
 

Stichting Niketan’s inzet tijdens de pandemie: wat leerden zij? 

 

Hoe zou het zijn om tijdens de Corona pandemie een handicap te hebben en arm te zijn? 

Niketan  richt zich op zorg, ontwikkeling en onderwijs. Het kind staat daarbij centraal. En 

toen kwam de pandemie. Alle projecten stonden op hun kop en de kinderen raakten nog 

meer geïsoleerd!  

We maakten ons zorgen over de gevolgen van de pandemie voor de ontwikkeling van de 

kinderen en organiseerden daarom voedselhulp, online lessen, telefonische ondersteuning 

en realiseerde in korte tijd 54 veranda schooltjes.  

We hadden dus fantastische oplossingen bedacht, toch?! Door de kinderen dicht bij huis 

zorg en onderwijs te blijven geven, werden ze ook nog eens zichtbaarder voor de 

gemeenschap. Wat waren we trots!   

Toch vroegen we ons af of dit wel de hele oplossing was? Want als een gezin in armoede 

leeft, hebben ze dan niet meer nodig? Moesten we niet nog verder kijken?  

We ontwikkelden een instrument om ook te weten te komen hoe het ging met de rest van 

het gezin. We onderzochten bijv. hoeveel gezinnen hun inkomen waren kwijtgeraakt, 

hoeveel monden er gevoed moesten worden en tegen welke andere problemen ze aan 

liepen. Honger en huiselijk geweld bleken de grootste gevolgen van de pandemie te zijn, en 

het had allemaal te maken met gebrek aan geld. 

We ontdekten dat we door het kind centraal te stellen, we de rest van het gezin vergaten. 

En, dat als we willen dat gezinnen respectvoller omgaan met en beter zorgdragen voor hun 

kind met een handicap, we moeten investeren in het hele gezin. We moesten méér doen 

dan voedselhulp, online onderwijs en veranda schooltjes. 

We stopte met voedselhulp en besloten – hoewel dat normaliter niet ons beleid is -  om alle 

ouders drie maanden lang financiële ondersteuning te geven. Ouders hoefden zo niet meer 

te reizen voor voedsel, wat veiliger was en een hoop reisgeld scheelde. Geld werd 

overgemaakt d.m.v. telefonisch bankieren. Ook gaf Niketan medefinanciering voor het 

opstarten van inkomsten generende activiteiten zoals voor de aanschaf van riksja’s, 

naaimachines, vee en zaaigoed. 87% van de gezinnen wist hun inkomen te verbeteren. De 

meest succesvolle investeringen bleken zaaigoed en riksja’s. 



Dus… juich niet te vroeg als je met een project succes hebt geboekt! Misschien helpt een 

zelfkritische blik je succes nog verder te vergroten. Niketan kon uiteindelijk meer impact 

realiseren door naast online onderwijs en veranda schooltjes, geld en materialen te geven 

zodat de gezinnen konden blijven functioneren. Het zorgde voor minder stress en huiselijk 

geweld.  

Heb vertrouwen in de keuzes van de mensen die je probeert te helpen. Niet wij, maar zij 

weten het beste wat hun gezinnen nodig hebben. 

 

Ja, armoede is een complex probleem, vooral met een gezinslid met een beperking en in een 

pandemie. Maar het is óók gewoon: gebrek aan geld! Met geld kunnen arme gezinnen 

investeren en blijven ze niet langer langs de zijlijn van de samenleving staan. Zouden we dit 

niet vaker moeten overwegen? 
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