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V O O R W O O R D
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Het jaar 2020 begon voortvarend met in de openingsmaand onze tweede vergadering met het
Comité van Aanbeveling. In samenwerking met de beide leden werd een op maat gesneden
fondsenwerving plan bedacht. En toen kwam de maand maart. En ook wij moesten vanuit
overheidswege onze campus deuren sluiten, en – net als menig bedrijf, of vrijwilligers instelling –

enkele projecten noodgedwongen 'in de ijskast’ zetten. En omdat we als relatief kleine stichting
minder vet op de botten hebben dan de BV Nederland of NGO grootmachten als Unicef heeft
het bestuur vanaf het tweede halfjaar kritisch moeten kijken naar onze kostenposten en
tegelijkertijd aanvullende inkomstenbronnen. Ondanks dat menigeen een stapje terug moet
doen hebben we, mede dankzij de inmiddels bekende daadkracht en vindingrijkheid van Lisa
gefocust op wat we WEL kunnen betekenen voor bijvoorbeeld de gemeenschap in Korail. 

In dat licht bezien ben ik uitermate trots op ‘de stap extra’ die wij voor de gemeenschap in Korail
hebben gezet met onze gezondheids distributie acties in april en juli 2020; respectievelijk 512
pakketten met o.m. rijst, paracetamol, zakjes ORS en voedingssupplementen, en 52 pakketten
met o.m. rijst en groente, maskers, handzeep zijn door Lisa & co aan de gemeenschap in Korail
uitgedeeld. Nu ons in 2019 gestarte opleidingspilot tot gezondheidshulp in de ijskast staat, is dit
onze manier om toch een steentje bij te dragen aan kansarme jongeren en de gemeenschap in
Korail. Hierover (en over veel andere zaken) valt uiteraard veel meer te lezen in dit jaarverslag. 

Waar ik u tot slot wederom (trouwe lezers van de jaarverslagen, ik val in herhaling) om vraag is of
u na het lezen van dit plan óók vindt dat Vialisa een financiële bijdrage van u verdient, om elke
student van ons en de gemeenschap in Korail de mogelijkheid te bieden om hun potentie te
‘unlocken’ en ‘de stap extra’ in hun leven te kunnen blijven maken. Ik reken op u. 

Dank u wel. 

Christian (Voorzitter)



In december 2019 keerde de eerste groep Bengalen noodgedwongen terug vanuit Wuhan,

en leerden we in Bangladesh over de besmettelijke ziekte Covid.  Toch duurde het nog tot

maart 2020 voordat de Bengaalse overheid serieuze maatregelen nam en de eerste

besmetting werd pas op 8 maart officieel erkend. 

Op 15 maart, kort nadat president Modi van India zijn bezoek aan Bangladesh annuleerde,

werd plotseling aangekondigd dat alle scholen per 17 maart tot 1 april hun deuren moesten

sluiten. 

Op 25 maart kondigde de overheid een officieel ingelaste nationale vakantie aan die moest

duren van 26 maart tot 5 april. In deze vakantie moesten alle bedrijven hun deuren sluiten

met uitzondering van de banken en sommige supermarkten in de diplomatieke wijk.

Hiervoor gelden wel aangepaste verkorte openingstijden. 

Toen duidelijk werd dat grote groepen mensen deze vakantie aangrepen om Dhaka te

verlaten werd het openbaar vervoer gestopt. Om te voorkomen dat mensen alternatieven

zouden zoeken werd er al snel een algemeen transport afgekondigd. 

Vanwege de zomerse temperaturen (meer dan 40 graden) zag je de mensen overdag

netjes binnen blijven maar 's avonds werd het druk op straat. Hierop werd een avondklok

ingesteld. Vanaf 18.00 uur mocht er niemand meer op straat. Deze werd halverwege mei

verlengd naar 20.00 uur. 

De vakantie werd diverse malen verlengd. Dit betekende grote onzekerheid voor mensen

werkzaam in de textiel industrie en de mensen die afhankelijk zijn van dag arbeid zoals

bouwvakkers, Uber chauffeurs, en riksja rijders. Mensen werkzaam in onder andere kleine

levensmiddelen winkels, straat restaurants, auto garages enz. verloren hun baan. 

In Bangladesh kan men echter niet aankloppen bij de overheid voor financiële

ondersteuning. De textiel industrie is de grootste inkomstenbron van Bangladesh. Deze

fabrieken kregen als eerste toestemming weer te openen. Het transport was nog steeds

stilgelegd waardoor grote groepen mensen dagen te voet door Bangladesh trokken.

Op 28 mei werd plotseling aangekondigd dat per 1 juni sommige kantoren en bedrijven

weer open mochten met aangepaste openingstijden. Scholen bleven echter nog steeds

gesloten. 

C o v i d  i n  B a n g l a d e s h
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Halverwege juli kwam het openbaar vervoer weer een klein beetje op gang. De overheid

greep niet in en steeds meer mensen keerden terug naar de stad om te voorkomen dat ze

bij verstek hun baan zouden verliezen. 

Per 1 augustus werd het openbaar vervoer officieel toegestaan en werden de

openingstijden hersteld. Scholen bleven echter nog steeds gesloten.

Op dit moment draait de economie weer op volle toeren maar is verre van hersteld. Prijzen

zijn enorm gestegen. Veel mensen hebben hun baan verloren.  Een groot aantal restaurants

en bedrijven hebben het niet gered. Vele bouwprojecten draaien bij gebrek aan geld op

halve capaciteit of liggen nog steeds stil. De scholen zijn nog steeds gesloten. 



De aankondiging van het sluiten van scholen kwam totaal onverwachts. Zeventien maart

was immers een Nationale feestdag ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Mujibur

Rahman, de Nationale Vader van Bangladesh. Deze bijzondere dag was al maanden het

hoofd onderwerp in alle media. Van het virus Covid-19 hadden nog maar weinig mensen

gehoord. 

Op het moment dat we onze studenten moesten uitleggen waarom de school moest

sluiten werd voor ons snel helder dat onze studenten en hun familieleden absoluut niet op

de hoogte waren van wat Covid was en wat de situatie in de wereld was. Met name de

aankondiging van een nationale vakantie creëerde enorme verwarring. Helaas kregen we

onvoldoende tijd om de juiste informatie te delen. 

Binnen enkele dagen werd de stad Dhaka in zones gedeeld, en de sloppenwijk Korail kreeg

de kleur rood: zeer besmettelijk, niet betreden. Als gevolg van het label rood werd de

toegang van en naar Korail geminimaliseerd waardoor de wijk onvoldoende bevoorraad

kon worden. Tegelijkertijd werd het moeilijker om de wijk te verlaten om bijvoorbeeld

boodschappen in de aangrenzende wijk te doen. 

In andere wijken werden huizen waar een inwoner positief getest was met rode vlaggen

gemarkeerd. Deze vlaggen verschenen het eerst bij appartementen met inwoners die terug

waren gekeerd uit westerse landen zoals Engeland en De Verenigde Staten. 

Deze vlaggen zijn nooit in Korail verschenen. De media hebben dit verklaard door te stellen

dat de fysieke gesteldheid van mensen in de sloppenwijk sterker is dan de fysieke

gesteldheid van de rijkere klasse. 

Wanneer je met mensen in Korail spreekt blijkt dat de mensen zich nauwelijks hebben

laten testen. Dit had twee redenen. Ten eerste dacht men dat het een rijke klasse ziekte

was. En ten tweede geloofden ze dat Allah bepaalde wie wel en niet ziek zou worden. 

De gemeenschap was dan ook helemaal niet bang om besmet te worden of om een ander

te besmetten. De eerste paar weken droeg men nog mondmaskers. Speciale handgel werd

er nauwelijks aangeschaft. Gebrek aan financiële middelen maakte deze middelen al snel

geen prioriteit meer. Hun grootste zorg was; 'waar komt mijn volgende maaltijd vandaan'.

C o v i d  i n  d e  s l o p p e n w i j k  K o r a i l
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P R O G R A M M A ' S

S T R A T E G I E

V i a l i s a ,  2 0 2 0  i n  e e n  n o t e d o p
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Januari tot 16 maart
Start van een nieuw jaar, De focus lag op het starten van het programma
"primaire hulpverlening' en de tienerclub voor jongens. 

1 juni tot 9 augustus
Gewerkt vanuit onze lokatie in Gulshan. Voorbereiden heropenen lokatie in Korail.

10 augutus  t/m  eind december 
Lokatie in Korail heropend. Werken in de nieuwe realiteit.

17 maart tot 31 mei
 Het land ging in lockdown. Beide lokaties waren gesloten. In deze periode
hebben wij ons gefocust op verstrekken van noodpaketten aan de gemeenschap
in Korail. 

V i a l i s a ,  2 0 2 0  i n  e e n  n o t e n d o p

Het jaar 2020 kenmerkt zich heel sterk in een vóór de lockdown en ná de lockdown.  Daar

waar velen wereldwijd overgingen op online werken en virtuele scholing was dit voor ons

niet mogelijk. Onze studenten hebben immers geen internet thuis. 

Voor ons heeft het welzijn van onze studenten altijd voorop gestaan en we hebben bij ieder

nieuw besluit van de overheid gekeken naar onze mogelijkheden.

Doordat we werken vanuit 2 lokaties konden we ondanks de lockdown verder,  De lokatie

in Gulshan waar Benglish Crafts en het kantoor gehuisvest zijn hebben we als eerste

geopend. Met aangepaste werktijden, iedereen wijzen op voldoende afstand van elkaar en

stevige handwas instructies is er gewerkt aan het bijstellen van de curricula, het

ontwikkelen van nieuwe lesmaterialen en voorbereiden hoe we onze studenten het beste

konden opvangen na het heropenen van ons educatie centrum in de sloppenwijk Korail.

Hoewel de overheid de scholen gesloten hield zijn wij toch in augustus geopend. In

gesprekken met mensen in Korail werd duidelijk dat veel jongeren in grote onzekerheid

leefden. Bijna iedereen had een dierbare verloren. Doordat niemand zich liet testen werd

het onder de noemer, longontsteking, ouderdom, of diabetes  geschaard. 

Veel ouders zaten al weken zonder inkomsten waardoor de druk om financieel een steentje

bij te kunnen dragen groter werd met als resultaat geen tijd om 6 maanden aan een

training of opleiding deel te nemen. Voor ons een enorme uitdaging. Onze programma's

daar waar kan inkorten en aanpassen zodat ze toch aansluiten bij wat de jongeren wensen

en wat noodzakelijk is om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. 

 



Op het moment dat de overheid besloot dat scholen de deuren moesten sluiten hadden

wij 19 jongeren dagelijks in de schoolbanken. Hiervan zijn er helaas maar 3 na de lockdown

teruggekeerd. 

We zijn er trots op dat we toch nog met 45 jongeren gesprekken aan hebben kunnen gaan,

met als resultaat dat er in totaal 31 jongeren aan één van onze les programma's zijn gestart. 

Gedurende 2020 hebben gekozen voor een nieuwe strategie waarbij we onze studenten

ééns per maand meenemen voor een excursie buiten de sloppenwijk. Zo krijgen de

studenten meer inzicht in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Voor met name de

meiden is het een goede manier om onder begeleiding van onze medewerkers meer

vertrouwd te raken met de 'wereld' buiten de sloppenwijk.

Zo maakte een bezoek aan het Air force museum grote indruk op onze studenten. Het

kijkje in een echte cockpit, en vragen mogen stellen aan een echte piloot was voor velen

een droom die werkelijkheid werd.
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4 . 1  S O C I A A L  A R B E I D S B U R E A U

E d u c a t i e  C e n t r u m  V i a l i s a



In het eerste kwartaal waren er 4 studenten, waarvan er 2 bijna zouden doorstromen naar

Benglish Crafts.

Na de lockdown heeft 1 student haar opleiding voortgezet, haar ouders hadden echter bezwaar

dat ze naar Benglish Crafts zou overstappen waardoor ze in Korail is gebleven. Uiteindelijk

hebben de ouders haar vanwege financiële omstandigheden uitgehuwelijkt waardoor ze

alsnog haar opleiding heeft verlaten. De overige 3 zijn in hun dorp gebleven. 

Vanaf augustus zijn er 6 nieuwe studenten aan de handicrafts opleiding begonnen.  Hiervan

hebben 2 studenten vanwege financiële problemen thuis toch nog vroegtijdig moeten

afhaken. Zij zijn aan het werk gegaan in een textielfabriek. De overige 4 zijn doorgegaan. 

Vanaf september is het team van docenten aangevuld met een jute specialist waardoor de

studenten een heel nieuw pakket aan vaardigheden zullen leren.

4 . 3   B E R O E P S O P L E I D I N G  I :
       H A N D I C R A F T S
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In het eerste kwartaal namen 3 studenten deel aan de basisopleiding. Één van deze

studenten was eind 2019 begonnen en zou in mei doorstromen naar de handicrafts

opleiding. 

Na de lockdown bleken alle studenten naar hun dorp te zijn gegaan. Aangezien het

onduidelijk was wanneer ze terug zouden keren hebben we deze opleiding na de

lockdown gesloten. 

4 . 2    D E  B A S I S O P L E I D I N G



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.

Na de lockdown leek dit programma overbodig, scholen waren immers gesloten. Door de vele

aanvragen hebben we besloten dit programma toch voort te zetten. Uiteindelijk hebben we zelfs

de leeftijd verlaagd om meer studenten toe te kunnen laten. In totaal zijn er 6 studenten naar de

bijlessen gegaan en 5 studenten zijn nog eens tijdelijk toegelaten. 

Tot slot, de meeste studenten hebben moeite met wiskunde en algemene wetenschap (science)

en ons curriculum speelt in op deze vraag.

4 . 4    B I J L E S S E N
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De groep van 2019 was eind januari 2020 afgerond en de eerste studenten van de nieuwe

lichting waren net begonnen toen de deuren sloten. Twee studenten zijn terug gekeerd en we

hebben 4 nieuwe studenten toegelaten. 

De focus ligt op de basisvaardigheden van de Microsoft programma's Word, Excel en

PowerPoint. Afhankelijk van de interesse van de student hebben we Photoshop en POS

toegevoegd. Het laatste is een software programma dat veel gebruikt wordt in winkels en

restaurants. 

Daarnaast kregen de studenten van de beroepsopleiding ook computer lessen. Hier ligt de focus

op Word en Excel. 

4 . 5  C O M P U T E R L E S S E N  
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Zoals in het voorwoord al beschreven, ondanks alles hebben we vooral gekeken naar wat we wel

konden doen. Met behulp van vrijwilligers en gulle gevers hebben we op 1e paasdag onze eerste

voedsel distributie gehouden. 

Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen hebben we een poging gedaan afstand te creëren

door cirkels te trekken zodat de wachtende mensen voldoende afstand konden houden. Met de

opgedane ervaring  uit het verleden (de nood distributies na de grote brand in 2017)  is er nog

een extra buffer ingebouwd door ons zelf op te sluiten achter tralies zodat we voldoende werk

ruimte hadden om 512 pakketten zo veilig en snel mogelijk uit te kunnen delen.

4 . 6  G E M E E N S C H A P S O N D E R S T E U N I N G  
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De activiteiten van de bibliotheek kende al een tienerclub voor meisjes. Per januari hebben we

er een club voor jongens aan toegevoegd. De clubs kennen zeer gevarieerde activiteiten. 

Zo worden er maatschappelijke onderwerpen besproken maar wordt er ook gezongen, gedanst

en verhalen geschreven. 

4 . 6 . 1    B I B L I O T H E E K

Voor de lockdown is er onder leiding van

de bibliothecaris Susmita voorzichtig

begonnen met het kennis laten maken

met het nieuwe programma 'primaire
medische hulpverlener'  Hierbij kwam de

medische opleiding van Susmita heel

handig van pas. 

Dit is na de lockdown op een laag pitje

gezet, er waren geen doctoren bereid

gevonden naar Korail te komen. maar eind

2020 is de draad weer opgepakt. De lessen

vinden plaats in onze Gulshan lokatie.

Een populaire activiteit is het zelf schrijven van een

verhaal, waarbij het onderwerp  - fictief of realiteit-

zelf wordt gekozen. na afronding wordt het verhaal

geprint, een kaft ontworpen om vervolgens in

'boekvorm' in de bibliotheek ten toon gesteld te

kunnen worden. 



Voor de lockdown waren er 6 peuters in de crèche, Na de lockdown is het besluit genomen dit

programma nog niet te openen, Van peuters valt niet te verwachten dat ze netjes voldoende afstand

van elkaar kunnen houden. Door de regel dat ze gebracht en opgehaald moeten worden waren de

docenten bang dat er te veel mensen ongecontroleerd door school zouden wandelen. 

Aangezien de crèche oorspronkelijk toegevoegd was om met name meisjes die op hun broertjes en

zusjes moeten passen de kans te bieden naar school te kunnen, valt deze groep nu helaas weer buiten

de boot. 

4 . 6 . 2    C R È C H E
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4 . 7  S O C I A A L  O N D E R N E M E R S C H A P   

Door de lockdown is de verkoop van producten drastisch terug gelopen. Vanaf augustus is

er door de nieuwe docenten gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe producten voor de

lokale markt om de verkoop in Dhaka zelf voort te kunnen zetten. Dankzij de nog steeds

aanwezige groep expats zijn we toch in staat geweest deze nieuwe producten te verkopen.

Daarnaast hebben we nog 2 pakketten met meditatiekussens naar Nederland kunnen

overbrengen.  

4 . 7 . 1          B E N G L I S H  C R A F T S

4 . 7 . 2         E M I L I A  M O E S T U I N

Helaas heeft de moestuin de lockdown niet gunstig doorstaan. Herstel zal onder meer tijd gaan

kosten.



De resultaten van 2020 zijn niet enkel in cijfers weer te geven. 

Met behulp van particuliere donaties, American International School Dhaka en Thrive, hebben

we 4 grote nood distributies kunnen uitvoeren en diverse kleinere voedsel pakketten

verstrekt, in totaal 950 pakketten. De pakketten waren voorzien van preventieve middelen

zoals maskers, handsanitatie, orsaline en voedsel. Deze zijn uitgedeeld aan onze studenten,

oud studenten en families die geen extra hulp via derden hadden ontvangen. 

4 . 8        R E S U L T A T E N
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I N  O V E R Z I C H T

Jongeren in gesprek

 in 2020

Waarvan naar Sociaal
Arbeidsbureau

Waarvan naar Basisopleiding

45

6Waarvan naar Computerlessen

Waarvan naar beroepsopleiding
(intern)

10

Crèche

92 

 in 2019

31

 in totaal 

Waarvan naar Bijlessen

Waarvan naar Benglish Crafts

Waarvan naar vaste baan

Waarvan doorgestroomd naar
reguliere school 

Waarvan naar beroepsopleiding
(extern)

70

2 10

947

774

12 293

0 8 30

8 19

394

6 18 37

4 4 37

153 201

0 4 22

6 26 103
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D i v e r s e  o r g a n i s a t i e  

Door de lockdown situatie in Nederland veranderde de communicatie met het Comité van

Aanbeveling. De voorgenomen bijeenkomsten konden geen doorgang vinden. 

Dankzij de inzet van het Comité van Aanbeveling zijn er contacten gelegd met Triodos

Foundation met als resultaat een financiële ondersteuning voor 2020. 

5 . 1  C O M I T É  V A N  A A N B E V E L I N G

Om nieuwe programma’s te ontwikkelen en uit te kunnen voeren is het belangrijk dat de

medewerkers mee ontwikkelen. Zij zijn immers degenen die de programma’s moeten gaan

uitvoeren en begeleiden.

Vanaf de tweede helft van 2020 werden trainingen virtueel aangeboden waardoor de kosten

een stuk lager zijn dan het jaar ervoor. 

5 . 2  C A P A C I T E I T S O P B O U W  
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Met It’s Humanity Foundation was in 2019 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 zouden per

april bij Vialisa aan de slag gaan. Dit hebben wij helaas moeten annuleren. 

De samenwerking met HerStory is niet verder uitgebreid, HerStory heeft door de lockdown gekozen

voor enkel virtuele samenwerking. In de toekomst zal gekeken worden of dit aanluit bij onze

activiteiten. 

Alweer 7 jaar ontvangen we via Thrive dagelijks gezonde snacks voor onze studenten en onze

kleuters. Doordat de scholen gesloten waren zijn ook hun dagelijkse leveringen gestopt. Wel

ontvingen onze studenten op het eind van de maand een groot voedselpakket. 

De samenwerking met American International School Dhaka is voortgezet. Doordat de leerlingen

niet fysiek kunnen langskomen hebben de ontmoetingen virtueel plaatsgevonden. 

5 . 3  L O K A L E  P A R T N E R S  I N  B A N G L A D E S H
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In 2020 is een samenwerking met Stichting Keti Utulie. Via hun webshop worden onze

meditatie kussen hoezen verkocht. 

De Yoga Business Coach promoot de activiteiten van Vialisa onder haar deelnemers. De

extra bijdrage van deze deelnemers tijdens de lockdown is gedoneerd aan Vialisa.

5 . 4  P A R T N E R S  I N  N E D E R L A N D
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Triodos Foundation

Berkhout Stichting

Stichting Julia

Vincentius Stichting

Fondsen

Onze inkomsten via fondsen verliepen in 2020 wat moeizamer. Door de lockdown in

Nederland stelde veel fondsen het nemen van hun beslissingen uit tot het laatste

kwartaal. Ook werden een aantal kleine trouwe fondsen plotseling opgeheven.

Wij zijn alle fondsen enorm dankbaar voor hun steun. Op verzoek zullen wij ze echter

niet allemaal vermelden.

Meer informatie over onze uitgaven en inkomsten is te lezen in onze Jaarrekening 2021.

Deze is te downloaden via onze website https://www.vialisa.com/nieuws/verslagen/ 

5 . 5  F O N D S E N /  S P O N S O R E N
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Christian Huurman, voorzitter
Lisa van Gerven, algemeen bestuurslid & directeur Bangladesh
Shila de Vries, secretaris ( tot december 2020)
Ivan Genet, penningmeester

5 . 6  M E D E W E R K E R S  E N  V R I J W I L L I G E R S

Ellen van Schoten, lid C.v.A

Eric Fischer, lid C.v.A

Mijntje Zaat, nieuwsbrief

Henriette Stroucken, netwerk/advies 

V R I J W I L L I G E R S  I N  N E D E R L A N D

Lisa van Gerven, Directeur 

Farida Akther, Beroepsopleiding en Benglish Crafts

Nasima Akther, Beroepsopleiding en Benglish Crafts 

Mahabub Hossain, Benglish Crafts

Susmita Gupta, bibliothecaresse en docente

Faisal Haque , Computer docent 

Tonmoy Rosario, Studenten coördinator 

Shima Begum, organisatie ondersteunend 

Jaba Saba, organisatie ondersteunend

Niet alle programma's zijn hervat waardoor het team aan het einde van het jaar een kleinere

samenstelling had. 

 

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

vrijwilligers.
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