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Voorwoord 
Met groot plezier presenteren wij ons jaarverslag over 2017. Wat is er weer 

ontzettend veel gerealiseerd. We zijn super-, supertrots op de Learn Work Shop 

(LWS). Dit jaar hebben wij zelfs een financieel overschot. 

Er zijn weer grote en kleine opdrachten uitgevoerd en er is ervaring opgedaan 

met de weefgetouwen. Via facebook en onze website heb je onze activiteiten 

wellicht al gevolgd. In dit jaarverslag doen we het nog eens dunnetjes over en 

geven we natuurlijk een financiële verantwoording. 

 

Plannen voor 2018 

Voor 2018 hebben we veel plannen. We willen de weefgetouwen uitbreiden om 

speciale designs te kunnen maken en we willen een weefmachine elektrisch 

maken. Dit vraagt om een hogere, nieuwe ruimte. Daarnaast gaan we de laatste 

onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de palen van het gebouw en het 

gebouw en de lokalen schilderen en waar nodig de golfplaten vervangen. Dan 

hebben wij ook nog grootse plannen met de aangelegde zonnepanelen. We 

onderzoeken de mogelijkheden van een oplaadpunt voor autoriksja's. En wellicht 

lukt het ook nog om een overdekte wachtplaats te maken voor de moeders.  

Met zo veel wensen zijn we blij met onze donateurs en opdrachtgevers. Wij 

danken allen voor de kansen die zij onze LWS geven.  

 

Hartelijk dank voor je belangstelling in Pani. We hopen dat je ons blijft volgen en 

blijft meedoen 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 2017 hebben vrijwilligers zich wederom met veel toewijding ingezet voor Pani. 

We noemen onze ambassadeurs: Harry Valen en Inez van Wetten, Elise Werkman 

verantwoordelijk voor de communicatie en Werenfried Jansen, die zich sterk 

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

door de inzet van vrijwilligers voor mooie acties zoals de Bengaalse Kook/Eetdag 

en de High Pani, hapjes workshop.  

 

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. De vrouwen krijgen door het werken in de LWS meer 

aanzien en zicht op een betere toekomst. 

 

In 2017 bestond de LWS uit:  

 1 play group van 25 kinderen 

 1 nursery klas van 25 leerlingen  

 1 kindergarden klas van 25 kinderen  

 6 kindergarden leerkrachten (part-time) 

 35 vrouwen in het naaiatelier; 2 in vaste dienst  

 2 vrouwen maken elke dag schoon  

 2 mannen bewaken het gebouw 

 1 wever 

 1 chauffeur 

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

Scholte hebben het gebouw van de LWS 

ontworpen. Door hun persoonlijke betrokkenheid 

en inzet is het een geweldig gebouw geworden dat 

veel prijzen heeft gekregen. 

 

 

 
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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Hoogtepunten uit 2017 
Via onze website en facebookpagina kun je Stichting Pani op de voet volgen. Hier staan al onze plannen en activiteiten. In ons jaarverslag blikken we kort terug naar onze 

hoogtepunten van het jaar.  

 

Januari  April April 

 

 

 
 

Sierkussens voor Jansen Totaal Wonen in Huissen 

Jansen Totaal Wonen vroeg ons om sierkussen 
sampels te maken in bonte kleuren. Als ze tevreden 
waren, zouden ze er misschien 100 bestellen.  
Jansen Totaal Wonen was zo tevreden over de 
sampels, dat ze niet 100, maar 200 stuks hebben 
besteld!  
Inmiddels liggen de sierkussens in de winkel van 
Jansen Totaal Wonen in Huissen. Ga gerust een kijkje 
nemen. Laat je verrassen door de variëteit in kleuren 
en ontwerpen.  
 
 

T-shirts voor Slim Opgewekt 
De LWS is twee lockmachines, afkomstig uit Nederland, 
rijker. Aan Lipi in Rangpur en Arifa (hoofd van de 
naaisters) in Rajarhat heeft Marjan uitgelegd hoe je 
ermee werkt. Zij oefenen vooral met het inrijgen van de 
draden. Al vrij snel hebben zij het onder de knie.  
De eerste resultaten van de lockmachines zijn er: mooie 
T-shirts voor Slim Opgewekt. Kijk eens hoe 
geconcentreerd de naaisters hieraan werken. 
 
 
 

Weerzien 

In 2013 gaat Marjan voor de eerste keer mee naar 

Bangladesh. Van de vele foto’s die ze toen gemaakt 

heeft, is dit één van haar favoriete! Een verlegen, klein 

mannetje dat het reuzespannend vond zo’n blanke 

vrouw met een camera! Marjan heeft onlangs 

geprobeerd een aantal kinderen terug te vinden die ze 

toen gefotografeerd heeft. Bij de meesten is dat 

gelukt! En dit klein mannetje, zijn naam is Asif, is 

inmiddels al een hele vent. Hij zit in het laatste jaar bij 

ons op school! Hier doen we het voor, zo mooi! 

 

http://www.stichtingpani.nl/
https://www.facebook.com/stichtingpani
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April  April April 

   

   

Pasen op z'n Nederlands 

Met Ali, Lucy en Marjan vieren de leerlingen met 

kleurplaten en kuikentjes uit Nederland Pasen. Van 

servetten vouwen ze nestjes. De avond voor Pasen 

zijn de eieren gekookt en gekleurd met 

geelwortelpoeder uit de keuken van Mukta. De 

kinderen versieren zelf de eieren. Het is een groot 

succes en de kinderen gaan zo trots als een pauw met 

hun eiernestje naar huis. De kleurplaten zijn in de 

klassen opgehangen. 

Bengaals Nieuwjaar 

Vrijdag 14 april is het Bengaals Nieuwjaar. De 

kinderen komen in hun mooiste kleren naar school 

voor een feestontbijt. 's Middags zijn er standjes op 

school waar de juffen en naaisters allemaal 

zelfgemaakte producten verkopen. 

Verrassingsmenu 

Onze naaisters wilden graag iets terug doen voor Ali, 

Lucy en Marjan. Ze hebben met z’n allen bij één van 

de naaisters thuis een heerlijke maaltijd voor ons 

bereid. De lekkerste gerechten zijn met liefde voor 

ons gemaakt. Heerlijke vlees-, vis-, en 

groentegerechten stonden ’s middags op tafel.  

 

Bengaalse Kook/Eetdag 

Veertig mensen namen deel aan de Bengaalse 

Kook/Eetdag. Het was weer een gezellig feestje in het 

Montessoricollege in Arnhem: Gezamenlijk koken, 

eten en luisteren naar de mooie muziek van Rose île. 

De opbrengst mag er ook zijn: 1145 euro.  

Laiju, moeder van Leonn, super bedankt! Het is altijd 

weer lekker, leerzaam en gezellig.  

We danken het Montessori College voor het gratis 

beschikbaar stellen van de ruimte. 
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Mei/juni Oktober Oktober 

   

   
Zonnepanelen 

De eerste zonnepanelen werken in Rajarhat en wel 

bij de LWS. Deze zijn geschonken door Slim 

Opgewekt uit Nederland. Daardoor kan het gehele 

project op schone energie werken.  

Op termijn gaan we met een elektrische loom op de 

LWS weven. Ook elektrische riksja's en tukla's 

kunnen we dan opladen. 

Onderhoudswerkzaamheden 

De palen van de LWS zijn aan de onderkant verrot en 

moeten worden vervangen. Een gedeelte is dit jaar 

gerealiseerd. Komend jaar komt de rest aan de beurt en 

zullen andere onderhoudswerkzaamheden 

plaatsvinden. 

Workshop High Pani 

Ria en Elleke organiseerden voor de 5e keer de 

workshop High Pani, een leuke en gezellige 

workshop om hapjes te leren maken. Ria Dries en 

haar keukenbrigade hebben voor een fantastische 

middag gezorgd. Wat een recordopkomst! Het 

gevolg een recordopbrengst van € 1283,10. Ria en je 

team heel, heel hartelijk bedankt! Ook danken we 

Jansen Totaal Wonen, die de ruimte weer 

belangeloos ter beschikking stelde. 
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Oktober  December  December 

   

   
Duurzaamheidsmarkt Rijnstate 

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, laat 

Ziekenhuis Rijnstate met een duurzaamheidsmarkt 

aan patiënten, bezoekers en medewerkers zien 

welke initiatieven het ziekenhuis neemt op het 

gebied van duurzaamheid. Pani was erbij met een 

kraam met de producten van de LWS. Natuurlijk 

lagen daar ook de babymutsjes bij en de nieuwe 

kussenovertrekken. 

Rijnstate heeft ook dit jaar weer 2500 mutsjes 

besteld. Wij zijn daar superblij mee. 

 

 

Jaarlijkse picknick LWS 

Lucy was bij het jaarlijkse uitje van de LWS. Ze 

vertelt er enthousiast over: "De bus zat propvol met 

medewerkers, leerlingen en familie, veel familie. Er 

is zelfs een schoolbank tussen de banken geplaatst 

om iedereen te laten zitten. Natuurlijk ging er ook 

eten mee, hele grote pannen en eieren en 

cadeautjes voor de loterij en kleden. Zo op weg naar 

een pretpark in de buurt van Rangpur. Hobbelend 

over de wegen die veel geleden hebben onder de 

overstromingen. Stel je bij een pretpark geen 

Efteling voor, maar een park met speelobjecten. Het 

was een fantastische ervaring en een geweldige 

dag." 

De naaisters werken hard 

Onze naaisters hebben dit jaar heel veel werk 

verzet: kussenovertrekken voor Jansen Totaal 

Wonen in Huissen, babymutsjes voor Rijnstate, 

babyknuffels als cadeautje, sjaals voor een wijkteam 

in Arnhem en green gorilla tassen voor een school. 

Speciaal voor de verloskundigen in Veenendaal 

maakten ze tassen als bedankje voor de 

samenwerking.  

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een 

aantal juffen en naaisters. Ze zijn getrouwd en ook 

verhuisd. Door hun werkervaring bij de LWS hebben 

ze de kans om elders verder te groeien.  
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Jaarrekening  

Balans 2016 & 2017 

Activa 2017 2016 

      

      

Vaste activa 
  Inventaris  € -     € -    

   Vlottende activa 
  Liquide middelen   € 15.173   € 11.148  

Kas  €  -   €  -  

      

Totaal Activa  € 15.173   € 11.148 
 

Passiva 2017 2016 

      

 
    

Eigen vermogen  
  Vrij besteedbaar vermogen  € 11.148   € 23.478  

Bestemmingsfonds € 4.025  - € 12.330  

         

Totaal Passiva  € 15.173  € 11.148  
 

Toelichting balans 

Bestemmingsfonds wordt aangewend om de stichtingsdoelstelling te realiseren.  

Baten en lasten 2017 

Baten en lasten 2017   

  LASTEN BATEN 

Bestedingen aan doelstellingen  
 

 Bijdrage aan de LWS in Bangladesh: 

  - kindergarden  € 3.226  

  - doorontwikkeling bamboe fiets & Solar   € 924  

  - naaiatelier  € 5.855  

  - opzet Loom      € 1.914  

  - microvan      € 4.293 

  - opzet en inrichting winkelruimte  € 2.438 

 Overige kosten  

  Kosten fondswerving  € 441  
 

Bankkosten in Nederland € 390  
 

Overige kosten € 348  
 

Solarpanelen (LWS)  € 5.821    

 Privé bijdragen kosten          € 
 

Fondswerving  

  Donaties en giften 

 

€ 29.675  

Bankrente 

 

     

Totaal  € 25.650  € 29.675  

   Resultaat  2017   

      

Toevoeging/ onttrekking aan 
resultaatsbestemming 

€ 4.025   
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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 aan de mensen in Bangladesh. 

 

Toelichting baten & lasten 

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

projectonderdelen: Kindergarden, doorontwikkeling Bamboe fiets (Dit is nu even 

stil gelegd, omdat het niet aansluit bij de huidige vraag van de locals), opzet 

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

zelfgemaakte producten worden verkocht. De grootste kostenpost zit in de 

salarissen, waarmee we ons primaire doel bereiken: Mensen langdurig uit de 

armoede helpen. 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. 

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/ 

Rangpur 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.  

Solarpanelen: deze heeft Slim Opgewekt geschonken aan de LWS voor groene 
energie.  
 
Bestuursleden en betrokkenen, ontvangen geen beloning, onkostenvergoeding 
of vacatiegelden voor de door hen verrichte werkzaamheden. Kosten van de 
vergaderingen en bijeenkomsten dragen zij zelf (eten, drinken, reiskosten etc.). 
Reis- en verblijfkosten naar het project (Bangladesh) nemen zij eveneens voor 
eigen rekening.  
 
De organisatiekosten, bijvoorbeeld: administratiekosten, accountantskosten, 
autokosten, kantoorkosten, en consultancykosten, worden direct in natura 
gesponsord en niet gekwantificeerd.  
 

DONATIES & GIFTEN  2017 

    

    

Privé giften € 2.000  

Structurele donaties € 1.500  

Crowdfunding  € -    

Solarpanelen donaties € 5.821  

Inzamelingsacties en activiteiten  € 19.523  

Privé bijdragen kosten            € 831 

Totaal € 29.675  
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Colofon 
 

april 2018, Arnhem 

 

Stichting Pani 

Hommelseweg 244 

6821 LS Arnhem 

 

KvK: 52359352 

 
Leerkrachten en leerlingen van de LWS danken je voor jouw steun aan de Stichting Pani. 


