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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt alweer het zesde jaarverslag van de Stichting Pani. Oktober 2016 

waren we met bestuur en vrijwilligers in Bangladesh. Het was weer een warm 

welkom en geweldig weerzien. En wat waren en zijn we trots op de LWS. Er is 

zoveel gerealiseerd. Inmiddels staan in een aparte ruimte twee weefgetouwen en 

zijn de eerste producten gereed. Vijftig leerlingen hebben dit jaar les gehad. We 

hebben een busje kunnen aanschaffen en ook rondom de LWS is het nodige 

veranderd. Alle reden om tevreden terug te kijken, maar we hebben natuurlijk 

nog genoeg toekomstdromen. 

In 2016 heeft de LWS zowel grote als kleine opdrachten gerealiseerd, 

bijvoorbeeld tassen voor het Montessoricollege en handdoeken voor de Stichting 

Mantelzorg. Wij zijn ook erg blij met kleinere opdrachten. 

Via facebook en onze website heeft u ongetwijfeld al het een en ander kunnen 

volgen. In dit jaarverslag geven we nog een kort overzicht van de activiteiten en 

uiteraard een financiële verantwoording.  

 

Wij danken al onze donateurs en opdrachtgevers voor de kansen die zij onze LWS 

geven. Iedereen hartelijk dank voor de belangstelling in Pani. We hopen dat u ons 

blijft volgen en meedoet aan onze activiteiten om geld in te zamelen voor Pani. 

 

- Leonn Sekender, Hilde van Dijk, Ali Sekender en Marjan van Dijk  
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Stichting Pani 
Wat maakt Pani anders? 

 

De Pani aanpak 
Pani richt zich op één gebied, de provincie Rangpur, Bangladesh. Wij kiezen 

bewust voor een gebied in plaats van een probleembestrijding. Wij geloven dat 

alleen als meerdere problemen worden bestreden, mensen daadwerkelijk de 

kans krijgen uit de spiraal van armoede te komen. Denk bijvoorbeeld aan 

noodzakelijke basisvoorzieningen als schoon drinkwater, hygiëne en voedsel om 

te kunnen overleven. Om op lange termijn deze basisvoorziening zeker te stellen, 

zijn educatie, emancipatie en economische zelfstandigheid essentieel.  

 

Kernwaarden van Pani 
 Lange termijn blik  

 Ondernemende aanpak  

 Eerlijke communicatie  

 Directe, korte lijnen  

 Streven naar zelfstandigheid  

 Positieve benadering  

 Inzichtelijk resultaat 

 

 

 

 

 

 

Pani bestrijdt armoede in Rangpur door verschillende millenniumdoelen na te 

streven: 

 

Millenniumdoel 1 Iedereen fatsoenlijk werk  
Minder armoede kan alleen worden bereikt als meer mensen aan 
een fatsoenlijke baan worden geholpen. 
 

 

Millenniumdoel 2 Iedereen minimaal basisonderwijs 
Geef kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen waardoor 
hun kansen in het leven toenemen. 
 

 

Millenniumdoel 4 Minder kindersterfte  
Veel kinderen overlijden aan ziektes die voorkomen of genezen 
hadden kunnen worden, zoals diarree. Toegang tot medicijnen, 
vaccinaties, een goede hygiëne en een goede gezondheidszorg is 
noodzakelijk om deze ziekten te helpen bestrijden. 
 

 

Millenniumdoel 7 Meer mensen in een duurzaam leefmilieu 
Voldoende en schoon drinkwater en voldoende hygiëne liggen aan 
de basis van een goede gezondheid. 
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Organisatie 

 

Stichting Pani in Nederland  
 

 
 

Een beschrijving van de bestuursleden is te vinden op ons website, 

http://stichtingpani.nl/wie-is-pani.  

 

 

 

 

Vrijwilligers  
In 2016 hebben we een aantal vrijwilligers die zich wederom met veel toewijding 

hebben ingezet om al onze resultaten van dit jaar te bereiken. Deze bestaan uit 

Harry Valen en Inez van Wetten, onze ambassadeurs, Elise Werkman 

verantwoordelijk voor de communicatie en Werenfried Jansen, zie zich sterk 

maakt voor nieuwe opdrachten voor de LWS. Daarnaast bestaat stichting Pani 

door de inzet van alle vrijwilligers voor mooie acties zoals de Pani kookworkshop, 

High tea, enzovoorts.  

 

Stichting Pani in Bangladesh  
 

Voor de Ambachtsschool maakt Pani gebruik van de aanwezigheid van onze 

familie ter plaatse. Hierdoor hebben we gewaarborgd dat ook zonder 

aanwezigheid van Nederlandse stichtingsleden, het project op een duurzame en 

eerlijke manier vorm krijgt. 

 

 

Oprichter & 
voorzitter 

Leonn Sekender 

Oprichter &  

directeur  

Hilde van Dijk 

Penningmeester 

Ali Sekender  

Secretaris   

Marjan van Dijk 

Manager 

Salim Ullah  

Manager 

Lutfa Hasna Lipi  
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Learn.Work.Shop 
De weg naar een zelfstandig bestaan. 

Doel van de LWS  
We willen kansarmen in de omgeving van Rajarhat helpen met een 

ambachtsopleiding, maar ook meteen met inkomsten zodat ze kunnen zorgen 

voor hun gezin. De LWS moet uiteindelijk haar eigen geld verdienen met de 

verkoop van producten. Op die manier zorgen we ervoor dat de LWS op termijn 

op eigen benen kan staan, zonder funding uit Nederland. De werknemers hebben 

hiermee blijvend werk.  

 

In 2016 bestond de LWS uit:  

 1 play group van 25 kinderen 

 1 nursery klas van 25 leerlingen  

 4 kindergarden leerkrachten (part-time) 

 35 vrouwen in het naaiatelier  

 2 mannen werken aan bamboe fietsen  

 2 vrouwen maken elke dag schoon  

 2 mannen bewaken het gebouw  

Gebouwd in 2013 & 2014 
De Nederlandse architecten Gerrit Schilder en Hill Scholte ontwierpen vrijwillig 

een prachtig ontwerp. Gerrit en Hill gingen 

meerdere malen op eigen kosten naar Bangladesh 

om de bouw te begeleiden. De bouw werkte 

uitsluitend met lokale werknemers die zo direct 

inkomen verdienden en opgeleid werden door 

lokale aannemers, timmerlieden en werkvoor-

bereiders. Tevens werd uitsluitend gebruikgemaakt van materiaal dat in een 

straal van 25 kilometer van de bouwplaats beschikbaar was.  

 

 
figuur 1: de Ambachtsschool biedt werkgelegenheid, maakt innovatieve producten, zorgt 

voor basiseducatie en voorziet in hygiëne en schoon drinkwater. 

Foto boven: SchilderScholte Architecten       |  Foto’s onder: Stichting Pani  
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Terugblik 
Elke stap die Stichting Pani zet houden we bij op onze website en facebookpagina. Hier staan talloze blogposts met daarin uitleg over onze plannen, welke sponsors we 

hebben aangetrokken, hoe de projecten verlopen, welke up’s en welke down’s we meemaken. In ons jaarverslag blikken we kort terug naar onze hoogtepunten van het 

jaar.  

 

Januari  Januari Februari 

 

 
 

  
Learn.Work.Shop groeit en bloeit 

Op 2 januari is een nieuwe klas met 25 kinderen 
gestart. De andere leerlingen zijn inmiddels een jaar 
verder. De kinderen hebben allemaal een uniform, 
schoenen, een drinkfles en een lunchbox gekregen. 
En alle leerlingen hebben ook een winteroutfit 
gekregen voor de koudere periode. 
Een educatieambtenaar heeft de LWS nieuwe 
boeken geschonken. De boeken zijn aangepast aan 
de leermethode van de school. 

Bamboe fietsen in Nederland 

De Ladies in Engineering staan vol trots rond de 
bamboefietsen. Eindelijk kunnen ze de fietsen met 
eigen ogen aanschouwen en er een rondje op rijden. 
"Gaaf dat ze onze lijn hebben voortgezet en dat het 
gelukt is!" Er zijn 5 fietsen in Nederland.  
Inmiddels hebben twee nachtwakers van de LWS zich 
om laten scholen tot fietsenmaker. 

LWS voor de derde keer goud! 

De LWS, ontworpen door de architecten Gerrit 
Schilder en Hill Scholte, blijft internationale belang-
stelling genieten. Dit jaar is het ontwerp genomineerd 
voor de German Design Award en de Aga Khan Award 
for Architecture. Hill en Gerrit waren met de LWS 
winnaar van de FuturArc Green Leadership Award. De 
prijs eert zowel het ontwerpteam als de 
initiatiefnemers achter een gerealiseerd project.  
Het Pani-project krijgt ook veel aandacht in 
internationale tijdschriften en het was te zien o.a. op 
de architectuur biënnale in Venetië in Palazzo Mora. 

http://www.stichtingpani.nl/
https://www.facebook.com/stichtingpani
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Februari  Mei Mei 

   

 

  

Aardvarken en energie 

In opdracht van SlimOpgewekt, in samenwerking met 

de Gemeente Arnhem, hebben de dames van de LWS 

voor de warme truiendag op 5 februari vijf 

verschillende doeken gemaakt over het aardvarken 

en zijn dromen over energieverbruik. De doeken zijn 

zo mooi gemaakt, dat ze wel gedrukt lijken. Wat zijn 

we trots op de LWS. Het doel is om de LWS met 

opdrachten zelfstandig te maken.  

Bengaals koken met Laiju 

Laiju leerde ons -alweer voor de vijfde keer- de fijne 

kneepjes van de Bengaalse keuken. Dit keer was de 

opzet iets anders. Je kon helpen koken en mee-eten 

of alleen later op de middag gezellig aanschuiven en 

proeven. Tijdens het eten hadden we een primeur: 

Live muziek van Rose-île.  

Wederom mochten we gratis gebruik maken van het 

Montessori College in Arnhem. Dit jaar was de 

opbrengst € 780,=.  

Nacht van de fooi 

Dankzij de inspanningen van Hilde zijn we uitgekozen 

voor de nacht van de fooi. Die nacht staan 

horecagelegenheden in de deelnemende steden hun 

fooi af. Wij waren in Wageningen waar Inez ons 

promootte. Het resultaat in Wageningen was  

€ 3.400,=. Totaal deden 13 steden in Nederland mee 

en leverde dat € 33.000 euro op. Dit werd door de 

Wilde Ganzen verdubbeld. Wij kregen € 14.000,=. Wij 

hebben hiervan twee weeftoestellen aangeschaft.  
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Juni  Juni Juni 

   

   

Stichting Retourship 

Van de Stichting Retourship hebben we een donatie 

ontvangen. We hebben hiervan een microvan 

aangeschaft. Dit maakt veel dingen eenvoudiger, 

zoals het vervoer van schoolkinderen en 

leerkrachten, ophalen van materialen en het 

wegbrengen van producten en het vervoer tijdens 

uitjes. We hebben ook een chauffeur voor de auto 

die tevens zorgt voor het schoonhouden.   

LWS 

De omgeving van de LWS blijft veranderen. Inmiddels 

zijn er naar Nederlands voorbeeld schooltuintjes en zijn 

daar papaja's geplant.  

Er is een eigen pad voor de kinderen gekomen naar de 

school toe. Nu is er een pad naar de LWS en een pad 

naar de school.  

Voor de school hebben we een bank van bamboe 

gemaakt. Een leuke plek voor de moeders om te praten 

terwijl ze op hun kinderen wachten.  

De dames van de LWS hebben naast het naaiwerk ook 

iets anders geleerd. Voor het eerst van hun leven 

hebben ze geverfd. Tijdens de ramadan hebben ze de 

schoollokalen onder handen genomen. 

 

Nieuw producten LWS 

De LWS heeft 750 draagtassen gemaakt voor een 

reünie van het Montessoricollege. Het was een 

secuur werkje. Het uitzoeken van het beste 

lettertype, de beste letterkleur en het afmeten van 

het hengsel van de tas. Het resultaat mag er zijn. 
 

 
Later in het jaar maakte de LWS 50 handdoeken 

voor de Stichting Mantelzorg.  
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Oktober  Oktober  December 

   

   

Workshop High Pani 

Ria en Elleke organiseerden voor de 4e keer de 

workshop High Pani, een leuke en gezellige 

workshop om hapjes te leren maken. Het was weer 

een groot succes. Op de radio was een paar dagen 

voor de workshop een mooi interview met Ria en 

onze ambassadeur Harry Valen. Een mooie 

promotie voor de workshop en de Stichting.  

De opbrengst van High Pani was € 689,75. Dank je 

wel Ria en Elleke voor jullie inzet. Wat kunnen we 

hier weer veel voor doen. 

Ook danken we Jansen Totaal Wonen, die de ruimte 

weer belangeloos ter beschikking stelde. 

Bestuur in Bangladesh 

Het bestuur en de vrijwilligers Majken Nilsson en 

Fahim Maksudul bezoeken de LWS. Zij zijn blij dat de 

weefgetouwen werken en de eerste shari's 

(omslagdoeken van 5 meter lang) al zijn gemaakt. 

Ook worden er mooie shawls geweven. Een mooie 

aanvulling op het bestaande assortiment van onze 

winkel (T-shirt, hemd, kleding, beddengoed).  

 

 

2500 babymutsjes voor Rijnstate 

Voor Rijnstate heeft de LWS 2500 babymutsjes 

gemaakt.  

We zijn er trots op dat Rijnstate de primeur voor 

Arnhem heeft en het eerste Fairtrade ziekenhuis van 

Nederland is geworden. Gefeliciteerd! 

 

500 slabbetjes voor Verloskundigen Veenendaal 

In 2016 hebben we 500 slabbetjes gemaakt voor de 

Verloskundigen in Veenendaal. Zij hebben ons 

verblijd met een nieuwe opdracht voor 2017.  

250 grijze en 250 witte knuffels. Dank jullie wel. 
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Jaarrekening  

Balans 2015 & 2016 
 

Activa 2016 2015 

      

      

Vaste activa 
  Inventaris  € -     € -    

   Vlottende activa 
  Liquide middelen   € 12.149   € 22.084  

Kas  €  -   € 915  

      

Totaal Activa  € 12.149   € 22.999  
 

Passiva 2016 2015 

      

 
    

Eigen vermogen  
  Vrij besteedbaar vermogen  € 22.999   € 11.412  

Bestemmingsfonds - € 10.850   € 11.587  

         

Totaal Passiva  € 12.149   € 22.999  
 

Toelichting balans 

Bestemmingsfonds wordt aangewend om de stichtingsdoelstelling te realiseren.  

 

Baten en lasten 2016 

Baten en lasten 2016   

  LASTEN BATEN 

      

Bestedingen aan doelstellingen  
 

 Bijdrage aan de LWS in Bangladesh: 

  - kindergarden  € 5.891  

  - doorontwikkeling bamboe fiets   € 172  

  - naaiatelier  € 3.017  

  - opzet Loom    € 10.793  

  - microvan    € 32.044 

  - opzet en inrichting winkelruimte  € 307  

 Overige kosten  

  Kosten fondswerving  € 448  
 

Bankkosten in Nederland € 335  
 

Invoerkosten € 174  
 

Koersverschillen  € -    

 Incidentele kosten          € 915 € 915 

Vergoedingen bestuur  € -    

 Fondswerving  

  Donaties en giften 

 

€ 42.330  

Bankrente 

 

 € -    

      

Totaal  € 54.095  € 43.245  
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   Resultaat  2016   

      

      

Toevoeging/ onttrekking aan 
resultaatsbestemming 

(€ 10.850)   

    

 

Toelichting baten & lasten 

Bijdrage Project LWS, dit betreffen kosten voor de uitvoering van de 

projectonderdelen: Kindergarden, doorontwikkeling Bamboe fiets, opzet 

naaiatelier en het inrichten van een kleine winkel in de ambachtsschool waar de 

zelfgemaakte producten kunnen worden verkocht (opening van de winkel was 

januari 2016). De algemene exploitatiekosten zoals elektra, onderhoud en 

management worden naar rato verdeeld over de verschillende 

projectonderdelen.  

Kosten fondswerving, het bestuur draagt alle kosten die in Nederland gemaakt 

worden voor acties en fondswerving. 

Invoerkosten betreffen de invoerkosten voor het invoeren van zelfgemaakte 

producten uit de LWS naar Nederland.  

Bankkosten zijn de kosten die betaald moeten worden om geld op te nemen in 

Bangladesh. Om deze kosten zo laag mogelijk te houden heeft Pani een aparte 

Nederlandse rekening en wordt met een Nederlandse pinpas in Rajarhat geld 

opgenomen. Hiermee besparen we overboekingskosten van € 30,- per transactie 

naar een Bengaalse rekening. Een ander voordeel is dat er geen grote bedragen 

in Bangladesh beschikbaar zijn wat extra veiligheid en zekerheid biedt.  

Incidentele kosten betreffen een kasdiefstal van € 915,=. Leonn en Hilde hebben 

dit uit eigen zak aangevuld.  

Vergoedingen bestuur, het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen 

onkostenvergoeding. 
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Donaties 100% naar Bangladesh 

Om een stichting in Nederland te hebben, moeten er kosten gemaakt worden. 

Denk bijvoorbeeld aan bank- en KVK-kosten. Maar ook voor fundraising. Alle 

kosten die we moeten maken in Nederland, betaalt het bestuur zelf. De donaties 

gaan volledig naar de projecten in Bangladesh.  

Reizen naar Bangladesh  

Om de projecten succesvol te maken, is het van groot belang dat we controle 

houden en regelmatig naar Bangladesh gaan. Ook deze kosten betaalt het 

bestuur zelf en worden niet van de donaties afgetrokken. 

Als expertise nodig is in Bangladesh – zoals in 2014 de expertise van de 

architecten of studenten productdesign – vragen we ook hen om zelf de kosten 

van de reis te dragen.  

Zo kunnen wij oprecht zeggen dat 100% van alle donaties ten goede komt van 

de mensen in Bangladesh. 

 

DONATIES & GIFTEN  2016 

    

    

Privé giften € 4.000  

Structurele donaties € 1.250  

Crowdfunding  € -    

Zakelijke en stichtingen donaties € 24.462  

Inzamelingsacties en activiteiten  € 13.533  

    

Totaal € 43.245  
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Colofon   

 

-- april 2017, Arnhem   

 

Stichting Pani   

Hommelseweg 244   

6821 LS Arnhem   

 

KvK: 52359352   

 

Leerkrachten en leerlingen van de LWS danken u voor uw steun aan de Stichting Pani. 


