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Voorwoord
Tijd voor een feestje
Nadat we als Vialisa het donkere jaar 2017 hebben afgesloten met de vereende krachten van het 
bestuur, donateurs en andere vrienden die ons een warm hart toedragen waren we vastbesloten het 
15 jarig jubileum van Vialisa niet in stilte voorbij te laten gaan. Aldus geschiedde op 11 maart, met 
dank aan het bestuur van de Genesareth kerk in Zoetermeer die hun locatie hiervoor ter beschikking 
stelde. Over dit feestelijk evenement - Lisa is speciaal overgekomen en werd dan ook �link in het 
zonnetje gezet - en tal van andere mijlpalen die Vialisa in 2018 heeft bereikt, zoals bijvoorbeeld de 
openingen van het Vialisa’s nieuwe educatiecentrum en de bibliotheek valt in dit verslag meer te 
lezen. Het jaar werd in stijl afgesloten met een afscheidsbrunch bij onze a.i. penningmeester Catharina 
van Gemeren die het stokje (per 1 december) heeft overhandigd aan Ivan Genet. Ik zie het nieuwe jaar 
dan ook met vertrouwen tegemoet om samen met Lisa, Shila en Ivan het beleid (zie Beleidsplan 
2017-2020) verder te ontwikkelen en te implementeren. 

Bedankt Vialisa vrienden, voor al uw bijdragen. 

Christian Huurman. 
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1. Educatie Centrum Vialisa Korail 
De kern van Vialisa is het functioneren als sociaal arbeidsbureau. Vialisa is gebouwd op drie pilaren 
met elk een ander karakter, maar die elkaar ook ondersteunen: 1) het educatiecentrum; 2) 
gemeenschapsondersteuning; en 3) sociaal ondernemerschap. 

 1. Het educatiecentrum biedt drie verschillende soorten opleidingen, namelijk de 
basisopleiding, de beroepsopleidingen en bijlessen voor scholieren uit de gemeenschap. 
 2. De tak die zich richt op gemeenschapsondersteuning is bedoeld om een omgeving te creëren 
waarin de jongeren ook daadwerkelijk de kans krijgen zich te ontwikkelen. Deze tak bestaat uit 
primaire medische hulp aan de gemeenschap, een bibliotheek waar ouders kunnen leren lezen en een 
crèche. 
 3. De derde en laatste tak is het sociaal ondernemerschap dat Vialisa ontwikkelt om enerzijds 
jongeren binnen de organisatie een betaalde baan te bieden en de kernverantwoordelijkheden binnen 
een bedrijf te leren en anderzijds en kleine bijdrage te kunnen bieden aan het inkomen van de 
organisatie.  

De gemeenschapsondersteuning is in 2018 uitgebreid op basis van gesprekken met de community 
leaders in Korail. De ideeën die uit deze gesprekken naar voren zijn gekomen, zijn aan het einde van 
het jaar opgestart en zullen in het volgende jaar worden door ontwikkeld. 
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1.1 Opening nieuw Educatie Centrum Vialisa
We zijn dit jaar fantastisch mooi begonnen met ons nieuwe Educatie Centrum Vialisa in Korail. Na de 
brand in maart 2017 is door gulle donaties en heel goed werk van het lokale bouwteam en 
verschillende vrijwilligers een heel nieuw gebouw neergezet. In januari 2018 is het nieuwe Educatie 
Centrum Vialisa Korail geopend.

 

Vanwege de centrale ligging en de grotere ruimte die we met dit gebouw hebben gekregen, is het 
mogelijk om meer activiteiten aan te bieden. Activiteiten die aansluiten op wat er nodig is in de 
community in Korail. Uiteraard blijft de nadruk liggen op de basisactiviteiten van Vialisa.

We zijn stap voor stap begonnen met het opbouwen van het les aanbod. Vanwege de sluiting na de 
brand moesten zowel nieuwe docenten als nieuwe leerlingen worden geworven. Het blijft een 
uitdaging om goede docenten te vinden. De jongeren die wij opleiden, vragen een gedegen aanpak van 
de leerkracht. Ze leren bij ons een vak en moeten op basis daarvan aan het werk kunnen. Aangezien er 
geen (goede) lerarenopleidingen zijn, is het moeilijk om docenten te vinden die met onze doelgroep 
kunnen werken. 

Ten slotte hebben we ook nieuwe lesmaterialen voor het beroepsonderwijs moeten maken. Deze 
hebben tevens een nieuw en digitaal ontwerp gekregen. Ook de schoolregels zijn opnieuw 
vormgegeven en hangen weer op een mooie plek in het gebouw.
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1.2 Sociaal Arbeidsbureau
Het Sociaal Arbeidsbureau is de spil van de organisatie. Via dit programma worden jongeren 
gerekruteerd en stromen ze direct of via onze onderwijsprogramma’s door, met als einddoel een vaste 
baan. De jongeren worden geselecteerd op basis van een toelatings- en motivatietest. Wij proberen 
hen extern te plaatsen, als bijvoorbeeld schoonmaker, kantoorhulp, of vakarbeider. Verder wordt 
zowel persoonlijke als gezinsbegeleiding geboden in de vorm van een mentor, ook na plaatsing. Deze 
mentoren zijn medeverantwoordelijk voor het monitoren en begeleiden van de studenten, door 
middel van individuele gesprekken, oudergesprekken en bezoeken aan de werk- en/of trainingsplek. 
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1.3 Opleidingen Educatiecentrum Vialisa
Wanneer jongeren niet direct bij een werkgever geplaatst kunnen worden, kunnen ze eerst aan hun 
algemene kennis en speci�ieke vaardigheden werken via Educatiecentrum Vialisa. Dit 
educatiecentrum ligt aan de rand van Korail, de sloppenwijk waar Vialisa werkzaam is. Het centrum 
biedt onderkomen aan verschillende korte opleidingen die de kansen op de arbeidsmarkt signi�icant 
verhogen. Daarnaast, wanneer de opleidingen die intern geboden kunnen worden niet aansluiten op 
de behoeften en ambities van de jongere wordt aansluiting gezocht bij externe opleidingen, zoals een 
opleiding tot automonteur. Hierbij is het in eerste instantie de bedoeling dat de jongere vervolgens bij 
de opleider in dienst treedt. Indien dit niet mogelijk is wordt er elders een passende werkplek 
gezocht. 

De meeste opleidingen duren twee tot zes maanden. Vialisa kan ongeveer 30 jongeren per hal�jaar aan 
een opleiding helpen. Het overzicht in paragraaf 1.6 laat zien hoeveel jongeren in 2018 de 
verschillende opleidingen hebben gevolgd.

Voor iedere opleiding geldt dat studenten tweemaal per maand kunnen instromen. Eerder was dit 
eenmaal per opleidingstraject, maar dit is veranderd om studenten tegemoet te komen en ervoor te 
zorgen dat er geen opleidingsplekken verloren gaan wanneer een student door omstandigheden niet 
meer kan komen. Iedere student krijgt een lesplan op maat. De leven svaardigheid lessen worden in 
groepsverband gegeven, terwijl de meeste opleiding-speci�ieke lessen individueel worden gegeven. 
Dit wordt zo gedaan omdat in de praktijk elke student op een ander niveau instroomt. 

De levensvaardigheden die jongeren leren, richten zich met name op:
 Kinderrechten
 Arbeidsrechten en –mogelijkheden
 Algemene en persoonlijke hygiëne
 Seksuele gezondheid en rechten (o.a. gericht op menstruele gezondheid en illegale    
 uithuwelijking/uithuwelijking van minderjarigen)
 Gezondheid en infecties (HIV/AIDS, cholera, difterie en tyfus
 Financiën (microkrediet en sparen)
 Opbouwen van zelfvertrouwen
 Samenwerken 
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1.3.1 De basisopleiding 
Soms hebben jongeren zo weinig educatie genoten dat het noodzakelijk is te beginnen met een 
basisopleiding. Deze opleiding duurt zes maanden, waarin de jongeren het volgende leren:
 Lezen, schrijven, rekenen
 Levensvaardigheden

De meeste studenten die de basisopleiding afronden stromen daarna door naar een beroepsopleiding 
bij Vialisa. Sommige studenten kunnen doorstromen naar een andere school. 

1.3.2 Beroepsopleiding I: Handicrafts
Met Benglish Crafts heeft Vialisa een ona�hankelijke inkomstenbron georganiseerd. De opleiding is in 
2012 begonnen als vakopleiding textiel en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als opleiding 
sociaal ondernemen. Deze opleiding duurt maximaal zes maanden en heeft een capaciteit van veertien 
leerlingen per zes maanden. Studenten leren hier naast handvaardigheden ook zelf �inanciën 
bijhouden en vallen binnen het spaarplan van Vialisa. 

De doelstellingen van Benglish Crafts zijn:
 Jaarlijks 12 jongeren opleiden tot zelfstandig ondernemer (zij dienen eerst een    
 basisopleiding bij Vialisa succesvol afgerond te hebben)
 Onze studenten een breder perspectief en andere vaardigheden bij brengen (zoals    
 bijvoorbeeld lassen en begrijpen dat je als succesvol ondernemer verschillende taken moet   
 kunnen uitvoeren) 

In tegenstelling tot ons opleidingscentrum, bevindt het atelier van Benglish Crafts zich niet in Korail, 
de sloppenwijk, maar in Gulshan, omdat 1) de sloppenwijk niet toegankelijk is voor klanten; 2) er in 
de sloppenwijk te weinig ruimte is voor faciliteiten als opslagruimten; 3) er in de sloppenwijk geen 
stabiele elektriciteitsvoorzieningen zijn; en 4) het voor studenten belangrijk is de maatschappij buiten 
de sloppenwijk te leren kennen. Het spaarprogramma van Vialisa is opgezet voor de studenten en 
medewerkers van Benglish Crafts. Bij Benglish Crafts krijgen medewerkers/studenten een vast salaris 
per maand, en daarnaast een commissie per geproduceerd product. Een deel van de commissie wordt 
elke maand uitbetaald, terwijl een ander deel door Vialisa wordt gespaard, en tweemaal per jaar 
wordt uitgekeerd. Dit is voornamelijk opgezet omdat studenten vaak aangeven dat al hun salaris 
opgeëist wordt door hun ouders om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Hierdoor gaat al het geld 
direct op en wordt er niet gespaard. Omdat ouders niet precies weten hoeveel commissie studenten 
hebben verdiend, kan dit voor hen gespaard worden. 

1.3.3 Beroepsopleiding II: Medewerker Crèche
Sinds 2015 zijn er enkele crèches geopend in Korail door verschillende stichtingen, zoals bijvoorbeeld 
BRAC. In februari 2016 zijn wij begonnen met het trainen van twee studenten tot docent voor peuters 
en kleuters. Deze opleiding volgden zij in onze eigen crèche, maar biedt hen de mogelijkheid 
overgeplaatst te worden naar de andere crèches op het moment dat zijn hun opleiding afgerond 
hebben. Het doel is dan ook dat ze doorstromen naar betaald werk in loondienst. 

De opleiding tot crèche medewerker duurt maximaal vier maanden en heeft een capaciteit van drie 
leerlingen per batch. De inhoud van de opleiding bevat het leren lesgeven aan peuters en kleuters, 
bijhouden van dossiers, communiceren met ouders en het ontwikkelen van een leeromgeving voor 
peuters en kleuters.
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1.3.4 Beroepsopleiding III: Tuinieren
In de sloppenwijken van Dhaka is het aanbod van gezonde, verse groente gering. Daarnaast is de vraag 
naar zulke groente groeiende in de rest van Dhaka. Om ten eerste bij te kunnen dragen aan een gezond 
voedingspatroon van de inwoners van de sloppenwijken en ten tweede in te kunnen springen in de 
rijzende vraag en dus groeiende markt voor gezonde groente, is Vialisa begonnen met het aanbieden 
van een opleiding tot tuinier. In samenwerking met de Bengaalse organisatie Prakriti Farming is in 
2018 een curriculum ontwikkeld om jongeren in Korail te leren op duurzame wijze groente en fruit te 
kweken. 

De opleiding tot tuinier duurt maximaal vier maanden en de capaciteit is ongeveer acht leerlingen per 
batch. Het doel van deze opleiding is dat de leerlingen kunnen doorstromen naar betaald werk in 
loondienst, of een eigen bedrij�je kunnen oprichten. Inhoudelijk behandelt de opleiding onderwerpen 
als het bemesten van grond (wanneer/hoeveel/met wat), het kweken van planten op een gezonde 
wijze, het verzorgen van planten, stekken, het produceren van compost en het uiteindelijk verkopen 
van de gekweekte producten. Daarnaast wordt veel aandacht gegeven aan de effecten van pesticiden 
en kunstmatige mest op het milieu en het lichaam en gezondheid. 

1.3.5  Beroepsopleiding IV: Basis Gezondheidswerker
Gezondheidszorg is slecht toegankelijk en duur in Korail. Ziekenhuizen zijn vaak ver weg en klinieken 
hebben wachtlijsten/zijn duur/zijn er niet, of leveren slechte zorg. Hierdoor kunnen de meest 
eenvoudige wonden nog uitlopen tot een levensbedreigende infectie. Vialisa biedt een opleiding tot 
basis gezondheidsmedewerker. Het doel van de opleiding is dat jongeren een eerste aanspreekpunt 
worden voor verwondingen en medische vragen. Zij kunnen dan beoordelen of zij zelf eerste hulp 
kunnen bieden of er een verwijzing naar een ziekenhuis of kliniek nodig is. Medisch opgeleide 
vrijwilligers uit Nederland ondersteunen in het overbrengen van basis eerste hulp kennis op de 
studenten. 

Deze opleiding bestaat nog niet maar moet in 2019 gaan beginnen als pilot. Tijdens deze pilot gaat 
worden bepaald hoe lang de opleiding moet duren. Het doel is om eerst te beginnen met ongeveer 10 
studenten. Het doel van de opleiding is dat leerlingen als zelfstandige eerste hulp medewerkers in de 
gemeenschap aan het werk kunnen. Inhoudelijk gaat de opleiding in op eerste hulp vaardigheden, 
alsmede vaardigheden die nodig zijn als zelfstandige een duurzame service op te zetten en te runnen. 

1.3.6 Tutoring/bijlessen 
Onze basisopleiding heeft een beperkt aantal vakken waardoor sommige studenten problemen 
ondervinden wanneer ze doorstromen naar een reguliere opleiding of een opleiding bij een andere 
NGO. Op verzoek van een oud-studente (die van onze basisopleiding is doorgestroomd naar een 
andere NGO voor vervolgonderwijs) bieden we ook bijlessen. Wat begon als extra begeleiding voor 
een studente, is nu een programma met zes studenten, van verschillende scholen, die allemaal bijles 
nodig hebben in verschillende vakken. De studenten volgen de bijlessen voor zolang ze zelf denken 
nodig te hebben. We kunnen maximaal vijftien studenten tegelijk bijles geven. Het doel hierbij is 
studenten te begeleiden naar hun examens zodat ze een grotere kans hebben om te slagen. 
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1.3.7 Computerlessen 
Op verzoek van oud-leerlingen is Vialisa tevens begonnen met het geven van computerlessen. Hierin 
leren studenten in 3 maanden basisvaardigheden die nodig zijn om met een computer om te gaan. Het 
doel is dat deze op vrijwillige basis gegeven worden door leeftijdsgenootjes. Hiervoor is een 
samenwerking opgezet met de American International School in Dhaka (AISD). Leerlingen van AISD 
zijn vaak tweetalig opgegroeid en kunnen daardoor makkelijk met Vialisa’s studenten communiceren. 
Daarnaast helpt het feit dat ze leeftijdsgenootjes zijn met het creëren van een ontspannen en vrije 
sfeer in de lessen. Het is wel belangrijk dat de vrijwilligers hun eigen achtergrond thuislaten, om het 
sociaaleconomische verschil dat tussen hen bestaat niet te accentueren. 

In 2018 hebben twee studenten een op maat gemaakte computercursus gevolgd. Daarnaast worden de 
computers gebruikt voor de levensvaardigheden les.

1.4 Gemeenschapsondersteuning
Zoals eerder genoemd zijn vele factoren onderdeel van het wel of niet volgen van een opleiding door 
een jongere. Vialisa probeert de gemeenschap zoveel mogelijk te betrekken en tegemoet te komen om 
zo de jongeren te helpen voor zichzelf betere toekomstmogelijkheden te creëren. 

1.4.1 Primaire medische hulp
Door de dichtbevolktheid en intensieve bebouwing in sloppenwijken is het risico op ongelukken groot. 
Daarnaast zijn de slechte hygiënische omstandigheden een broeiplaats voor bacteriën en is men 
terughoudend met het bezoeken van een dokter vanwege de kosten dat dit met zich meebrengt. Kleine 
wondjes groeien makkelijk uit tot grote beperkende en soms zelfs levensbedreigende infecties, die 
bovendien erg duur zijn om te behandelen. 

Vialisa gaat beginnen met het opleiden van studenten om primaire medische hulp te verzorgen. Dit wil 
zeggen, het reinigen en verbinden van kleine, oppervlakkige wondjes, maar ook het signaleren van 
serieuzere verwondingen die professionele zorg nodig hebben en tijdig doorverwijzen naar een 
kliniek of ziekenhuis. De hulpverleners kunnen een kleine fee vragen voor hun werk en verwerven 
tevens een status in de gemeenschap van iemand waar men bij terecht kan voor hulp. 

1.4.2 Bibliotheek
In ons huidige gebouw is op de bovenste verdieping een bibliotheek ingericht. De boeken die hierin 
zijn opgenomen zijn gedoneerd door verschillende partijen, zoals de British Women Association, 
American International School Dhaka en Thrive. De bibliotheek is niet alleen vrij toegankelijk voor 
onze studenten, maar ook voor hun ouders en andere leden van de gemeenschap. 

In de loop van 2018 is de bibliotheek geopend. Alle boeken zijn gedoneerd, en het aanbod groeit. Er 
zijn zowel Bengaalse als Engelstalige boeken beschikbaar. We hebben een leen systeem ingesteld 
waarbij je een of meerdere boeken mag lenen als je een ander boek inlevert of aanlevert. Zo blijft het 
aanbod van de bibliotheek met minimale administratie in stand. 

We vragen een kleine bijdrage voor het lidmaatschap. In de praktijk komen mensen komen meer naar 
de bibliotheek om ter plekke te lezen, dan dat ze boeken mee naar huis nemen. Zo krijgt de bibliotheek 
ook een sociale functie.
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1.4.3 Crèche
Nadat duidelijk werd dat met name meisjes regelmatig afwezig zijn omdat ze op hun jongere broertjes 
en zusjes moet passen, is halverwege 2012 een crèche geopend. Omdat onze onderwijs sessies maar 
maximaal zes maanden duren, is aanwezigheid erg belangrijk. Achterstand kan snel opgebouwd 
worden. Onze studenten kunnen hun jongere broertjes en zusjes tijdelijk in de capabele handen van 
onze crèche medewerkers worden achtergelaten, zodat ze zelf hun lessen kunnen volgen. De crèche 
ving in 2018 gemiddeld 12 kleuters en peuters tegelijk op.

 De kleuters worden tijdens lessen opgevangen totdat de oudere broer of zus klaar is met de  
 opleiding
 Kleuters bouwen een dossier op bij Vialisa, waardoor zij gemakkelijker worden opgenomen  
 bij andere NGO’s door het contact dat Vialisa onderhoudt met diverse lokale scholen en   
 andere NGO’s (onder andere BRAC, Jaago en Intervida). Zonder het dossier bij Vialisa zouden  
 zij hiervoor niet of lastiger in aanmerking komen
 Ouders krijgen toegang tot het NGO-netwerk
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1.5 Sociaal ondernemerschap
Naast het bieden van een veilige werk- en opleidingsplek, is de tak sociaal ondernemerschap van 
Vialisa bedoeld om de organisatie te helpen twee takken van haar werk �inancieel ona�hankelijker 
te maken. 

1.5.1 Benglish Crafts
Benglish Crafts was de eerste onderneming van Vialisa, en produceert zowel op bestelling als een 
eigen collectie functionele, handige en leuke items voor in huis, zoals vlaggetjes, manden en yoga mat 
tassen, maar ook decoraties zoals labels en goodybags. Benglish Crafts wordt volledig gerund door de 
lokale staff en studenten; zij worden dan ook geacht bijvoorbeeld voorraad te tracken, de �inanciën en 
zelf materialen te sourcen. 

Zoals beschreven in de sectie ‘opleidingen’, worden deze medewerkers betaald van de opbrengst van 
de productie. De huur van het pand wordt echter nog ge�inancierd door Vialisa. Het is de bedoeling dat 
dit op termijn ona�hankelijk gebeurt en Benglish Crafts volledig op eigen inkomsten draait. Momenteel 
is er naast de studenten een alumni in dienst van Benglish Crafts, die gepromoveerd is tot supervisor 
en helpt de studenten op te leiden. 

Vialisa heeft de ambitie uiteindelijk een NGO-winkel te openen, waar verschillende NGOs hun 
producten kunnen verkopen. Dit idee is ontstaan omdat verschillende NGOs een aantal mooie 
producten verkopen, maar individueel niet genoeg om een winkel voor op te richten. Hierdoor wordt 
het her en der verkocht, maar is het voor consumenten moeilijk de producten te vinden. Een winkel 
voor NGOs maakt het voor consumenten en producenten makkelijker elkaar te vinden. Het opzetten 
van een winkel is echter nog lastig omdat er veel concurrentie gevoeld wordt tussen de verschillende 
NGOs. 

Een paar highlights van 2018:
 Dames van de British Women Association hebben een aantal keer les gegeven om de    
 vaardigheden om te haken verder te ontwikkelen. 
 Een collectie jute mandjes is nu in Nederland verkrijgbaar (Yoshiko). 
 Een meditatie centrum in Nederland heeft een grote oplage kussenhoezen voor meditatie   
 kussens afgenomen.
 We hebben een jute leverancier gevonden die mooi materiaal in allerlei kleuren kan leveren.
 Er is een kleine kerstcollectie gemaakt en verkocht via ons verkoop punt bij de Dutch Club 
 in Dhaka.

De verhuizing eind 2017 naar een andere locatie wordt als zeer positief ervaren. Er is meer ruimte en 
meer licht. Er staan een paar nieuwe computers, waarmee we meer kunnen doen aan algemene 
ontwikkeling van de studenten. 
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1.5.2 Emilia Moestuin 
In de sloppenwijken is het moeilijk aan gezonde, gevarieerde voeding te komen. De meeste groenten 
die van buitenaf de sloppenwijk binnen worden gebracht zijn het laatste dat de markt overhoudt en 
dus vaak van erg lage kwaliteit. Daarnaast is er een beperkt bewustzijn over het belang van gezonde 
voeding en het eten van voldoende groente en fruit. Met haar moestuin probeert Vialisa een werkplek 
voor jongeren te bieden die tevens een bijdrage levert aan de gemeenschap. Onze studenten krijgen 
les van een tuinier en ze onderhouden de tuin.

Het geld dat verdiend wordt met de verkoop van groenten vloeit terug naar de studenten. Het is wel de 
bedoeling dat Vialisa in ieder geval een deel van de kosten terugverdient. Daarnaast wil Vialisa 
thuisproductie van groenten stimuleren, wat kan helpen om huishoudkosten te reduceren.

De lokalen voor basisopleiding, beroepsopleiding en crèche, januari 2018.

1.6 Resultaten in cijfers

Tot 2017 2018 Totaal

757 53 810

628 45 673

370 12 382

256 15 271

22 22

25 4 29

182 1 183

15 3 18

60 11 71

13 13

5 5

Jongeren in gesprek

Waarvan naar Sociaal Arbeidsbureau

Waarvan naar Basisopleiding

Waarvan naar vakopleiding (intern)

Waarvan naar vakopleiding (extern)

Waarvan naar Benglish Crafts

Waarvan naar vaste baan

Waarvan doorstroom naar reguliere school

Crèche 

Waarvan naar bijlessen 

Waarvan naar Computerlessen 
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2. Diversen organisatie
2.1 Maart: Vialisa bestaat 15 jaar!
In 2018 vierde Stichting Vialisa haar 15-jarig jubileum. Dat hebben we samen met donateurs en 
oud-bestuursleden gevierd. Oprichtster Lisa van Gerven is in het zonnetje gezet en de mooie 
producten van Benglish Crafts versierden de zaal. Het was een mooi moment om terug te kijken op 
vijftien jaar werken voor jongeren in Dhaka. 

Dhr. Ad Becx, die Vialisa als vrijwilliger in de beginjaren heeft ondersteund, heeft zijn herinneringen 
aan deze tijd met ons gedeeld. We zijn allen trots op onze directeur Lisa, die met haar 
doorzettingsvermogen, standvastigheid en inzet voor de Vialisa jongeren zoveel heeft bereikt!

Het bestuur heeft, naast de reguliere fondsenwerving, ook in 2018 weer een paar bijzondere acties 
ondernomen. Zo is Lisa van Gerven naar Kazachstan gegaan waar ze 15 km heeft gelopen in een 
bijzonder landschap. Onze secretaris stapte in het huwelijksbootje en vroeg als cadeau aan de 
gasten om een bijdrage aan Vialisa te doneren. 

2.2 Capaciteitsopbouw en outreach
 De docenten van Vialisa hebben de “Knowledge Fair on Sexual and Reproductive Health &  
 Rights” bijgewoond. Stap voor stap wordt dit in het lesprogramma verwerkt.
 De Amerikaanse school in Dhaka heeft een “Civil Service Fair/Vrijwilligersmarkt” gehouden.  
 Vialisa heeft zich hier gepresenteerd om te kijken of deze leerlingen bij ons vrijwilligerswerk  
 wilden doen. Dit heeft een mooi resultaat: deze leerlingen zijn naar het Vialisa Education   
 Centre gekomen om met de Vialisa leerlingen te praten over waar zij behoefte aan zouden  
 hebben. In 2019 zal verder worden gewerkt aan Engelse les en het aanbrengen van   
 muskietennetten. 
 Lisa van Gerven volgde een opfriscursus Projectmanagement (Monitoring en Evaluatie) om  
 kennis te actualiseren. 
 Er zijn verkennende en voorbereidende gesprekken met community leaders in Korail. Deze  
 gesprekken vormen de basis voor nieuwe activiteiten in 2019. 
 In januari 2018 bezocht nieuw bestuurslid Vialisa in Bangladesh om ter plekke te kijken hoe  
 alles reilt en zeilt. Er wordt een bezoek gebracht aan Benglish Crafts, en het nieuwe Educatie  
 Centrum in Korail.
 Christian komt in Rotterdamse Cultuurkrant (editie jan. 2019, interview was in 2018)
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2.3 Organisatie NL
Per 1 december is een nieuwe Penningmeester aangetreden en hebben wij afscheid genomen van 
onze Interim Penningmeester Catharina van Gemeren. Wij danken haar voor haar inzet.

Lisa van Gerven
Oprichtster en bestuurslid

Lisa is de oprichtster van Stichting Vialisa. Zij is als 2-jarig meisje 
geadopteerd door een Nederlands gezin en groeide op in het 
Limburgse Baarlo. Tijdens haar studie Welzijnsmanagement aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen liep zij stage bij BRAC, de 
grootste NGO van Bangladesh (en de wereld). Daarnaast deed zij 
gedurende haar studie Ontwikkelingsstudies aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen werkervaring op in Vietnam. Sinds februari 2004 
is zij namens Vialisa werkzaam en woonachtig in Dhaka. Hiermee 
vormt zij de communicatieve schakel tussen het Nederlandse bestuur 
en de uitvoerende werkzaamheden in Bangladesh. 

Christian Huurman
Voorzitter

Christian is ook geboren in Bangladesh en opgegroeid in Nederland. 
Na het behalen van een doctoraat in 2006 is hij verhuisd naar 
Groot-Brittannië. Begin 2013 zegde Christian zijn baan in Londen 
vaarwel, vertrok op reis naar Bangladesh en maakte daar voor het 
eerst kennis met Stichting Vialisa. Na betrokken te zijn bij enkele 
goede doelen-events die Vialisa steunden met donaties, begon 
Christian in 2015 als bestuurslid Marketing en bekleedt sinds begin 
2017 de voorzittersfunctie bij Vialisa. Met zijn organisatorische 
achtergrond ontfermt Christian zich in het bijzonder over de 
ontwikkeling van Benglish Crafts. Dit houdt in dat hij zich onder 
anderen bezighoudt met het marketen van de producten die in 
Bangladesh geproduceerd worden, evenals met de juridische 
aspecten van het opzetten van een bedrijf. 

Ivan Genet
Penningmeester

Ivan is 19 jaar werkzaam binnen verschillende multinationals en 
�inanciële functies. Werkt nu als �inance manager bij een informatie 
analytics company. Is sinds een aantal jaar terug in Nederland, na een 
tijd in Azië te hebben gewerkt en gewoond. Heeft in die tijd meerdere 
malen Zuid-Azië bezocht en daar de uitdagingen van dichtbij gezien 
die achterstand en armoede met zich meebrengen voor de jeugd. Voor 
hem is het werk en werkwijze van Vialisa in Dhaka de reden om zich in 
December 2018 bij ons aan te sluiten.

Shila de Vries
Secretaris

Shila is net als Lisa en Christian geboren in Bangladesh en al jong naar 
Nederland gekomen. Ze is opgegroeid in Bilthoven en studeerde 
Technologie- en Innovatiebeleid voor Ontwikkelingslanden aan de TU 
in Eindhoven, met een afstudeerproject in Bangladesh. Ze is 
momenteel werkzaam als juridisch adviseur voor 
onderzoeksorganisaties op het gebied van technologie. Shila’s kracht 
zit in het structureren van kansrijke initiatieven en het scheppen van 
condities waarin deze tot uitvoer kunnen komen. Shila is sinds 
september 2017 secretaris in het bestuur van Vialisa. 
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Vrijwilligers 
Stichting Vialisa wordt verder ondersteund door een actieve groep vrijwilligers, namelijk:

Marlou Klaassen – Communicatie
Mijntje Zaat – Communicatie
Mandy van Oirschot – Vertaling
Henriette Stroucken – Netwerken/Fondsenwerving 

2.4 Organisatie Bangladesh 
Lisa van Gerven – Directeur
Christina Halder – Crèche en beroepsopleiding 
Kohinoor Akter – Crèche en beroepsopleiding
Shamima  Akter– Basisopleiding en bijscholing
Babul Gomes – leraar tuinman
Shima Begum - organisatie ondersteunend
Jubair Islam – organisatie ondersteunend

3. Onze studenten

Mitu (17 jaar) benaderde ons in oktober. Ze werkte 
als schoonmaakster in een computer/print winkel 
en ze wilde graag promoveren naar 
computermedewerker. Na een gesprek met haar 
baas hebben we een programma ontwikkeld 
waarbij zij gedurende 3 maanden naast haar 
schoonmaakwerkzaamheden 3x per week bij ons 
computer lessen volgde. Januari 2019 heeft ze 
haar certi�icaat ontvangen en is ze zoals beloofd 
gepromoveerd tot computermedewerkster. 
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Faysal (17 jaar), begonnen als handicraft 
student in ons opleidingscentrum in Korail 
en inmiddels doorgegroeid naar 
Supervisor van Benglish Crafts. Hij helpt 
de docent met het trainen van nieuwe 
studenten. 

In een vraaggesprek met leerlingen van de American International School Dhaka gaven onze studenten aan 
dat ze de bibliotheek de �ijnste plek in school vonden. Daar kunnen ze zelf kiezen wat ze willen lezen. 
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