ‘Leave no one behind’.  We willen dit in samenwerking
doen met lokale beroemdheden die als Goodwill Ambassadors via radio en
TV meer bekendheid kunnen geven aan de dagelijkse problemen die
mensen met een handicap hebben.

Doelstelling: Het verbeteren en verdiepen van het kennisniveau
rondom zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke of complexe handicap in Bangladesh.

Capaciteitsopbouw en netwerken

Eind 2017 is het Ministerie van Onderwijs begonnen met het bestuderen van
de DRRA / Niketan holistische benadering. Niketan heeft het door de NDD
trust (de Bengaalse organisatie voor Neuro developmental disabilities)
gemaakte curriculum mogen becommentariëren en medewerkers van DRRA
zijn onderdeel geworden van de werkgroep ‘curriculum ontwikkeling’. Echter
ook in 2018 is er weinig vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van een
uitgebreid nationaal systeem van zorg voor personen met een handicap,
waarin de overheid, het maatschappelijk middenveld en de particuliere
sector samenwerken. Er is veel versnippering in de dienstverlening en nog
geen zicht op een realistisch betaalbaar beleid.
 
Niketan en partnerorganisatie DRRA zijn natuurlijk maar kleine spelers in dit
proces. Maar we hebben wel veel kennis en ervaring opgedaan in de
afgelopen 20 jaar en in lijn met ons beleidsplan 2020 willen we deze kennis
breder inzetten. 
  

jaarverslag Niketan 201825





Verder heeft de lokale overheid 78 gezinnen opgenomen in hun ‘safety net’
programma en aan 11 nieuwe kinderen een ‘disability allowance’ uitgekeerd.
Twee ouders hebben een part-time baan gekregen en diverse donaties voor
specialistische hulp, aanschaf van naaimachines en bouw van huizen zijn
door de lokale overheid gedoneerd.
 
90 vrijwilligers bezoeken minimaal 1x per week het aan hun toegewezen
kind en ontlasten hiermee de ouders of opvoeders in de zorg voor het kind.
Vijfentwintig vrijwilligers ontvingen van Niketan een fiets en committeerden
zich om twee kinderen met een handicap wekelijks te bezoeken en hen te
helpen bij problemen gericht op hun educatie. Dankzij de mantelzorgers
ervaren de families een bredere sociale inclusie.  Ook hebben ouders
hierdoor meer tijd voor hun economische activiteiten.

Doelstelling: Het bieden van  ambulante zorg en praktische thuishulp
om families met gehandicapte kinderen in de toekomst minder
afhankelijk te maken op sociaal en economisch gebied en in staat te
stellen zelf oplossingen te bedenken voor problemen waar ze tegenaan
lopen.

Mantelzorg

Niketan biedt in de thana’s Ghior, Daulatpur en Badda praktische thuishulp
en  mantelzorg aan 262 kinderen en jongeren met een complexe handicap.
De ouders krijgen praktische ondersteuning in de thuissituatie, zowel
gericht op het kind als op de omgeving. De zorgvragen van ouders zijn
gericht op onderwijs,  mobiliteitsproblemen,  gedragsproblematiek en de
toekomst. In 13 ‘veranda’ schooltjes ontvingen 157 kinderen voorschoolse
activiteiten, fysiotherapie en huiswerkbegeleiding. 41 kinderen stroomden
uit en 36 nieuwe kinderen werden aangenomen. Praktische thuishulp is
gegeven aan 105 kinderen; deze vorm van zorg wordt geboden aan ouders
die om welke reden dan ook niet naar een (veranda) school kunnen komen
en aan kinderen die op de basisschool zitten, maar regelmatig
fysiotherapie nodig hebben.
 
In samenwerking met de Hogeschool Leiden  is er onderzoek gedaan naar
de verschillende risico factoren om meningitis te krijgen in onze
gemeenten. Het leek dat er in Daulatpur meer meningitis voorkwam dan in
de andere gemeentes waar we werkzaam zijn.  Uit het onderzoek bleek dat
gezinnen in het armere Daulatpur in slechtere hygiënische
omstandigheden leven, dat de gezinsgrootte groter is en dat de kwaliteit
van de gezondheidszorg slechter is. Daarbij zijn ouders minder goed op de
hoogte van de vaccinatie programma’s van de overheid.
 
In 2018 streden de ouders met succes bij de lokale overheid voor meer
gelijke rechten en voor verbetering van voorzieningen in het openbaar
vervoer. Er zijn speciale zitplekken gereserveerd in de bussen van project
gebied richting Dhaka en een verplichting voor schoolraden om minimaal
één ouder van een gehandicapt kind op te nemen in hun ouderraad.
 

Speerpunten 2019
Het duurzaam voortzetten van het mantelzorgproject, het trainen van ouders
om zelfstandig een veranda school voort te zetten en het trainen van lokale
apothekers in het herkennen van meningitis en handicaps.

Daulatpur Ghior Badda
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Op een erfje in Ulail, Daulatpur staat een klein donker
huisje. Deuren en ramen zijn gesloten,  als ik naar
binnenkijk zie ik door een streep licht van het raampje
wat kippen rondscharrelen. Een oude vrouw doet open
en laat mij binnen. In het huisje zie ik een plank die
dienst doet als bed ,een touw wat functioneert als
kledingkast en een kooi. In de kooi staat een meisje
van 14 jaar. Haar naam is Joti. 
 
Joti heeft een aan autisme verwante stoornis.  Haar
ouders werken beide in de kleding industrie en hebben
hun dochter bij oma achtergelaten. Met veel geduld,
en met een intense vermoeidheid verzorgt ze haar
kleindochter die bij alles intensieve hulp nodig heeft.
Sinds kort weet ze wat haar kleindochter mankeert, en
krijgt ze wat steun van de veldwerkers. Maar oma kan
haar niet de structuur en duidelijkheid bieden die ze
nodig heeft. Oma kan niet anders dan Joti opsluiten in
een kooi of vastbinden aan een touw, als ze moet
koken of op het veld gaat werken. Joti loopt anders
weg en maakt de buren boos met haar geschreeuw en
gespring.  Nu de buren weten dat Joti autisme heeft, is
er iets meer begrip, maar nog steeds zijn ze bang dat
Joti hun kinderen behekst en gek maakt. 
 
Oma is blij met de helpende hand die ze krijgt, maar
maakt zich zorgen hoe het gaat als zij ouder wordt.
Wie zal er dan toch voor haar kleindochter zorgen.
Oma is ondanks de dagelijkse strijd, stapelgek op haar
lieve meid.

Joti



Door het ruilen van land hebben we meer landbouw grond gekregen en
hebben we de productie van met name mosterdolie en aardappelen kunnen
vergroten, waar we ook weer kinderen in kunnen laten meedraaien.
Naast onze eigen beschermde werkplekken helpen we jongeren stage of
werkplekken vinden in lokale bedrijven.  
 
Vijf jongeren hebben een werkplek gevonden in de kleding industrie, lokale
supermarkten en Akhter furniture.

Doelstelling: Het bieden van een beschermde leerplek, waar jongeren
in de leeftijd van 16 tot 30 jaar zes dagen per week arbeidsmatige
vaardigheden leren. Het bieden van  beschutte werkplekken en het
stimuleren van arbeidsactivering in de gemeenschap.

Beschermde leer / werk omgeving

Wereldwijd zitten veel mensen met een beperking werkloos thuis. In
Bangladesh heeft 80% tot 90% van de personen met een handicap in de
werkende leeftijd geen werk. In een land met 160 miljoen inwoners maken
zij een kleine kans op een werkend bestaan.
 
Niketan is zich bewust van de enorme uitdaging in de arbeidsmarkt van zo’n
arm land en biedt op kleine schaal arbeidsactivering aan in een
houtwerkplaats en werkplekken in de agrarische sector. Het vakgerichte
onderwijs biedt jongeren met een handicap specifiek op (begeleid) werk
gericht  praktijkonderwijs en sociale oefening om door te groeien naar
zelfstandig dan wel begeleid werk. Om nieuwe dingen te leren,
ontwikkelingskansen of een plek in de samenleving te krijgen en om meer
uit zichzelf te halen.
 
In 2018 is opnieuw een Nederlandse meubelmaker en kinderfysiotherapeut
als vrijwilliger naar onze houtwerkplaats gegaan voor het verder door
ontwikkelen van de ergonomische statafel. Er is succesvol meegedaan aan
een accelerator programma van YGAP (een internationale NGO die start-
ups helpt) hiermee hebben we ondersteuning gewonnen in het realiseren
van de houtwerkplaats als zelfstandige onderneming. Naast YGAP krijgt
Niketan hierin ook ondersteuning van PUM een vrijwilligersorganisatie die
zich richt op duurzame ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf. 
 
In 2018 zijn er bij de sta-tafel, een flyer en gebruiksaanwijzing gemaakt en
een uitvoerige kostenberekening. Verder zijn de plannen uitgewerkt voor
uitbreiding en het verder professionaliseren van de houtwerkplaats.

Speerpunten 2019
Het realiseren van een productiecentrum voor houten hulpmiddelen.
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Lima is 25 jaar oud, getrouwd en trotse moeder van
een gezonde dochter. Op haar 13de kwam ze naar de
Amar Joti School in Badda. Lima was zwaar
verwaarloosd, haar ouders konden nauwelijks zorgen
voor het 5 kinderen tellend gezin en met Lima’s 
lichamelijke beperking wisten ze zich geen raad. 
 
Lima had door de verwaarlozing een
ontwikkelingsachterstand opgelopen. Door de zorg en
liefde in de school, ontwikkelde Lima zich rap, ze
leerde lezen, schrijven en rekenen en later ook
borduren en naaien.  Op haar 22ste volgde Lima een
training in houtbewerking bij  Akhter furniture en werd
daarna aangenomen.  Gedurende een jaar kwam ze
nog 1x per week naar school voor de training seksuele
voorlichting. Lima’s ouders hadden nooit bedacht dat
hun dochter zo zelfstandig zou worden en vonden een
geschikte huwelijkspartner voor haar. Lima heeft
inmiddels  een dochtertje en heeft nu nog
ouderschapsverlof, maar gaat snel weer aan de slag
bij Akther furniture. 
 
Vanuit de Amar Joti school blijft Lima waar nodig en
op maat ondersteuning krijgen in de zorg voor haar
dochter of bij problemen op haar werkplek.

Lima



Wat ging minder goed
We zijn al een aantal jaren bezig met de ontwikkeling van een digitaal kind
volgsysteem. In 2018 bleek dat het werken met kleine stapjes in de diverse
ontwikkeling domeinen in het kindvolgsysteem voor onze medewerkers nog
een enorme uitdaging is. Zij zijn nog onvoldoende in staat om goed te
observeren en om de behoeftes van een kind met een complexe beperking
in de breedte te begeleiden. Ook in 2019 zal training in het werken met
kleine stapjes nodig zijn zodat we het kindvolgsysteem in de komende jaren
hopelijk wel goed kunnen introduceren.
 
In 2016 is de behoefte geïnventariseerd voor een woonvoorziening van
meisjes. In onze directe omgeving hebben ruim 30 meisjes in de leeftijd van
15 tot 35 jaar behoefte aan een beschermde woonplek.  Zij zijn slachtoffer
van verwaarlozing, (seksueel) misbruik en worden als last van de familie
gezien. Het is ons ook in 2018 niet gelukt om opvolging te geven aan het
realiseren van beschermde woonplekken. In 2019 willen we verder
onderzoeken wat duurzame oplossingen zouden kunnen zijn om de zorg en
veiligheid van meisjes met een beperking verder te vergroten. Residentiële
woonvoorzieningen zijn mogelijk nog geen haalbare oplossingen in een land
als Bangladesh, maar Niketan wil zich blijven inzetten om haalbare
oplossingen in de gemeenschap te ontwikkelen die de veiligheid van deze
kwetsbare groep meisjes zal vergroten.

Bestaande projecten van DRRA worden geborgd met geld. Verder deelt
Niketan kennis en ervaring om de medewerkers van DRRA te
professionaliseren en de kinderen centraal te stellen in hun activiteiten.
DRRA voert ook projecten voor andere donoren uit en kan zelf zo meer
kennis opbouwen en haar overheadkosten drukken. 
 
Op de projecten van Niketan zijn 47 mensen werkzaam. Vijf medewerkers
hebben zelf een beperking.
 
Op 3 december kreeg de Directeur van DRRA, van de Bengaalse Premier
Sheikh Hasina een award overhandigd voor hun buitengewone werk voor
mensen met een beperking.

Samenwerking DRRA

Relatie met andere partners
Medefinancieringsorganisaties
Impulsis / Kerk in Actie ondersteunt al enige jaren de projecten van Niketan;
in 2018 hebben zij dat voor het laatst gedaan vanwege een koerswijziging in
hun programma ondersteuning.
 
Familie en vermogensfondsen
Diverse familie,- en vermogensfondsen ondersteunen delen van het werk
van Niketan.
 
Goede doelen Winkels
Niketan ontvangt jaarlijks een donatie van het Goeie doelen Winkeltje in
Delft en van kringloopwinkel de Wisselbeker in Nootdorp. Ook diverse
andere kringloopwinkels waarvan de winst naar goede doelen gaat
ondersteunen ons werk.
 
Het Jostiband Orkest
Het JostiBand orkest is al sinds 2001 ambassadeur van Niketan en geeft
tijdens hun optredens aandacht aan Niketan. http://www.jostiband.nl/

DRRA is de uitvoerder van een aantal projecten van Niketan. Het biedt
kwalitatieve en kwantitatieve zorg aan kinderen met een motorische,
verstandelijke of meervoudige handicap op het platteland en in steden in
Bangladesh. Niketan is mede-eigenaar, facilitator (kapitaal/ kennis) en
ondersteuner (monitoring, evaluatie, strategische planning) en
kwaliteitsbewaker van het project. 
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Bestuur van Niketan
Rutger-Jan Schoen: voorzitter, beleidsontwikkeling en kwaliteitstoetsing.
Bestuurslid sinds  1 februari 2014 (herkiesbaar).  Rutger-Jan is
communicatie adviseur Internationale samenwerking.
Antoinette Termoshuizen: secretaris, contact persoon Bangladesh en
fondsenwerving. In functie sinds 6 augustus 1998 (herkiesbaar).
Antoinette is werkzaam als trainer en counselor.
Marion Elzenaar: Contactpersoon Jostiband (ambassadeur van Niketan),
en PUM, zorgcoordinator en ontwikkeling kind volgsysteem. In functie
sinds 1 april 1999  (herkiesbaar).
Alex van Doorn: Penningmeester. In functie sinds 19 maart 2014
(herkiesbaar). Alex is gepensioneerd IT Accountant.
Astrid Frey: Algemeen bestuurslid. In functie sinds 1 augustus 2017
(herkiesbaar). Astrid is werkzaam als Programmamedewerker bij de
Eduardo Frei Stichting van het CDA.

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 onkosten die gemaakt worden in verband met de uitoefening van hun
bestuurstaken komt voor vergoeding in aanmerking.
 
Niketan heeft geen directie of personeelsleden. Medewerkers van de partner
organisatie die projecten van Niketan uitvoeren krijgen loon volgens
richtlijnen en wetgeving van de overheid van Bangladesh. Deze loonkosten
worden als project kosten meegenomen.
 
Het beleid voor de langer termijn is vastgelegd in het beleidsplan “Niketan
2020”, dat op onze website kan worden gelezen. In 2020 zal Niketan een
nieuwe lange termijn beleidsplan opstellen.
 
Niketan heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Om de toets van
steunwaardigheid te kunnen doorstaan, dekt Niketan mogelijke risico’s
zoveel mogelijk af. Niketan heeft een penningmeester met een jarenlange
ervaring in de accountancy. Het bestuur komt maandelijks in een formele
vergadering bijeen, naast actieve participatie binnen diverse (adhoc)
werkgroepen.  Meerdere keren per jaar bezoeken bestuursleden de
projecten en hebben zij intensieve gesprekken met de DRRA directie en
medewerkers ter plekke.
 
In 2018 heeft het bestuur 9 keer vergaderd en is er ruim 2800 uur door het
bestuur aan vrijwilligerswerk besteed.

is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid, budget en resultaten;
ziet erop toe dat de activiteiten van Niketan gericht zijn op het realiseren
van de doelstellingen en bijdragen aan de gestelde missie;
beoordeelt het meerjarenplan en de afzonderlijke jaarplannen en
begroting en toetst de voortgang van de plannen gedurende het jaar;
beslist over aanpassing van plannen, budgetten en investeringen; 
waakt voor verstrengeling van belangen tussen stichting en
bestuursleden en/of medewerkers.

Bevoegdheden - het bestuur:

Bestuur en toezicht
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Rutger-Jan Antoinette Alex Marion Astrid



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
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Waardering & Klachten
Tijdens de bezoeken van bestuursleden aan Bangladesh wordt expliciet
gevraagd aan familie van kinderen en medewerkers naar waardering en
eventuele klachten, maar in 2018 hebben we geen klachten ontvangen.
 
Ook in Nederland ontvingen we geen klachten. 
 
Waardering ontvingen we van de Bengaalse Ambassadeur Sheikh
Mohammed Belal. Tijdens diverse gelegenheden riep hij de Bengaalse
community in Nederland op om hun verantwoordelijkheid te nemen en
Niketan te helpen. 

Impact
Het meten van de resultaten van onze inspanning en investeringen is een
complexe zaak. De ontwikkeling van het individuele kind is afhankelijk van
vele factoren, die niet allemaal in onze hand zijn. We monitoren de
ontwikkeling van het kind door de individuele doelen in hun diverse
ontwikkelingsgebieden. Hierbij maken we gebruik van het individuele
educatie en of revalidatie plan en we voeren ieder semester thema
gebonden tests uit. Ook zien we de resultaten tijdens onze
monitoringsbezoeken heel duidelijk in de kinderen terug.
 
We monitoren de impact niet alleen op kind niveau, maar ook op het niveau
van het gezin en haar directe omgeving.  Naarmate we meer zullen
besteden om ons werk en ervaring te ontsluiten voor andere groepen in
Bangladesh, gaan we ook op nationaal niveau monitoren.





Vrijwilligersbeleid
Er wordt gekeken naar de behoeften van de projecten in Bangladesh. Hier
wordt een vrijwilliger met de juiste capaciteiten bij gezocht. Naast de
beschikking over de specifieke kennis, dienen de vrijwilligers te beschikken
over voldoende professionaliteit, betrokkenheid, flexibiliteit en
doorzettingsvermogen. Verder dienen zij achter de visie van Niketan en
DRRA te staan. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers de medewerkers op
de centra ondersteunen en geen taken van hen overnemen.

Klachten van vrijwilligers over hun begeleiding of ervaringen worden in het
bestuur nabesproken, zodat daar leer- en verbeterpunten uit gehaald
kunnen worden. Dit geldt ook voor eventuele klachten over vrijwilligers.
 
Speerpunten 2019
In 2019 gaan we proberen meer vrijwilligers te werven om zichtbaar te
worden op beurzen en evenementen en om – waar nodig – begeleiders in
Bangladesh te coachen en bij te scholen.

Derek Mersch, Janine van der Meij en Stefanie Strasters, studenten
Hoge School Utrecht hebben een onderzoek naar Meningitis uitgevoerd
in Bangladesh.
Eveline van Deventer, logopediste heeft geholpen bij het realiseren van
het script van de instructie video’s ‘feeding’.
Marianne Smits Majoor, gepensioneerde kinder fysiotherapeut heeft
geholpen bij het realiseren van het script en de opnames voor de
instructie video’s gericht op ‘motor skills’
Hans Peters, meubelmaker heeft geholpen bij het ontwikkelen van de
statafel en heeft de trainers van de houtwerkplaats begeleid in het
aanbrengen van structuur.
Pleunie van Raak, freelance fotograaf heeft voor Niketan foto’s gemaakt
van kinderen in diverse projecten.
Dirk Smits, ex-directeur MottMacdonald/Euroconsult heeft geholpen met
redigeren en vertaalwerk voor Niketan.
Elisa Skelly Scatcha Scaliotti, hielp ons met het maken van een 90 sec
stopper voor TV West.

Voor vrijwilligers die naar Bangladesh gaan, organiseren we diverse
bijeenkomsten waarin verschillende aspecten worden besproken. Een
vrijwilliger die voor langdurige tijd naar Bangladesh gaat, ondertekenend
voor vertrek een contract, waarin de afspraken worden vastgelegd. Bij
terugkomst organiseert Niketan een evaluatiegesprek. 
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Fondsenwerving, communicatie
en draagvlakvergroting
De doelstellingen gericht op fondsenwerving en draagvlakvergroting zijn:

Naast de fondsenwerving in Nederland is Niketan ook actief in
fondsenwerving in Bangladesh zelf. Daar zijn we in toenemende mate
succesvol in. Vanwege de financiële regelgeving in Bangladesh komen deze
bedragen niet naar Nederland, maar worden ze gestort op de bankrekening
van onze NGO Partner in Bangladesh DRRA. In 2018 is er lokaal 9.000 euro
geworven.
 
Met ingang van 2019 hebben twee in Bangladesh bekende sterren zich
bereid verklaard als ambassadeurs voor Niketan op te treden.

In 2018 heeft Niketan een bedrag van 204.000 euro uit fondsenwerving
ontvangen. Dat is 33.000 euro lager dan in 2017. De kosten bedroegen in
totaal 179.000 waardoor Niketan in 2017 een positief resultaat van 25.000
euro heeft gedraaid.
 
Voor 2019 zijn nog niet alle uitgaven gedekt door donaties en toezeggingen.
Mogelijk betekent dat dat we in 2019 moeten interen op ons vermogen.
In het verleden had Niketan al vaak toezeggingen voor het komende jaar. 
Nu is dat niet het geval en enkele vermogensfondsen die ons meerdere
jaren hebben ondersteund geven nu aan dit voor 2020 niet meer te doen.
 
Begin 2019 heeft Niketan een contract met een externe fondsenwerver
aangegaan. In eerste instantie zal deze het aantal nieuwe particuliere
donateurs vergroten door gerichte acties. Tevens zijn we in gesprek met
fondsenwervers om op no cure no pay basis nieuwe ingangen bij
vermogensfondsen te realiseren.
 
 

Voldoende terugkerende inkomsten om de continuïteit van de projecten
te waarborgen (vaste donateurs).
Voldoende inkomsten om doelstellingen te realiseren.
Betrokkenheid en interesse creëren.
Draagvlak vergroten.

Voldoende inkomsten genereren om de
doelstellingen te realiseren

Dinat Jahan Munni
 
Zangeres en TV presentatrice

Istiaq Nasir
 
Stand-up comedian 
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Nieuwsbrief
Met de digitale nieuwsbrief die vier tot zes keer per jaar verschijnt
onderhoudt Niketan de contacten met donateurs en andere
geïnteresseerden. De nieuwsbrief bevat actuele ontwikkelingen, ervaringen
van vrijwilligers en kinderportretten en andere voor het werk van Niketan
relevante berichten. Ook heeft Niketan een Engelse nieuwsbrief
gerealiseerd die twee keer per jaar uitkomt voor de geïnteresseerden in
Bangladesh en andere landen.
 
Sociale media
Met toegankelijke teksten over de Bengaalse keuken en cultuur,
kinderportretten en beelden over onze projecten creëert  Niketan via de
sociale media draagvlak voor de zorg van gehandicapten in Bangladesh.
Ook heeft Niketan een Youtube kanaal waarop diverse filmpjes te vinden
zijn.
 
Schenken&Nalaten
In het blad Schenken&Nalaten heeft Niketan een pagina grote advertentie
geplaatst om het werk van Niketan onder de aandacht te brengen van
mensen die via een testament afspraken over hun nalatenschap willen
vastleggen. 
 
TV West
Met een kort spotje over Niketan hebben we in de maand november en
december op TV West geadverteerd.
 
Speerpunten 2019
In 2019 gaan we de communicatie met donateurs en vrijwilligers in
Nederland verder intensiveren. Tevens zullen we onze website, die nu
alleen beschikbaar is in het Nederlands en Engels, ook in het Bengaals
beschikbaar maken.

In 2018 heeft Niketan geïnvesteerd in het uitwerken van het communicatie
en marketingplan gericht op sociale media en de daarbij behorende
middelen zoals foto’s en video’s. Dankzij de award die Niketan bestuurslid
Antoinette Termoshuizen won voor haar werk in Bangladesh is er een
groeiende interesse voor het bieden van ondersteuning vanuit Bangladesh.
 
Art for a Cause
Kunstenaar Samira Kenwad heeft in 2018 diverse acties gevoerd voor
Niketan, vanwege het succes heeft ze ‘Art for a Cause’ gestart waar zij
schilderijen koppelt aan kinderportretten en de opbrengst beschikbaar stelt
voor Niketan. Ook is zij voor haar kunst projecten een samenwerking
aangegaan met moeders van kinderen met een handicap.
 
Bangladeshi kranten en TV
In februari was Niketan oprichtster Antoinette regelmatig in het nieuws in
diverse kranten en TV programma’s, dit in verband met het winnen van de
award. Ook op Facebook werd haar filmpje massaal gedeeld.
https://www.thedailystar.net/tags/antoinette-termoshuizen
 
In 2018 heeft Niketan ook via de volgende kanalen met haar doelgroepen
gecommuniceerd en daarmee het draagvlak verder vergroot:
 
Website
Op de website staat uitgebreide informatie over de kinderen en de projecten
in Bangladesh. De  website is voor Niketan een belangrijk loket voor in- en
uitgaande communicatie met stakeholders, donateurs, vrijwilligers en
overige in- en externe communicatiedoelgroepen.  Vanaf de site kan het
jaarverslag en de jaarrekening gedownload worden en kan eenieder
informatie over het werk van Niketan opvragen en verkrijgen.
 

Draagvlak vergroten
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Alle door Niketan naar Bangladesh overgemaakte liquide middelen worden
geboekt op bankrekeningen per project. De NGO’s in Bangladesh worden
gecontroleerd door het NGO Affairs Bureau, een door de overheid in 1990
ingerichte organisatie om NGO’s flexibeler te doen opereren en de
accountability van hun activiteiten mede te borgen. 
Zie ook:  http://www.ngoab.gov.bd/
 
Naast de financiële administratie op het hoofdkantoor van DRRA worden er
op de projecten ook administraties bijgehouden. De interne accountant van
DRRA controleert ook deze lokale administraties. Daarnaast houdt het NGO
Affairs bureau specifieke audits en toetsingen. Niketan controleert ieder half
jaar ook zelf de overzichten van projectuitgaven (en in sommige gevallen
inkomsten zoals bij de werkplaats).  Ze vergelijkt deze met de vooraf
ingediende begrotingen en bekijkt steekproefsgewijs of de uitgaven terecht
en daadwerkelijk zijn gemaakt. Bij afwijkingen dienen betrokkenen daarover
schriftelijk te rapporteren.
 
Salarissen worden via bank naar bank overgemaakt en van alle kas,-
betalingen dienen nota’s te worden overlegd. Deze worden steekproef,-
gewijs gecontroleerd. Daarnaast zijn regelmatig bestuursleden, vrijwilligers
en/ of professionals ter plaatse om de voortgang volgens vooraf besproken
modellen en procedures te controleren.
 
DRRA die ook voor andere organisaties zoals Niketan projecten uitvoert,
laat jaarlijks de boeken van de verschillende projecten door een erkende
onafhankelijke externe accountant controleren. Niketan heeft inzage in deze
accountantsrapporten.
 
Voor de opzet en beheer van ons kenniscentrum gaan we samenwerken
met gespecialiseerde organisaties die vanuit hun lokale kennis en ervaring
de beste bijdrage kunnen leveren. Daarbij streven we er naar ook met
sponsoren in Bangladesh zelf partnerships af te sluiten.
 
 

Niketan heeft zich ten doel gesteld dat veel meer kinderen kunnen profiteren
van de opgedane kennis en ervaring op het gebied van zorg en
onderwijsprojecten. Wij willen dit doen door een kennisplatform op te zetten
waar ouders, leerkrachten en andere betrokkenen gebruik van kunnen
maken. Dit vergt een andere manier van werken dan voorheen. Tot nu toe is
Niketan er nog niet in geslaagd om de platform handen en voeten te geven. 
 
Mede vanwege de groeiende interesse vanuit Bangladesh zelf, verwachten
we in 2019 een bescheiden start te maken met dit kennis en ervarings,-
platform voor ouders en begeleiders, waar we in de komende jaren samen
met onze partners op kunnen voortborduren.

Leer- en verbeterpunten

Governance, Risk en Compliance
Governance
De projecten in Bangladesh worden uitgevoerd door onze lokale
partnerorganisatie DRRA. In nauw overleg met Niketan worden de projecten
gedefinieerd. Daarnaast heeft Niketan voor de financiering overleg met
sponsoren in Nederland.
 
Zodra de doelstelling gedefinieerd is, maakt DRRA een gedetailleerd budget
op. Niketan bespreekt dit budget en indien zij denkt dat de het project
gefinancierd kan worden, geeft zij goedkeuring. Een en ander wordt
contractueel vastgelegd, zowel met DRRA als met de eventuele sponsoren.
DRRA rapporteert halfjaarlijks de vorderingen en de gemaakte kosten. 
Op basis hiervan vraagt zij een betaling aan ter grootte van de tevoren
vastgelegde deelbetalingsregeling. Na controle betaalt Niketan vervolgens
dit bedrag. Niketan bezoekt 3 tot 4 keer per jaar de projecten in Bangladesh
en heeft daarbij intensief contact over de aangetroffen situatie met de lokale
staf op het project en met DRRA.
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Niketan is actief sinds 1998 en is dat vanwege haar lange ervaring gewend
en is altijd goed in staat geweest zonder grote problemen haar doelgroep
toch te bereiken. Ook is het vaak rustiger op het platteland omdat de
onlusten zich vaak tot Dhaka en andere steden beperken. Nauw contact met
de Nederlandse Ambassade en onze lokale partners zorgt ervoor dat we de
situatie goed kunnen inschatten. De veiligheid van onze doelgroep en de
vrijwilligers staat altijd voorop. Daar waar nodig worden de vrijwilligers en
bestuursleden door lokale politie of medewerkers beschermd.
 
Operationele risico's
In februari 2018 werd de samenleving opgeschrikt door de bericht,-
geving over seksueel grensoverschrijdend gedrag van medewerkers van
verschillende internationale hulporganisaties. Het blijkt dat het werken voor
goede doelen geen garantie biedt tegen misstanden en grensoverschrijdend
gedrag.
 
De Goede Doelen sector nam zijn verantwoordelijkheid en zal zijn uiterste
best doen om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik te
voorkomen. Voor de kleinere organisaties zonder grote personeels- en
evaluatie afdelingen, ligt dit mogelijk nog gevoeliger. Niketan heeft integriteit
hoog in het vaandel staan.
 
In Bangladesh heeft onze  partner organisatie DRRA al eerder een
gedragscode opgesteld. De bestuursleden van Niketan en vrijwilligers die
regelmatig in Bangladesh komen, hebben de Child Safeguard Policy en de
Code of Conduct ondertekend en zal die net als alle personeelsleden van
DRRA naleven.  
 
Het bestuur zal in 2019 deelnemen aan de door Goede Doelen Nederland
georganiseerde integriteit trainingen die zich hierop richten. Verder zal er
door verschillende bestuursleden systematisch aandacht aan worden
besteed tijdens hun bezoeken aan de projecten en zal dit onderwerp
regelmatig in onze bestuursvergaderingen aan de orde komen.

Koersrisico
Contractueel betaalt Niketan de bijdragen voor DRRA in Euro’s. DRRA loopt
hiermee een koersrisico, omdat de bedragen die Niketan overmaakt in
euro’s luiden. Niketan volgt de koersontwikkelingen op de voet en gaat na of
zij extra maatregelen moet nemen om te voorkomen dat haar eigen
doelstellingen in Bangladesh in gevaar komen.
 
Risico van onvoldoende fondsen
Ieder jaar is het weer de vraag of we voldoende fondsen kunnen werven om
de projecten te blijven betalen. Niketan bewandelt meerdere wegen om de
financiering veilig te stellen:

Risicomanagement

We onderhouden goede contacten met vermogensfondsen
Sinds begin 2019 maken we gebruik van de diensten van een externe
fondsenwerver. Deze heeft als eerste de taak om meer vaste donateurs
te werven
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.
In de afgelopen jaren hebben we een buffer op kunnen bouwen

De financiering van de projecten, uit donaties, in 2019 is nog niet geheel
veiliggesteld.
 
Voor een bestendige financieringsstroom werken we toe naar een bredere
naamsbekendheid, gekoppeld aan interesse en maatschappelijke
overtuiging. We zullen het contact tussen Niketan en haar donoren
vergroten en nog duidelijker worden in het tonen van de resultaten, zonder
onze focus op de kinderen zelf te verminderen.
 
Politieke en veiligheidsrisico's
Sinds haar ontstaan is de politieke situatie in Bangladesh met regelmaat
onrustig en onstabiel. Met haar eerste vrije verkiezingen in 1991, is
Bangladesh een jonge democratie  waaraan veel emotie, conflict en onrust
vooraf is gegaan.
 

jaarverslag Niketan 201845





Niketan heeft in 2018 een positief resultaat van € 25.291 behaald. Het
bestuur heeft besloten om het resultaat deels toe te wijzen aan de Overige
reserves en deels aan de Bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve is
ook bedoeld om continuïteit te bieden bij schommelingen in de donaties. 
Na verdeling van het resultaat van 2018 zijn de reserves van 236.000 naar
260.000 euro gestegen.
 
In 2018 zijn de kosten voor de projecten met 32,8 % gedaald ten opzichte
van 2017. Dit heeft onder meer te maken met €23.000 aan kosten die in
2018 zijn gemaakt, en die in 2017 als last zijn genomen. Dit beïnvloedt het
resultaat zowel in 2017 als in 2018. Daarnaast speelt dat de begrote kosten
in 2018 ook aanzienlijk lager zijn dat de realisatie in 2017. Dit heeft onder
meer te maken met fondsenwerving in Bangladesh, die rechtstreeks ten
gunste komen van de begrote kosten van de projecten.
 
De kosten voor beheer en administratie bedroegen in 2018, 3,2% van de
eigen fondsenwerving. Dit ligt in lijn met 2017. In 2018 zijn meer (1.892
euro) kosten gemaakt voor betaalde ondersteuning van het bestuur.
Met zo’n 3.200 euro zijn accountants- en bankkosten de belangrijkste
overheadposten van de stichting.

Niketan wordt nagenoeg volledig gerund door vrijwilligers. De stabiliteit en
continuïteit van Niketan is dus sterk afhankelijk van de kwaliteit en blijvende
inzet van deze vrijwilligers. Het bestuur is zich er van bewust dat met de
huidige werkwijze, de samenstelling, betrokkenheid en expertise van het
bestuur van belang is voor de continuïteit van het project.
 
Niketan had het voornemen om in 2018 een bezoldigd medewerker voor het
secretariaat op te nemen. Vanwege de regelgeving rond het CBF Keurmerk,
hebben we hiervan afgezien om verwarring te voorkomen. Het bestuur heeft
besloten om een deel van de fondsenwerving extern uit te laten voeren.
Begin 2019 zijn daarvoor contractuele afspraken gemaakt met een ervaren
fondsenwerver.

Organisatorische continuïteit

Compliance
Niketan heeft een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Deze erkenning is in 2018 verlengd. Verder heeft Niketan de ANBI status en
is lid van de branche vereniging Partin.
 
Niketan heeft in 2018 de website en de procedures daar waar nodig
aangepast in het kader van de nieuwe Privacyregelgeving (AVG).
 
 

Financieel overzicht 2018

Financiële vooruitzichten
Niketan heeft voor 2019 nog niet alle kosten kunnen dekken uit eigen
fondsenwerving. Voor 2020 heeft belangrijke sponsors (70.000 euro per
jaar) aangegeven geen bijdragen meer te geven. Dat betekent dat voor
2020 andere bronnen moeten worden aangeboord. Niketan heeft een buffer
opgebouwd waardoor er niet onmiddellijk continuïteitsproblemen ontstaan.
Tevens hebben we verwachtingen van de eerder genoemde externe
fondsenwerver en van de lokale fondsenwerving in Bangladesh. 
 
Zie onze jaarrekening voor een volledig overzicht van de financiële
resultaten. 
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Beleggingsrisico
De omvang van onze financiële middelen is zodanig, dat we gedurende ca.
anderhalf jaar aan de doelstellingen kunnen voldoen. Gezien deze korte
beleggingshorizon heeft het bestuur besloten de middelen uitsluitend als
onmiddellijk opneembare banktegoeden (rekening courant of spaarrekening)
aan te houden.
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Fotograaf Beschrijving
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34
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Vroeghulp in Baniajuri
Niketan viert 20 jaar bestaan
Atik in winkel vader
buitenspelen met Alif
kind in statafel
Amrita in statafel
Mantelzorger Shilphy met Saad
Parish
Farzana in statafel
Alif met vrienden
Alpona
Passend onderwijs in Baniajuri
Joti
Lima met haar baby
Farida krijgt award
Afroza Place
zorg-onderwijs in Dhaka
Fotograaf Pleunie met Sagor
Ambassadeur Dinat met Saad
Mobarok
Huisbezoek in Badda
vroeghulp in Ghior

Initialen

PvR = Pleunie van Raak
RdR = Raph de Rooij
AT = Antoinette Termoshuizen
DRRA = Disabled Rehabilitation and Research Association
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