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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 heeC als 
dit leidt tot zelfstandigheid. 
SFchFng Pani streeC 
hiernaar met de 
Learn.Work.Shop (LWS).’

Leonn Sekender, 
Ali Sekender, 
Marjan van Dijk 

Meer info:
www.sFchFngpani.nl
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Voorwoord

Wat was 2019 een bijzonder jaar voor Learn.Work.Shop
(LWS). 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 een extra opdracht voor wintermutsen hebben 
gekregen. 

In oktober zijn we met een groep van 10 mensen naar 
Bangladesh afgereisd en bij LWS in Rajarhat warm onthaald 
door alle medewerkers en kinderen. Voor meer dan de 
helft van het reisgezelschap was het de eerste keer in 
Bangladesh, maar zeker niet de laatste keer. Het heeft een 
bijzondere indruk achter gelaten en is voor herhaling 
vatbaar. 
Trots zijn we op de 10.000e babymuts voor Rijnstate die in 
2019 gemaakt is.

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

Stichting Pani 3 3



Plannen voor 2020

Afgelopen jaar hebben er enige veranderingen plaatsgevonden. Hilde van 
Dijk, hee] vanwege persoonlijke omstandigheden de sBchBng verlaten. We 
willen haar bedanken voor haar inzet.

In 2020 leggen we de focus op sponseren voor LWS fairtrade product 
opdrachten in Nederland, verbeterde verkoop op de producten in Bangladesh 
en vernieuwing in de communicaBe. Het gebouw is na 6 jaar aan renovaBe 
toe, i.v.m. lekkage en bamboe construcBes. Ze zijn al begonnen met de 
onderste bamboepalen op de begane grond te verwisselen door betonpalen, 
die sprekend op de bamboepalen lijken. De architect van het gebouw van LWS 
gaat in augustus Bjdens het regenseizoen kijken naar verdere gebreken en een 
plan maken voor de werkzaamheden.

Het zonnepanelenveld project is in onderzoeksfase waar we hopelijk gauw 
een volgende stap in kunnen nemen. Zoals het TukTuk project, maar daar is 
meer marktonderzoek voor nodig.

De kussens bij Jansen Totaal Wonen in Huissen laten we voor wat het is. We 
zijn geïnformeerd dat de verkoop van accessoires daar op een gegeven 
moment ophoudt. Hetzelfde geldt voor de slabbetjes voor Verloskundigen 
Veenendaal. Beide zijn aflopende projecten. 

Enorm blij zijn we met Rijnstate als (fairtrade sponsor) waarbij de bestelling 
van 2500 babymutsen in delen naar Nederland wordt gestuurd.

In zijn totaliteit betekent dit dat we ook in 2020 weer voor een financiële 
uitdaging staan. 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 sociale 
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 educaBe, emancipaBe en economische zelfstandigheid 
essenBeel. 

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

maken op de bestaande markt
§ zorgt voor basiseducaBe
§ voorziet in hygiëne 
§ biedt schoon drinkwater
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Kernwaarden van Pani
• Lange termijn blik 
• Ondernemende aanpak 
§ Eerlijke communicaBe 
§ Directe, korte lijnen 
§ Streven naar zelfstandigheid
§ PosiBeve benadering 
§ Inzichtelijk resultaat 



Sustainable Development goals 

Pani bestrijdt sociale armoede in Rangpur door verschillende 
werelddoelen van de Verenigde NaBes 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, vaccinaBes, 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 LWS maakt Pani gebruik 
van de aanwezigheid van onze 
familie van Leonn en Ali ter 
plaatse. Hierdoor hebben we 
gewaarborgd dat ook zonder 
aanwezigheid van Nederlandse 
sBchBngsleden, het project op 
een duurzame en eerlijke manier 
vorm krijgt. 

OrganisaGe Pani
In Nederland

In Bangladesh (LWS)

Vrijwilligers
We bedanken alle vrijwilligers, 
Harry Valen, Inez van Wegen en 
Lucy Klabbers die Pani een warm 
hart toedragen en Elke SBenissen 
die sinds 2019 de sBchBng van  
communicaBe voorziet.  

Leonn Sekender
Oprichter & voorziPer

Ali Sekender
Penningmeester

Marjan van Dijk
Secretaris

Salim Ullah
Manager

Luja Hasna Lipi
Manager
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Learn.Work.Shop bestaat uit

• Naaiatelier: 32 vrouwen, waarvan 2 in vaste dienst
• Kindergarden: 

• 52 kinderen waarvan
• 1 playgroup, 1 nursery klas, 1 kindergarden
• 6 part Bme leerkrachten

• Weefgetouw
• Zonnepanelen demo opstelling

• Medewerkers bij LWS: 2 schoonmaaksters, 1 wever, 
2 bewakers en  1 chauffeur
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Hoogtepunten 2019 

Het nieuwe jaar begint alBjd met 
kennismakingsgesprekken tussen nieuwe kinderen en hun 
ouders samen met de leerkrachten. De kinderen krijgen 
dan ook de schooluniformen die de naaisters hebben 
gemaakt. 
Elk jaar gaan de kinderen en leerkrachten op pad voor 
een picknick. Met een stoet van tuktuks achter elkaar is 
het een hele happening. De kinderen hebben erg 
genoten. Op 21 februari is het in Bangladesh InternaBonal 
Mother Language day. Het is een herdenkingsdag waarbij 
de Bengaalse taal wordt geëerd. Er zijn dan allerlei 
acBviteiten voor kinderen. 



Moestuin en lokale orders
Er is een mooie poging gewaagd om een moestuin aan te 
leggen om meer zelfvoorzienend en bewust te zijn van 
eigen geproduceerd voedsel. Vanwege het regenseizoen 
was het lastig om dit goed bij te houden.  
Naast de opdrachten uit Nederland zijn er ook lokale 
orders binnengekomen voor borduurwerk en tie-dye uit 
de omgeving van LWS. Dit zijn geen grote orders, maar 
elke bijdrage is mooi meegenomen, vooral als het uit 
eigen omgeving is.

Women Shop for Women
Women Shop for Women is een initiatief uit Nijmegen die 
een 2e hands kledingmarkt heeft opgezet. Ze hebben Pani
persoonlijk benaderd omdat ze de gehele opbrengst aan 
een goed doel wilden besteden. Pani heeft zelf op de 
grote en drukbezochte markt gestaan, de totale 
opbrengst was wel 3000 euro! Enorm blij en vereerd zijn 
we met deze actie van Women Shop for Women. 
. 
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Bezoek Bangladesh
In oktober 2019 zijn we met een reisgezelschap van 10 
mensen naar Bangladesh geweest. Dit keer gingen Ali, 
Lucy, Marjan, Fred, Robbert, Michiel, Janneke, Nick, 
Marilijn en Elke mee. Na een aantal dagen in Dhaka 
kwamen we na een treinreis van een dag aan in Rajarhat. 

Na een warm welkom kregen we een rondleiding door 
het gebouw, waaronder de school, het naaiatelier en een 
demonstraBe van het weefgebouw. Leuk om te zien hoe 
ze de print op de babymuts zeefdrukken. Het bezoek aan 
de lokale markt was heel bijzonder, de vele nieuwsgierige 
locals liepen gezellig met ons mee. De voorbereidingen 
voor de acBviteiten voor de volgende dag waren in volle 
gang. 

De volgende ochtend na de physical training mochten we 
een kijkje nemen in de les. Na een Engels liedje te hebben 
gezongen deden alle leerlingen enthousiast mee met de 
door ons georganiseerde sport-, dans en 
knutselacBviteiten. Een uitgebreid reisverslag is 
toegevoegd als losse bijlage. 1111



Training en afsluiGng jaar
2 naaisters zijn op training geweest om de 
schooluniformen helemaal zelf te naaien. Zo trainen zij 
weer de andere dames van het naaiatelier. Ze kopen de 
stof maar knippen en naaien de kleding zelf. Het jaar 
sloten ze feestelijk af met eten en dans Bjdens een soort 
schoolfeest, genaamd class party. Op 16 dec vierden ze 
hun naBonale onamankelijkheidsdag. 

1212



Jaarrekening balans 2018 & 2019

Balans 2019

Activa 2019 2018

Vaste Activa
Inventaris

Vlottende activa
Liquide middelen 29.239€     28.226€      

Kas

Totaal Activa 29.239€     28.226€      

Passiva 2019 2018

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen 28.076€     15.173€      

Bestemmingsfonds 1.163€        10.344€      

nog te betalen 2.709€         

Totaal Passiva 29.239€     28.226€      
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Jaarrekening baten & lasten 2019

Baten en lasten 2018
Baten en lasten 2019 2019

LASTEN BATEN

bestedingen aan doelstellingen 
Bijdrage aan de LWS in Bangladesh:
 - kindergarden 3.088€        
 - Beheerkosten 2.373€        
 - naaiatelier 8.839€        
 - opzet Loom 1.231€        
 - microbus 2.519€        
 - opzet en inrichting winkelruimte 21€              

overige kosten 

Kosten fondswerving 

Bankkosten in Nederland 394€            
Invoerkosten 597€            
Koers- verschillen
Overige kosten 499€            

Kantoorbenodigheden 52€              

Vergoedingen bestuur

fondswerving 
Donaties, giften en verkoop 20.774€      
Bankrente 2€                  

Totaal 19.613€     20.776€      
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Resultaat 2019

Toevoeging/ onttrekking aan 
resultaatsbestemming

1.163€        

DONATIES , GIFTEN & VERKOOP 2019

Prive giften 1.945€         
Stucturele donaties 450€             
inzamelingsverkoop activiteiten 15.379€      
Zakelijke en stichtingen donaties 3.000€         
Inzamelingsacties en activiteiten 
Prive bijdragen kosten

Totaal 20.774€      



• 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 
exploitaBekosten 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 acBes 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 hee] Pani een aparte Nederlandse rekening en wordt met een Nederlandse pinpas in 
Rajarhat/ Rangpur geld opgenomen. Hiermee besparen we overboekingskosten van € 30,- per transacBe 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 vacaBegelden voor de door hen verrichte 
werkzaamheden. Kosten van de vergaderingen en bijeenkomsten dragen zij zelf (eten, drinken, reiskosten etc.). Reis- en verblijqosten 
naar het project (Bangladesh) nemen zij eveneens voor eigen rekening. 
• De organisaBekosten, bijvoorbeeld: administraBekosten, accountantskosten, autokosten, kantoorkosten, en consultancykosten, 
worden direct in natura gesponsord en niet gekwanBficeerd. 
• DonaBes 100% naar Bangladesh
Om een sBchBng 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 donaBes gaan volledig naar de 
projecten in Bangladesh. 
• Zo kunnen wij oprecht zeggen dat 100% van alle donaGes ten goede komt aan de mensen in Bangladesh. 
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Colofon
maart 2020, Arnhem

SBchBng Pani
Hommelseweg 244
6821 LS Arnhem
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