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Voorwoord

‘Onze missie is het vergroten van sociale economische zelfstandigheid en 
een betere toekomst voor de mensen van Learn.Work.Shop en omgeving in 
Rajarhat, Bangladesh.’

In het jaar 2021 heeft de corona pandemie de wereld nog steeds in zijn 
greep. Mensen over de hele wereld werden gevaccineerd, zo ook de 
mensen in Bangladesh. De scholen, dus ook de kleuterschool van  
Learn.Work.Shop, moesten helaas nog steeds dicht blijven.

Het gevolg is dat de hele corona pandemie na twee jaar een vertragende 
factor heeft gehad voor zowel de stichting als het project in Rajarhat. 
Desondanks hebben we ons gericht op wat wel kon en zijn er genoeg leuke 
onderwerpen over 2021 waar we graag over vertellen. Tevens nemen we  
alvast een kijkje in de toekomst van stichting Pani in Nederland en 
Learn.Work.Shop (L.W.S.) in Bangladesh.

Namens het bestuur van Stichting Pani,
Leonn Sekender (voorzitter)
Ali Sekender (penningmeester
Elke Stienissen (secretaris)
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Plannen voor 2022

Stichting Pani staat voor grote uitdagingen maar bruist tegelijkertijd van de 
plannen. 

Het belangrijkste doel van 2022 is om voldoende financiële middelen te 
verkrijgen voor het onderhoud van het Learn.Work.Shop gebouw. De huidige 
exploitatie is wel kostendekkend maar daar krijgen we niet de kosten voor het 
gebouw gedekt. Onze inschatting is dat we minimaal 10.000 euro voor 
onderhoud nodig hebben. Dit gaat om het vervangen van de bamboepalen en 
dakconstructie met golfplaten.

Ziekenhuis Rijnstate is als trouwe samenwerkingspartner onze enige vaste  
inkomstenbron. We proberen nieuwe inkomstenbronnen te genereren door 
nieuwe opdrachten binnen te halen. Platform Binnenstad Arnhem (PBA) heeft 
ons een pilot opdracht gegeven om spandoeken te maken voor de entreestraten 
van de wijken in het centrum van Arnhem. Naar tevredenheid zal het PBA ons 
een grotere opdracht verlenen, wat voor de stichting meer inkomsten en ook 
publiciteit oplevert.  

Daarnaast willen we extra middelen ophalen met behulp van donaties, 
sponsoring, campagne of events. Nu de wereld langzamerhand weer open gaat 
willen we meer focus leggen op onze communicatie. Ons doel is om de nieuwe 
website te lanceren en een flyer en samples van textiel te maken. Zo kunnen we 
aan potentiële opdrachtgevers laten zien wat de medewerkers van 
Learn.Work.Shop allemaal kunnen maken van textiel. 

Minstens zo belangrijk is het werven van nieuwe schoolkinderen, aangezien de 
kinderen van 2 jaar geleden nu oud genoeg zijn om naar de basisschool te gaan.  
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Pani aanpak

Pani richt zich op het dorp Rajarhat en omgeving, een gemoedelijk dorpje 
in de provincie Rangpur ten noorden van Bangladesh. De werkeloosheid in 
de plattelandsdorpen is hoog en daarmee het ontbreken van een baan als 
basis van een zelfstandig bestaan. De meeste vrouwen in Bangladesh zijn 
(financieel) afhankelijk van de man, dit gaat gepaard met hoge sociale druk 
om de rol huisvrouw te vervullen.

Stichting Pani zoekt naar economische en ecologische duurzame 
oplossingen en zo hebben we het project ‘Pani Ambachtsschool’, de 
huidige Learn.Work.Shop, ontwikkeld. We willen daarmee de sociale 
integratie voor de mensen op het platteland vergroten en verbeteren. 
Stichting Pani biedt de vrouwen in en rondom Rajarhat de mogelijkheid tot 
werkgelegenheid, het maken van fairtrade producten en een eigen 
inkomen. Vrouwen kunnen zichzelf ontplooien, trots zijn op hun eigen 
bestaan en worden minder afhankelijk van de man.

In de L.W.S. school krijgen de kinderen de mogelijkheid op goed kwalitatief 
onderwijs, een mooie toekomst en ze leren dat educatie belangrijk is. 
Wij geloven dat hulp begint met de basis: water, hygiëne en educatie. Het 
heeft pas echt zin als dit leidt tot zelfredzaamheid, emancipatie, 
gezondheid, veiligheid en zelfs duurzaamheid. 
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Leonn Sekender Ali Sekender Elke Stienissen
Voorzitter Penningmeester Secretaris

Twee familieleden en tevens managers bij L.W.S. coördineren vanuit Bangladesh alle 
projecten en zorgen dat het op een eerlijke en duurzame manier vorm krijgt. 

Lutfa Hasna Lipi Salim Ullah
Manager Manager

Organisatie Pani

Dit jaar bestaat stichting Pani 10 jaar, een mijlpaal. Dit zal het bestuur zeker 
ook gaan vieren. Het bestuur heeft elke drie weken een 
bestuursvergadering, onze 4 vrijwilligers hebben de mogelijkheid om 
daarbij aan te sluiten (online). We bedanken hen en nog vele andere 
vrijwilligers die Pani en L.W.S. een warm hart toedragen.
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Learn.Work.Shop

Corona heeft enorme invloed gehad op de bezetting en de levendigheid 
van Learn.Work.Shop. Gelukkig hebben we nog mensen in het naaiatelier 
aan het werk kunnen houden met opdrachten van Kemnade van Pluryn en 
Ziekenhuis Rijnstate.

In het merendeel van Bangladesh waaronder Rajarhat was er helaas geen 
thuis- of online onderwijs mogelijk of waren er geen budgetten vanuit de 
overheid voor leerachterstanden. Op besluit van de overheid heeft de 
school verplicht 2 jaar dicht gezeten.

Learn.Work.Shop bestond in 2021 uit

• Naaiatelier: 20 (dit waren er 35) vrouwen, waarvan 2 in vaste dienst

• Kleuterschool (vanwege corona dicht): 
• geen (waren er 52) kinderen tussen de leeftijd van 3 tot 6 jaar
• 6 vaste leerkrachten (vanwege corona niet aanwezig, maar 

worden wel doorbetaald)

• Winkeltje voor lokale verkoop

• Ruimte met weefmachine

• Zonnepanelen opstelling

• Medewerkers bij LWS: 
• 2 schoonmaaksters
• 1 wever
• 2 bewakers 
• 1 chauffeur
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Hoogtepunten 2021

Nieuwe opdracht van Kemnade – Pluryn
Een vrijwilliger van ons die Bangladesh in 2019 heeft bezocht werkt bij 
Kemnade van zorginstelling Pluryn. Om hun medewerkers een hart onder 
de riem te steken en te inspireren om meer te bewegen tijdens coronatijd 
hebben zij stichting Pani de opdracht gegeven om 400 t-shirts te laten 
bedrukken met hun bedrijfslogo erop. Deze werden geleverd in een 
handzaam t-shirt zakje met daarop het woord ‘Trots’, het Pani logo en de 
slogan ‘T-shirt met een verhaal…’ Bestuursleden Leonn en Elke zijn zelfs 
geïnterviewd voor een nieuwsitem op de social kanalen van Pluryn.

Voorstel aankleding Platform Binnenstad Arnhem
Platform Binnenstad Arnhem (PBA), een oud werkgever van een bestuurslid, 
is er voor en door ondernemers, zorgt voor het promoten van de 
binnenstad, initieert projecten en organiseert de aankleding van het 
centrum van Arnhem.
Het bestuur heeft in 2021 een presentatie mogen geven en een voorstel 
ingediend voor een opdracht om de aankleding te verzorgen van 
verschillende spandraden in het centrum van Arnhem. In 2022 mogen we 
een pilot draaien om spandoeken voor de entreestraten van de 10 
verschillende wijken te ontwerpen en produceren. Het ophangen zal door 
een extern bedrijf worden uitgevoerd.  

Mooi van deze opdracht is dat we ‘out of our comfortzone’ gaan vergeleken 
de opdrachten die tot nu toe zijn gemaakt zoals mutsen en t-shirts. Maar 
daarnaast hebben ze ons te kennen gegeven dat als het een succesvol 
project is, dat we een grotere opdracht mogen vervullen tijdens een groot 
evenement. Dit levert de stichting hopelijk natuurlijk veel publiciteit op.
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Hoogtepunten 2021

Opdracht ziekenhuis Rijnstate
We zijn enorm blij dat ziekenhuis Rijnstate in 2021 ons weer een nieuwe 
opdracht heeft verleend voor het maken van 2500 babymutjes. Zo hebben de 
naaisters gedurende een periode enige vorm van inkomsten gekregen.  

Nieuwe website
In 2021 zijn we gestart met het opzetten van een nieuwe website. Deze is 
voor 80 % klaar en zal in 2022 gelanceerd worden met onze nieuwe huisstijl. 
Hierop komt alle info op over wat stichting Pani doet, wat het project en 
gebouw van Learn.Work.Shop inhoudt en betekent voor de lokale bevolking. 
Tevens kunnen potentiele klanten diverse textielproducten met de 3 
verschillende technieken zien, zoals borduren, zeefdrukken en weven.

Op pad met samples en flyers
Om meer bekendheid te genereren en opdrachten binnen te halen via welke 
manier dan ook (andere ziekenhuizen, textiel afnemers, via eigen netwerk), 
zou het voor de potentiële klant fijn zijn om te laten zien wat 
Learn.Work.Shop allemaal kan. Dit willen we middels samples doen 
waaronder geborduurde t-shirts en stoere hoodies met tijgers en riksja’s. Een 
flyer laten bedrukken met daarop de verschillende producten staat op de 
planning.

Onderwijs kinderen
Helaas is dit niet een hoogtepunt maar een dieptepunt geweest. De school is 
het hele jaar dicht geweest vanwege corona. Het is niet te vergelijken met 
Nederland waar kinderen (online) onderwijs konden blijven volgen. Dit geeft 
aan dat we bewust mogen zijn dat onderwijs niet altijd vanzelfsprekend is. We 
hopen dat we snel weer nieuwe kinderen mogen ontvangen en 
Learn.Work.Shop weer een bruisend middelpunt van het dorp is. 9



Inkijkje nieuwe website
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Financiën 2020 & 2021
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Activa 2021 2020

Vaste Activa

Inventaris -- --

Vlottende activa

Liquide middelen € 26.047 € 28.238

Kas -- --

Totaal Activa € 26.047 € 28.238

Passiva 2021 2020

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen € 28.238 € 29.240

Bestemmingsfonds € (2.191) € (1.002)

nog te betalen

Totaal Passiva € 26.047 € 28.238

2021 Lasten Baten

Bestedingen aan doelstellingen 
Bijdrage aan de LWS in Bangladesh:
• Kindergarden € 771
• Beheerkosten € 2.196
• Naaiatelier € 5.446
• Opzet Loom €        1.373 
• Microbus €        3.412 

Overige kosten 
Bankkosten in Nederland €        280 
Invoerkosten €         711 
Kantoorbenodigdheden € 156

Fondswerving 
Donaties, giften en verkoop €      12.156

Totaal €     14.348 € 12.156

Resultaat 2021

Toevoeging/ onttrekking aan 
resultaatsbestemming

€      -2.192

DONATIES , GIFTEN & VERKOOP 2021

Privé giften €             700 

Stucturele donaties €             630 

inzamelingsverkoop activiteiten €     10.445 

Zakelijke en stichtingen donaties €             100 

Inzamelingsacties en activiteiten 

Privé bijdragen kosten €             281 

Totaal €     12.156 



Toelichting financiën 2021
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• Bijdrage project L.WS.: dit betreft de kosten voor de uitvoering van de projectonderdelen: 
• Materialen kleuterschool en transport voor kinderen
• Opzet naaiatelier, loom en weefruimte 
• Inrichten van een kleine winkel in de ambachtsschool waar de zelfgemaakte producten worden verkocht. 
• De grootste kostenpost zit in de salarissen, waarmee we wel ons doel halen: een zelfstandig en economisch bestaan voor de 

vrouwen, zowel de naaisters en de leerkrachten. 
• De algemene exploitatiekosten zoals elektra, onderhoud en management worden naar rato verdeeld over de verschillende 

projectonderdelen.

• 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.

• 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. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen 
beloning of onkostenvergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden. Kosten van de vergaderingen en bijeenkomsten dragen zij
zelf (eten, drinken, reiskosten etc.). Reis- en verblijfskosten 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.

• Wij kunnen oprecht zeggen dat 100% van alle donaties ten goede komt aan de mensen van Bangladesh en Learn.Work Shop.



Colofon
februari 2022, Arnhem

Stichting Pani
Hommelseweg 244
6821 LS Arnhem
KVK: 52359352

fairtrade@stichtingpani.nl
www.stichtingpani.nl

Onze socials: Facebook & Youtube
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