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Amsterdam, april 2022
Beste donateurs en vrienden van Expanding Horizon,
Dit is de laatste nieuwsbrief van Stichting Expanding Horizon. Na 16 jaar heeft het
bestuur, dat bestaat uit Karl Heidecker, Carl Wilting en Frits Palmboom en dat al die tijd in
ongewijzigde samenstelling heeft gefunctioneerd, op 11 april besloten de stichting op te
heffen. De projecten zijn afgerond, alle financiële verplichtingen zijn voldaan en er zijn geen
plannen meer om in Bangladesh nog projecten uit te voeren.
In de eerste jaren heeft Expanding Horizon op initiatief van Koos Palmboom samen met
onze lokale partner CPD computeronderwijs voor kansarme kinderen in Dhaka, Bangladesh
gerealiseerd. Talloze kinderen hebben daardoor de beginselen van het werken met
computers onder de knie gekregen waardoor hun vooruitzicht op de arbeidsmarkt
aanzienlijk werd verbeterd. Dit project is na enkele jaren geadopteerd door de organisatie
Save the Children en heeft er bovendien voor gezorgd dat onze partnerorganisatie een
aantal vervolgprojecten van andere, veel grotere donors binnen kon halen.
Eind 2017 werd een begin gemaakt met het project Opening Doors for Adolescent Girls.
Dit programma is ontwikkeld door Monique Jaminé, die ook de leidster van de cursus heeft
getraind en begeleid. Met steun van onder meer Wilde Ganzen ging het voortvarend van
start en het werd heel positief ontvangen door de doelgroep. Helaas kende het een aantal
organisatorische problemen die vanuit Nederland niet oplosbaar bleken en bleven de
resultaten achter bij de verwachting. Mede hierom accepteerde de leidster een aanbod van
een aantrekkelijker baan. Vervolgens zag het bestuur geen andere mogelijkheid dan het
voortijdig staken van het project. Op dat moment waren nog niet alle fondsen van het
project gebruikt. Pogingen om die te laten retourneren stuitten op de regels van de
Bengaalse overheid die niet toestonden dat het geld Bangladesh zou verlaten. Wel was het
mogelijk om een andere bestemming binnen Bangladesh te zoeken. Met hulp van de
organisatie BASUG in Den Haag is gekozen voor het project Safe and pure drinking water
van de NGO Endeavour in Habigonj, Bangladesh (http://endeavour-bd.org/). Net als
Opening Doors zal project dit ook vooral vrouwen ten goede komen. Het is gericht op het
verbeteren van de werkomstandigheden van de theepluksters in het Oosten van
Bangladesh die vaak onder de brandende zon en zonder toegang tot water of sanitaire
voorzieningen hun werk moeten doen. Endeavour gaat voor hen waterputten aanleggen en
sanitaire voorzieningen bouwen. Mede als gevolg van de Covid-lockdowns en de
ondoorgrondelijke bureaucratie ter plaatse heeft het lang geduurd voordat de fondsen op de
juiste plek terecht kwamen. Nu dat het geval is, is ook het project Opening Doors afgerond.
Daarmee zit het werk van Expanding Horizon erop. Het positieve saldo van de stichting zal
worden overgemaakt aan BASUG - Bangladesh Support Group. Dit is een in Den Haag
gevestigde organisatie van expats uit Bangladesh die uitstekend werk doen op het gebied
van mensenrechten in Bangladesh, pleiten voor het sociaal besteden van geld dat door de
Bangladeshi expats wordt opgebracht en de contacten binnen de Bengaalse gemeenschap
in Europa warm houden. Meer informatie vindt u op de website https://www.basug.eu/
Rest ons nog iedereen die ons zo genereus heeft gesteund heel hartelijk te bedanken!
Met hartelijke groet,
Koos Palmboom en Monique Jaminé
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