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Pani betekent water in het Bengaals - het fundament van leven

‘Pani zet zich in voor een 
specifiek gebied in 
Bangladesh, genaamd 
Rangpur. Wij geloven dat 
hulp begint met de basis: 
water, hygiëne, school, 
maar pas echt zin heeft als 
dit leidt tot zelfstandigheid. 
Stichting Pani streeft 
hiernaar met de 
Learn.Work.Shop (LWS).’

Leonn Sekender, 
Hilde van Dijk, 
Ali Sekender, 
Marjan van Dijk 

Meer info:
www.stichtingpani.nl
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Voorwoord

Het hele team van Learn.Work.Shop (LWS) kan terugkijken 
op een mooi en kleurrijk 2018. We nemen je, met dit 
jaarverslag, graag mee naar alle hoogtepunten van 
afgelopen jaar. De financiële verantwoording verderop in 
het jaarverslag laat o.a. zien dat we geld hebben gekregen 
om elektrische tukla’s en oplaadpunten te realiseren. 

Leuk te vermelden is dat de vrouwen van LWS nu speciale 
designs van weefgetouwen kunnen maken door een 
speciaal weefgetouw apparaat, een geschenk van 
familieleden uit Nederland. Tevens is de weefmachine 
semi-elektrisch gemaakt, om het weven sneller en handiger 
aan te pakken.

Daarnaast zijn er nog veel meer bijzondere verhalen met 
wederom een onvergetelijk bezoek aan LWS in Rajarhat
zelf. 

Mocht je iets kwijt willen over Pani of gewoon een vraag 
hebben, wij staan voor je klaar om je te helpen!

S_ch_ng Pani
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Plannen voor 2019
We vinden het belangrijk dat LWS zelfvoorzienend wordt qua 
elektriciteit. We gaan focussen op hoe we de elektrische tukla’s en 
oplaadpunten, die gelinkt worden aan de al bestaande zonnepanelen, 
het beste technisch kunnen realiseren. Daarnaast gaan we in 2019 
zoeken naar off-grid mogelijkheden. 

Ook al klinkt onderhoud niet vanzelfsprekend, voor een duurzaam 
bestaan is onderhoud cruciaal voor het gebouw en de gebruikers. Zo gaat 
het schilderen, het vervangen van golfplaten en palen waar nodig 
gewoon door. Daarnaast zijn er plannen om de loomruimte te 
verplaatsen, zodat die ruimte getransformeerd kan worden naar een 
overdekte wachtruimte voor moeders. 

Het jaarlijkse kindergarten uitje is al_jd een hoogtepunt, met een lange 
stoet rijden ze al_jd naar een gezellige picknickplaats. 

Dit jaar worden er weer veel nieuwgeboren baby’s en hun ouders in 
ziekenhuis Rijnstate blij gemaakt met nieuwe babymutsjes met de 
herkenbare giraffe. In 2019 zieen we inmiddels al op de 10.000e

babymuts! Tijd om Rijnstate te gaan verrassen met deze gezamenlijke 
presta_e!

Vanaf nu gaan we de communica_e meer in beeld brengen via foto en 
video op social media met persoonlijke verhalen. Want iedere 
betrokkene van LWS heef zijn of haar eigen persoonlijke verhaal wat de 
moeite waard is om naar te luisteren en te zien! 4 4



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 educa_e, emancipa_e en economische 
zelfstandigheid essen_eel. 

De Learn.Work.Shop:
§ biedt Werkgelegenheid
§ maakt producten die geen inbreuk

maken op de bestaande markt
§ zorgt voor basiseduca_e
§ voorziet in hygiëne 
§ biedt schoon drinkwater

55

Kernwaarden van Pani
• Lange termijn blik 
• Ondernemende aanpak 
§ Eerlijke communicatie 
§ Directe, korte lijnen 
§ Streven naar zelfstandigheid
§ Positieve benadering 
§ Inzichtelijk resultaat 



Sustainable Development goals 

Pani bestrijdt armoede in Rangpur door verschillende werelddoelen van 
de Verenigde Naties na te streven: 

Geen armoede en geen honger
Minder armoede kan alleen worden bereikt als meer mensen aan een 
fatsoenlijke baan worden geholpen. 

Iedereen naar school 
Geef kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen waardoor hun 
kansen in het leven toenemen. 

Gezondheidszorg, schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen 
voor iedereen 
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. 
Voldoende en schoon drinkwater en voldoende hygiëne liggen aan de 
basis van een goede gezondheid. 

Samen streven we naar een duurzame leefomgeving. 6 6



Familie
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. 

OrganisaIe Pani
In Nederland In Bangladesh

Vrijwilligers
Wat hebben we genoten van alle mensen die zich afgelopen jaar hebben ingezet, zoals de Bengaalse kookworkshop en het 
Pani buffet bij Jansen Totaal Wonen, en Pani een warm hart toedragen. We willen ze ontzettend bedanken, zonder hen 
stonden we er alleen voor: Harry Valen en Inez van Wetten, Elise Werkman, Ria Dries en Werenfried Jansen. 

Leonn Sekender
Oprichter & voorzitter

Hilde van Dijk
Oprichter & directeur

Ali Sekender
Penningmeester

Marjan van Dijk
Secretaris

Saim Ullah
Manager

Lutfa Hasna Lipi
Manager
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Learn Work Shop
Naaiatelier 
35 vrouwen, waarvan 2 in vaste dienst

Kindergarden
75 kinderen, 6 part time leerkrachten
1 playgroup, 1 nursery klas, 1 kindergarden

Weefgetouw

Zonnepanelenveld

Medewerkers bij LWS: 
2 schoonmaaksters - 1 wever - 2 bewakers- 1 chauffeur
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Hoogtepunten 2018

Kussens Jansen Totaal Wonen
De vrouwen van het naaiatelier hebben met veel 
plezier handgemaakte kleurrijke en hippe kussens 
geborduurd. Dit was een speciale samenwerking 
met Jansen Totaal Wonen in Huissen. 
Jansen Totaal Wonen heef de kussens een mooie 
plek gegeven in hun winkel, bij de kussens zijn 
persoonlijke verhalen te lezen over de vrouwen 
van LWS. Naast de fysieke winkel zijn ze ook via de 
webshop te koop. 
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Bezoek Bangladesh 
Dit was wel een persoonlijk hoogtepunt van het 
jaar: bezoek aan LWS in Bangladesh met Marjan, 
Fred, Ali, Hilde, Hans (zoon Marjan en Fred) en 
Vera. Hans en Vera gingen voor het eerst mee, dus 
een busrit van Dhaka naar Rangpur om de 
schitterende omgeving te zien was natuurlijk een 
must. Bij een bezoekje aan de garenfabriek op de 
heenweg kregen we van Masud, de leverancier van 
het garen dat gebruikt wordt op het weefgetouw, 
te zien hoe ze garen verven. 

Een van de LWS dames, Mono, heeft dankzij haar 
baan bij de LWS genoeg geld kunnen sparen om 
een stuk grond te kopen en een eigen huis te 
bouwen. Met veel trots nodigden ze ons uit en 
heeft ze haar nieuwe huis geshowd. Wij voelden 
enorme dankbaarheid te zien dat zij een zelfstandig 
bestaan heeft opgebouwd voor zichzelf, haar man 
en haar dochter. 1010



Bezoek Bangladesh 
Samen met Lipi, de zus van Ali en tevens een van 
de managers van LWS, hebben we een basisschool 
bezocht, zodat we met eigen ogen konden zien hoe 
het daar er aan toegaat. De leerlingen van LWS 
gaan na onze kindergarden door naar de 
basisschool. 
Hans wilde wel de Riksja proberen met Hilde en 
Vera volledig in shari, gekregen van Masud, 
achterop. Maar voor lange Nederlanders bleek dat 
vrij moeilijk te fietsen. 
Verjaardagen worden daar altijd uitgebreid gevierd, 
dus toen Vera jarig was werd ze getrakteerd op een 
grote roze barbietaart!
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Bezoek Bangladesh 
Altijd als wij langskomen bij de kindergarten van 
LWS is het hele dag feest. Samen hebben we 
gekleurd op een 6 meter vel papier (!), gedanst, 
voorstelling bekeken, het ABC geleerd, popcorn 
gebakken en spelletjes gedaan, waaronder  
hinkelen. 
Lipi moet altijd over een tolbrug heen om naar het 
LWS gebouw te komen. Gelukkig zijn de 
tolmedewerkers zo vrijgevig geweest dat Lipi er niet 
voor hoeft te betalen. Daar waren we allemaal zo 
dankbaar voor, dat de tolbrugmedewerkers sjaals 
kregen overhandigd van LWS. 
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Traditioneel Bengaals koken 
Leuk om te zien dat traditioneel Bengaals koken in 
de Nederlandse keuken zo veel op kan brengen 
tijdens de Bengaalse kook/eetdag met Laiju uit 
Bangladesh, de moeder van Leonn. Er is niet alleen 
een 1000 euro binnengehaald, veel mensen 
hebben voor het eerst kennisgemaakt met de 
Bengaalse keuken. Meekoken, meeproeven, 
meezingen, alles was mogelijk, want er werd ook 
nog eens gezorgd voor muzikale ondersteuning 
door Chin-Lien. We zijn het Montessori college in 
Arnhem dankbaar dat we weer hun keuken en aula 
hiervoor mochten gebruiken. 
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Reünie
In 2014 zijn we met een hele groep naar 
Bangladesh geweest om het toen nieuwe gebouw 
van LWS in Rajarhat te openen. In 2018 was er een 
reünie met dezelfde groep, nu in een kasteel in 
Rhenen, we hebben mooie herinneringen 
opgehaald. 
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Geld voor oplaadpunt tukla’s
Naast het LWS gebouw zijn zonnepanelen 
aangelegd en daaraan willen we een oplaadpunt 
voor tukla’s maken. We zijn ontzeeend blij dat we 
van retourschip 10.000 euro hebben gekregen om 
dit te realiseren. We zijn volop bezig met alle 
technische aspecten en hopen spoedig  over te 
gaan op uitvoering. Fijn is dat we een paar lokale 
mannen hebben gevonden die willen gaan zorgen 
voor het onderhoud. 

Dit is een foto van het jaarlijkse picknickuitje van 
Learn.Work.Shop. Met een grote slinger van tukla’s, 
hobbelden ze met lekker eten naar de 
picknickplaats.  
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Pani buffet
Jansen Totaal Wonen heef ons niet alleen 
geholpen met een plekje in de winkel voor de 
mooie kussens van LWS. Ze hebben ook hun ruimte 
beschikbaar gesteld voor een Pani buffet. 
Daarnaast hebben ze ook nog eens geld gedoneerd 
_jdens dit buffet. Ria Dries en haar team hebben 
voor de 5e keer voor elkaar gekregen om een 
geweldig buffet te maken en te organiseren voor 40 
mensen! Totaal is er 1755 euro opgehaald, een 
fantas_sch bedrag! 
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Knuffeltjes en slabbetjes 
Verloskundigen Veenendaal kunnen moeders die 
zijn bevallen blij maken met eigen gemaakte 
knuffeltjes en slabbetjes van LWS. We hopen deze 
rela_egeschenken weer volgend jaar te kunnen 
geven.  
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Jaarrekening balans 2017 & 2018

Activa 2018 2017

Vaste Activa
Inventaris

Vlottende activa

Liquide middelen 28.226€     16.468€      

Kas

Totaal Activa 28.226€     16.468€      

Passiva 2018 2017

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen 15.173€     11.148€      

Bestemmingsfonds 10.344€     4.025€         

nog te betalen 2.709€        1.295€         

Totaal Passiva 28.226€     16.468€      
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Jaarrekening baten & lasten 2018
Baten en lasten 2018 2018 DONATIES & GIFTEN 2018

LASTEN BATEN

bestedingen aan doelstellingen Prive giften 450€             

Bijdrage aan de LWS in Bangladesh: Stucturele donaties 550€             

 - kindergarden 2.886€        inzamelingsverkoop activiteiten 16.368€      

 - Beheerkosten 1.372€        Zakelijke en stichtingen donaties 10.150€      

 - naaiatelier 6.553€        Inzamelingsacties en activiteiten 1.793€         

 - opzet Loom 2.711€        Prive bijdragen kosten 1.086€         

 - microbus 3.403€        Totaal 30.397€      

 - opzet en inrichting winkelruimte 1.363€        

overige kosten 

Kosten fondswerving 352€            352€             

Bankkosten in Nederland 281€            281€             

Invoerkosten 391€            

Koers- verschillen

Overige kosten 512€            453€             

Kantoorbenodigheden 234€            

Vergoedingen bestuur

fondswerving 
Donaties, giften en verkoop 29.311€      

Bankrente 5€                  

Totaal 20.058€     30.402€      

Resultaat 2018 2018

Toevoeging/ onttrekking aan 
resultaatsbestemming

10.344€      
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ToelichIng Baten & Lasten

Bijdrage Project LWS, dit betreffen kosten voor de uitvoering van de projectonderdelen: Kindergarden, opzet
naaiatelier, loom 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 draagt het bestuur. 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.

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 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.

Zo kunnen wij oprecht zeggen dat 100% van alle donaties ten goede komt aan de mensen in
Bangladesh.



Colofon
April 2019, Arnhem

S_ch_ng Pani
Hommelseweg 244
6821 LS Arnhem
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