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VOORWOORD

Vialisa stond begin 2019 meteen in de spotlights in Bangladesh. De hoogste baas van Unicef,
Henrietta Fore, bracht in het kader van hun jongeren werkgelegenheidsplan een bezoek aan onze
directeur Lisa van Gerven simpelweg omdat onze resultaten op dit arbeidsmarktsegment in Korail
boekdelen spreken. In 2019 hebben we bijvoorbeeld 15 jongeren uit Korail aan een baan geholpen.
Een ontmoeting tussen David en Goliath, waarbij Vialisa’s kleinschalige en maatgerichte touch eens
te meer naar voren kwam.
Eind 2019 stonden we weer in de spotlights, ditmaal in Nederland waar we voor het eerst

kennismaakten met onze leden van het in 2019 opgerichte Comité van Aanbeveling: Eric Fischer en
Ellen van Schoten. We zijn dankbaar dat zij met hun grote sociaal-maatschappelijke staat
van dienst in het bedrijfsleven, onderwijs en politiek zich verbonden voelen met Vialisa. En we
hopen dat we met hun expertise en netwerk aankomend jaar een nog grotere groep mensen
kunnen bereiken die onze organisatie een warm hart toedragen. Dankzij uw hulp en de hulp van
verscheidene fondsen, hopen we in 2020 weer voldoende financiële steun te verkrijgen om
succesvol te zijn in het uitvoeren van onze missie.
In de tussentijd is er van alles gebeurd en heeft Vialisa veel bereikt, waarover al periodiek kort is
bericht in onze Nieuwsflits, met dank aan Mijntje Zaat. Het persoonlijk verhaal van Mitu (februari
2019) die met onze computerlessen haar droombaan heeft bemachtigd, maakte op
mij veel indruk. Datzelfde effect had het ‘ooggetuige’-verslag van secretaris Shila de Vries (juni 2019)
over onder andere onze sinds 2018 in gebruik zijnde bibliotheek en ecologische moestuin en de
grote sociale betekenis die beide initiatieven vervullen in de gemeenschap Korail. Ook de in 2019
gestarte opleidingspilot tot gezondheidshulp trok natuurlijk onze speciale aandacht als bestuur.
Hierover, en over veel andere zaken, valt uiteraard meer te lezen in dit jaarverslag.
Tot slot wil ik namens het bestuur onze donateurs hartelijk danken voor hun giften. Ik wens u
veel leesplezier toe, en mocht u na het lezen nog vragen hebben horen wij het graag. U kunt meer
informatie terugvinden op www.vialisa.com .

Christian Huurman (Voorzitter)
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1. EDUCATIE CENTRUM
VIALISA KORAIL

1.1 HERZIENING
PROGRAMMA
Vanaf januari zijn de openingstijden van ons
educatiecentrum aangepast en is de zaterdag
toegevoegd aan het programma. Deze extra dag
staat in het teken van kunst, spel en ontspanning.
Zo krijgen onze studenten een breder aanbod en
kunnen we het nuttige met het aangename
combineren. We hebben bijvoorbeeld het thema
water gekoppeld aan zelf expressie. Nadat de
docent vertelde over het belang van schoon water,
mochten de studenten een traditionele waterkan
beschilderen.
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1.2 SOCIAAL ARBEIDSBUREAU
In 2019 is een
studentencoördinator
aangesteld. Deze coördinator
gaat op pad om nieuwe
stageplekken te verwerven voor
onze studenten. De coördinator
begeleidt de studenten door ze te
koppelen aan een geschikte
stage. Daarna volgt hij ze en staat
hij de studenten bij waar nodig.
Een drietal studenten is aan de
slag gegaan bij een telefoon zaak
waar mobiele telefoons worden
gerepareerd. Inmiddels hebben
ze een vaste aanstelling gekregen.
Nog vijf studenten hebben met
behulp van de coördinator een
stage bemachtigd bij een
witgoed reparateur. Bij dit bedrijf
kunnen we voor een langere
periode telkens een groepje van
vijf studenten onderbrengen.
Meer voorbeelden worden in
par. 1.9 gegeven.

1.3

DE BASISOPLEIDING

De basisopleiding werd in 2019 voortgezet met
toevoeging van het zaterdag programma (par. 1.1).
In totaal hebben 10 jongeren aan dit programma
deelgenomen. Dit programma is speciaal bedoeld voor
jongeren die in het verleden iets aan onderwijs gehad
hebben en een ‘snelle’ opfrisser nodig hebben
voor ze naar een beroepsopleiding of baan kunnen
doorstromen. Gemiddeld nemen jongeren 5 maanden deel
aan deze opleiding voor ze door kunnen stromen.
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1.4 BEROEPOPLEIDINGEN
1.4.1 BEROEPSOPLEIDING I:
HANDICRAFTS
De beroepsopleiding voor handicrafts heeft enige vertraging opgeleverd doordat we een tijd zonder
geschikte docent zaten. Er werd pas in november een geschikte docente gevonden zodat we ook deze
opleiding kunnen voortzetten. Er is nu een docent voor de beroepsopleiding én een docent voor Benglish
Crafts op de locatie in Gulshan, net buiten Korail. Dat is beter dan de oude situatie, waarbij één docent
tussen twee locaties moest pendelen. Beide docenten worden afwisselend op beide locaties ingezet.

1.4.2

BEROEPSOPLEIDING II:
TUINIEREN

Met behulp van de Bengaalse organisatie Prakriti Farming is een lesprogramma ontwikkeld
waarmee we de studenten leren wat er allemaal nodig is om gezonde groenten en fruit te kunnen
verbouwen. Eens per week komt een medewerker van Prakriti Farming naar Korail om de
theorielessen te verzorgen. De praktijk ervaring doen de studenten op in onze eigen moestuin voor
de deur. Een aantal studenten heeft al een baan bij een tuincentrum weten te bemachtigen.
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1.4.3 BEROEPSOPLEIDING III:
GEZONDHEIDSMEDEWERKER
Er is een begin gemaakt met de opleiding tot
Basis Gezondheidswerker. De basiskennis over hygiëne is echter
zo laag dat de voortgang langzaam gaat. Een andere grote
uitdaging is gender opvattingen. Mannen voelen zich
ongemakkelijk wanneer ze door een vrouw aangeraakt moeten
worden en andersom geldt hetzelfde.
Een assistente van de dokter (zie ook par.1.7.1) heeft
speciale sessies met onze studenten gehouden om ze meer op
hun gemak te laten voelen en te leren gerichte vragen te stellen.

1.5

BIJLESSEN

De bijlessen zijn bedoeld voor jongeren uit
Korail die naar een andere school gaan, een
overheidsschool of een school van een andere
stichting, maar die moeite hebben met huiswerk
en/of hun examens te halen. Deze lessen zijn
gedurende het gehele jaar goed bezocht met
weinig uitval van leerlingen.
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1.6 COMPUTERLESSEN
In onze computeropleiding zijn 8 studenten van buitenaf opgeleid. Daarnaast zijn er natuurlijk
computerlessen aan onze eigen studenten gegeven.
In oktober 2018 klopte Mitu bij ons aan. Zij werkte als 17-jarige schoonmaakster in een computer &
printshop en wilde dat graag veranderen en doorgroeien. Haar werkgever had helaas geen tijd om
haar computerlessen te geven. Wij hebben vervolgens contact opgenomen met haar werkgever en
in overleg een lesprogramma gemaakt.
In januari 2019 mochten we Mitu feliciteren met het behalen van haar computer certificaat en een
welverdiende promotie naar een nieuwe baan bij de computer & printshop.
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1.7 GEMEENSCHAPSONDERSTEUNING
Sinds we in 2018 het nieuwe gebouw hebben geopend, is de gemeenschapsfunctie ook uitgebreid.
Het gebouw is ruimer dan voorheen en het heeft een centrale ligging. Dit biedt ons de mogelijkheid
om het breder in te zetten en een meer prominente functie te vervullen in de gemeenschap van
Korail. Wat in 2018 is gestart, is in 2019 met veel enthousiasme voortgezet en zelfs uitgebreid.

1.7.1

PRIMAIRE MEDISCHE HULP

Ter voorbereiding van de opleiding tot basis gezondheidswerker zijn we in 2019 begonnen met het
introduceren van een vrouwelijke dokter. Om het vertrouwen van de ouders te winnen
heeft de dokter haar tijd ter beschikking gesteld om gratis spreekuur te houden
voor een groep van 130 vrouwen en kinderen. Een aantal basis medicijnen werden éénmalig
gedoneerd door een ziekenhuis in Sylhet en speciaal voor ons naar Dhaka gevlogen.
Inmiddels heeft dit initiatief een vervolg gekregen.
Op woensdag middag komt een tienerclub bijeen die bestaat uit alleen meisjes.
Zij krijgen van de bibliothecaresse, die een medische achtergrond heeft, les over vrouwelijke
hygiëne en aanverwante onderwerpen.
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1.7.2

BIBLIOTHEEK

Met de aanvulling van Susmita Gupta kreeg de
bilbliotheek een vaste docente. Wij zijn erg blij met haar en vanwege haar medische
achtergrond (Susmita heeft geneeskunde gestudeerd) is zij de ideale kandidaat
om de gezondheidslessen te begeleiden. We zijn dan ook recentelijk een speciale
tienerclub voor meisjes gestart.

SAMENWERKING MET AISD
In augustus 2018 werden we uitgenodigd door de American International School Dhaka (AISD) om
aanwezig te zijn tijdens hun Service Learning Markt om Vialisa te presenteren aan hun studenten
voor hun maatschappelijke projecten.
Een groep van 12 studenten kozen vervolgens Vialisa, en zij hebben gedurende hun schooljaar
gewerkt aan een plan om Vialisa te ondersteunen. Tijdens hun gesprekken met onze studenten
werd duidelijk dat onze bibliotheek het favoriete lokaal van onze studenten was en dat ze het
jammer vonden dat we maar een beperkte keuze aan boeken hadden. Het resultaat was een
donatie aan boeken op verschillende leesniveau's en voor alle studenten nieuwe schriften en
pennen.
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SAMENWERKING MET BIBLIONEF
Eind 2019 heeft het Vialisa bestuur de organisatie Biblionef in Nederland bezocht. Naast een
aantal boekjes die zij doneerden voor onze bibliotheek, hebben zij ook advies gegeven over
het aantrekkelijker maken van de bibliotheek.

SAMENWERKING MET HER STORY
Een enthousiaste donateur heeft een paar boekjes van HerStory aan de bibliotheek
geschonken. HerStory is een Bengaalse NGO die vrouwelijke Bengaalse “helden” promoot
om de positie van de vrouw in Bangladesh vooruit te brengen. De boekjes worden gebruikt
in de lessen die aan onze vrouwelijke én mannelijke studenten worden gegeven over de
maatschappij en hoe je jezelf daarin standhoudt. Vialisa is in gesprek met HerStory voor
verdere samenwerking.
Op basis van al deze adviezen met samenwerking met partners is de ruimte gezelliger
gemaakt en er is een bibliothecaresse aangesteld die ook een bredere maatschappelijke
functie heeft.
De gemeenschap in Korail weet dit inmiddels: ouders kunnen nu ook lessen in
bijvoorbeeld lezen en schrijven krijgen. Ook het kleuterklasje maakt dankbaar gebruik
van de bibliotheek. Twee keer in de week wordt een boekje gehaald dat de juf
aan de kleuters voorleest.
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1.7.3

CRÈCHE

Nog steeds wordt er dankbaar gebruik gemaakt van de aanwezigheid van onze crèche.
Het afgelopen jaar waren er maar liefst 26 kleuters .
Dankzij dit programma kunnen jongeren naar school in plaats van te moeten babysitten op hun
kleinere broertje/ zusje terwijl hun ouders aan het werk zijn.
De kleuters leren naast de beginselen van lezen en schrijven ook met elkaar te spelen en delen.
Belangrijke elementen die bijdragen in hun algemene ontwikkelingen.
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1.8 SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP
1.8.1

BENGLISH CRAFTS

De kracht van onze opleidingen zit in de
kleinschaligheid waardoor een holistische aanpak
mogelijk is. De studenten van Benglish Crafts
hebben al minimaal een basis opleiding afgerond.
Het individuele niveau is afhankelijk van naar
welke school ze gegaan zijn. Zo krijgt Akhi
bijvoorbeeld Engelse les aangepast op haar
niveau.

De meditatie kussenhoezen die we voor het
bedrijf Heartful Moments hebben gemaakt
vielen zo in de smaak bij hun klanten dat er een
tweede bestelling is geplaatst
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1.8.2

EMILIA MOESTUIN

De moestuin kreeg diverse uitdagingen te verwerken. Onze school grenst aan een grote
‘speelweide’, een open kale vlakte waar voornamelijk jongens cricket spelen en voetballen. De ballen
vliegen dan ook regelmatig onze tuin in waarbij de jongens het helaas niet zo nauw nemen
wanneer ze hun bal terug halen. Dit in combinatie met het zwerfvuil dat tijdens het storm seizoen
in onze tuin belandt heeft ons doen besluiten een kooiconstructie om de moestuin te bouwen.
Het grote aantal ratten aanwezig in de sloppenwijk heeft ervoor gezorgd dat we niet langer in de
volle grond verbouwen maar in hiervoor speciaal gemetselde bakken.
Deze maatregelen werpen letterlijk hun vruchten af. De eerste oogsten zijn inmiddels aan onze
studenten en hun families verkocht.
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1.9

RESULTATEN

ONDERWIJS

Het afgelopen jaar hebben we 26 kinderen verwelkomd in onze Crèche. Hiervan zijn er 8
doorgestroomd naar een reguliere overheidsschool, 6 naar scholen van andere stichtingen en 6
kinderen zijn bij ons gebleven. Helaas hield het voor 6 kinderen op omdat de ouders
besloten de kinderen niet verder te laten leren.

De basisopleiding heeft 10 jongeren opgeleid. Hiervan zijn 4 studenten doorgestroomd naar een
reguliere overheidsschool. Benglish Crafts heeft 4 studenten opgenomen en 2 studenten
zijn verhuisd.

De computeropleiding heeft 8 studenten van buitenaf opgeleid. Daarnaast zijn er natuurlijk
computerlessen aan onze eigen studenten gegeven.

Het tuinproject heeft 7 studenten opgenomen, waarvan er 3 bij een tuincentrum zijn gaan werken.

De bijlessen zijn druk bezocht, maar liefst 18 studenten hebben wij geholpen met het halen van hun
examens.

De handicrafts beroepsopleiding heeft sinds eind 2019 weer 5 studenten in opleiding.

Op de locatie van Benglish Crafts worden 9 studenten opgeleid.
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WERKGELEGENHEID

Dankzij het Sociaal Arbeidsbureau hebben we 15 jongeren aan een baan geholpen. Een aantal van
deze banen zijn door middel van het creëren van stageplekken voor elkaar gekregen.

Een witgoed werkplaats heeft 4 jongeren de mogelijkheid geboden op te leiden met een baan in
het vooruitzicht. Gezien dit succes zijn er in 2020 weer 2 jongeren geplaatst.

Een lokale mobiele telefoon winkel waar tweedehands telefoons worden ingeleverd en gerepareerd
voor verkoop heeft 3 jongeren na een stage in vaste dienst genomen

In restaurants hebben 2 stageplekken geleid tot een vaste baan.

Dankzij onze computeropleiding heeft 1 studente een promotie gekregen van schoonmaakster
naar computerassistente.

Voor 3 jongeren is een baan gevonden bij verschillende autogarages.

Een schoonheidssalon heeft 2 jongeren na een stage een baan aangeboden.
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IN OVERZICHT

in 2018

in 2019

Jongeren in gesprek

53

92

902

Waarvan naar Sociaal
Arbeidsbureau

45

70

743

Waarvan naar Basisopleiding

12

10

392

Waarvan naar Computerlessen

5

8

13

Waarvan naar beroepsopleiding
(intern)

15

12

283

Waarvan naar beroepsopleiding
(extern)

0

8

30

Waarvan naar Bijlessen

13

18

31

Waarvan naar Benglish Crafts

4

4

33

1

15

198

3

4

22

11

26

97

Waarvan naar vaste baan
Waarvan doorgestroomd naar
reguliere school
Crèche

in totaal
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2. DIVERSE
ORGANISATIE
2.1 COMITÉ VAN
AANBEVELING
In 2019 heeft Vialisa het Comitee van
Aanbeveling (CvA) ingesteld. We hebben
een aantal mensen bereid gevonden om
deel te nemen aan ons CvA. Mensen die
om verschillende redenen Vialisa een warm
hart toedragen. Met een uitgebreid
netwerk en ervaring in bijvoorbeeld het
bedrijfsleven, de academische wereld of
ontwikkelingssamenwerking geven zij
Vialisa een steuntje in de rug door middel
van adviezen en connecties om
donoren te werven.
Vialisa heeft in 2019 twee CvA leden mogen
verwelkomen met wie inmiddels een

ELLEN

VAN SCHOTEN

Sinds 2017 is Ellen COO van de Autoriteit
Financiële Markten. Daarvoor was ze secretaris
van de Algemene Rekenkamer. Haar werk heeft
haar naar vele landen over de wereld gebracht.
Bangladesh staat echter nog niet op haar lijst.
Ellen maakte kennis met het werk van Vialisa via
Christian Huurman. Na diverse gesprekken
besloot ze zich ter beschikking te stellen en met
haar kennis Vialisa te ondesteunen.
Ze hoopt Bangladesh aan haar lijstje van bezochte
landen te kunnen toevoegen.

prettige samenwerking is ontstaan.
Verschillende initiatieven om donoren te
werven worden uitgewerkt.

ERIC FISCHER
Eric werkt vanaf 1965 in de driehoek:
bedrijfsleven, wetenschap,
cultuur. Als wetenschapper, econoom, bestuurder
bekleedde hij een veelvoud aan functies. Als
koopvaardij-officier kwam hij ooit in de havens
van Bangladesh.
Eric steunt de missie van Vialisa van harte met
zijn netwerk.

De CvA leden en het Vialisa bestuur, v.l.n.r.
Christian Huurman, Ivan Genet, Lisa van Gerven, Ellen van
Schoten, Eric Fischer en Shila de Vries.
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2.2 CAPACITEITSOPBOUW

Lisa van Gerven volgde in Bangkok een cursus Sociaal Ondernemen van de organisatie MDF Training
& Consultancy. Als gevolg is voor Benglish Crafts een nieuwe docent aangetrokken met meer
commerciële ervaring. Ook voor de handicrafts beroepsopleiding is iemand
gevonden die ervaring heeft met de verkoop/export van handicrafts.

Twee docenten hebben een training Leidinggeven en Management gevolgd bij MDF Bangladesh.

Twee docenten volgden een cursus EHBO die door de Zweedse ambassade in Dhaka werd gegeven.

2.3 LOKALE PARTNERS IN BANGLADESH

De samenwerking met Prakriti Farming is voortgezet. Zij geven theorielessen voor onze
tuiniers opleiding.

Met It’s Humanity Foundation is een Memorandum of Understanding afgesloten.
Deze organisatie leidt studenten uit de middenklasse van Bangladesh op om in het sociaal
domein aan de slag te gaan als medewerker, docent of mentor. Deze studenten komen in
2020 bij Vialisa stagelopen.

De samenwerking met HerStory wordt verder uitgebreid, zoals in par. 1.4.2. beschreven. Ook wordt de
samenwerking met de American International School Dhaka voortgezet.

Met Unicef Bangladesh heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden. Wegens wisseling van
functies bij Unicef is dit on-hold komen te staan.

Alweer 6 jaar ontvangen we via Thrive dagelijks gezonde snacks voor onze studenten en onze
kleuters. Deze samenwerking zal nog een jaar voortgezet worden.
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2.4 PARTNERS IN NEDERLAND

In november werd een bezoek gebracht aan de Stichting Biblionef in Den Haag. Dankzij dit
productieve gesprek hebben we nieuwe inzichten gekregen in de mogelijke meerwaarde
van het bezit van een bibliotheek. Hier zullen we ons in de komende tijd dan ook op gaan
focussen. Daarnaast gaan we kijken op welke wijze we in de toekomst meer samen kunnen
gaan werken met Biblionef. In de tussentijd maken we dankbaar gebruik van de boeken die
we gratis mee mochten nemen.

In 2019 is voor de tweede keer een flinke
stapel meditatie kussenhoezen aan Heartful Moments verkocht. Deze kussenhoezen zijn
door Benglish Crafts vervaardigd van hergebruikte sari stoffen. Heartful Moments is een
organisatie die mindfulness trainingen geeft aan particulieren en bedrijven.

Op uitnodiging van de Yoga Business Coach werd Lisa geïnterviewd voor een podcast.
In deze podcast kwam het werk van Vialisa aan bod en werden de producten van Benglish
Crafts gepromoot.
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2.5. MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS
Christian Huurman, voorzitter
Lisa van Gerven, algemeen bestuurslid & directeur Bangladesh
Shila de Vries, secretaris
Ivan Genet, penningmeester

VRIJWILLIGERS IN NEDERLAND
Ellen van Schoten, lid C.v.A
Eric Fischer, lid C.v.A
Mijntje Zaat, nieuwsbrief
Henriette Stroucken, netwerk/advies

MEDEWERKERS IN BANGLADESH
Helaas hebben we aan het einde van 2019 na 7 jaar afscheid genomen van onze docente Christina
Halder. Hoewel we altijd dankbaar zijn geweest voor haar inzet voor met name Benglish Crafts
kwamen we tot de conclusie dat zij niet de juiste persoon was dit programma verder te
kunnen ontwikkelen.
Christina Halder (tot november 2019)
Lisa van Gerven, Directeur
Nurejan Akter, Crèche en bijlessen
Farida Akther, Beroepsopleiding en Benglish Crafts
Nasima Akther, Beroepsopleiding en Benglish Crafts
Babul Gomes, tuinman
Susmita Guptam, bibliothecaresse en docente
Durjoy Alam, Computer docent en mentor
Tonmoy Rosario, Studenten coördinator
Shima Begum, organisatie ondersteunend
Jaba Saba, organisatie ondersteunend

Naast het team vaste medewerkers wordt Stichting Vialisa regelmatig bijgestaan door internationale
vrijwilligers.
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