Beleidsplan stichting Pit 2016
Werk van de stichting
Doel van de stichting:
Statuten:
Positieve beïnvloeding van persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid,
integratie, huisvesting, en het toepassen van therapie voor mensen
met een handicap
En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin
des woords, dit alles zonder winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het
geven van begeleiding , het (doen) geven van lessen en het verzorgen
van huisvesting.
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Ontstaan van de stichting
Het eerste kind van Wil en Netty Engels is een dochter met het
syndroom van Down. Peetjie is geboren in 1978. Zoals met alle
kinderen met het syndroom van Down in die tijd, werd er van haar
niet verwacht dat ze zou leren lezen, schrijven en rekenen. Maar haar
ouders wilden haar zoveel mogelijk opvoeden als een “normaal” kind
en ze begonnen al vroeg met haar dingen te leren. In plaats van een
ZMLK school lukte het hen om Peetjie op een MLK school te plaatsen
(is nu SBO school). Toen Peetjie 10 was bezochten ze voor de eerste
keer Prof. R. Feuerstein, psycholoog in Jerusalem, Israël. Hij had
speciale methodes ontwikkeld om kinderen met een achterstand te
leren denken en om hen te testen. Daarna volgden ze alleen zijn
denkwijze en gebruikten zijn methodes. Op het advies van Feuerstein
ging Peetjie naar een gewone basisschool en volgde daar het
reguliere programma. Daarna ging ze naar gewoon middelbaar
onderwijs (normale programma) en een MBO opleiding. Ze zat op
gewone clubs, leerde fietsen en skiën. Ze woont nu zelfstandig in
haar eigen huis gaat met haar 45 km auto naar haar werk als
assistente op een basisschool, is lid van 2 harmonieën en speelt daar
2e klarinet.
Netty en Wil volgenden de opleidingen van de professor en Netty is
gekwalificeerd om mensen op te leiden in zijn methode.
Ze begonnen op vraag van andere ouders ook andere leerlingen te
helpen en in 1999 werd de Stichting PIT opgericht.
Hun motief: Onze dochter heeft een super fijn leven, die kans
moeten alle kinderen krijgen als dat mogelijk is, ongeacht hun
aandoening of woonplaats.
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Want: Iedereen heeft recht op ontwikkeling!

Bestuur:
A.M.A Engels Geurts voorzitter
A. Cohen lid van de raad van bestuur
A.P.D. Verschooten lid van de raad van bestuur waarnemend
secretaris/penningmeester

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
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In praktijk:
Ontwikkeling van mensen met een handicap in de meest ruime zin.
Het betreft momenteel voornamelijk mensen met een verstandelijk
handicap, maar mensen met een andere handicap of meerdere
handicaps worden niet uitgesloten.
In overleg met de ouders/ begeleiders/ school wordt gekeken wat in
die situatie het belangrijkste doel is: gedrag, concentratie,
woordenschat, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, taal, cognitieve
kennis ect. Deze doelen worden steeds bijgesteld. Er wordt gewerkt
met pupil en ouders/begeleiders. Er wordt samengewerkt met de
school of dagverblijf. Er is overleg met andere zorgverleners.
Leeftijd: alle leeftijden
Landen: alle landen. Momenteel werkt men in Nederland, diverse
landen in Europa en in Kenia (Afrika)

Werkzaamheden:
Begeleiding
Ontwikkeling stimuleren
Zelfstandigheid stimuleren
Integratie bevorderen
Huisvesting bieden
Toepassen van therapie
Lesgeven
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Praktische uitvoering:
Begeleiding van ouders, pupillen, andere begeleiders, scholen en
onderwijsinstellingen.
Toepassen van methodes om de ontwikkeling te stimuleren
Ontwikkelen van methodes en materialen aangepast aan de
doelgroep. Dit betekend op diverse niveaus en in meerdere talen
Geven van workshops
Het opzette, begeleiden en bezoeken van projecten
Verzorgen van publicaties
Contacten leggen en onderhouden
Werven van middelen

Meerjaren planning Stichting PIT:
Ontwikkelen van materiaal.
Ontwikkelen van methodes.
Adviseren naar ouders, scholen, projecten.
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POJECT: Tsjechië, Slowakije
In Juli 1996 stond een artikel over Peetjie in Reader’s Digest, het
Beste “Een toekomst voor Peetjie” . Dit werd ook gepubliceerd in
Tsjechië. Hierop nam een moeder van een meisje met Down
syndroom contact op en in 1998 werden de eerste contacten gelegd
met de Tsjechische Down syndroom organisatie: DownSyndrom.CZ.
Er werd de eerste lezing in Praag gehouden.
In 1999 is gestart met het lesgeven zowel in Praag als in de zomer en
winterkampen. De eerste jaren werden minstens 3 maal per jaar les
periodes gegeven. Ouders met kind bezochten de lessen en er werd
materiaal mee gegeven om thuis verder te werken.
Er werden mensen opgeleid om op de zelfde wijze verder te werken.
Er werd een aanvankelijk lees methode ontwikkeld: “Ja jdu”
Het rekenmateriaal werd vertaald in het Tsjechisch en als boek
uitgegeven.
Er werd een betaalmethode ontwikkeld met Koruna’s (Tsjechisch
geld).
Er werden workshops gehouden voor onderwijs krachten.

In 2004 is men ook in Slowakije met dit werk gestart.
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Meerjaren planning:
Minimaal een maal per jaar bezoeken en les geven.
Mailcontact.
Ondersteuning bij ontwikkeling van nieuw leermateriaal.

Selfsupporting
Het project loopt naar ieders tevredenheid.
Momenteel wordt Tsjechië een maal per jaar bezocht, er is steeds
contact.
De resultaten zijn zichtbaar in geheel Tsjechië. Toen het project
begon was het normaal dat een kind met Down syndroom van 6 jaar
nog niet sprak. Er was nauwelijks tot geen integratie, kinderen met
het syndroom van Down gingen niet naar gewone scholen en ze
kregen nauwelijks cognitief onderwijs.
Nu zijn de mogelijkheden voor kinderen met Down syndroom in
Tsjechië vergelijkbaar met die in Nederland.
Er zijn mensen opgeleid om het werk voor te zetten.
Door het geven van workshops zijn leerkrachten opgeleid in de
methodes die gebruikt worden.
Financiële ondersteuning is waarschijnlijk niet meer noodzakelijk, er
is wel een bedrag voor gereserveerd.
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PROJECT : Kisumu, Kenia
Learning for every one
Uitbreiding naar Afrika.
Het doel van de stichting is: iedereen heeft recht op ontwikkeling,
geldt uiteraard niet alleen voor Europa. Toch was de stap om buiten
Europa te gaan werken niet gemakkelijk. Toen er een directe vraag
kwam uit Kenia is men na lang overwegen er op in gegaan.
Oktober 2014, eerste keer naar Kisumu. Er werd gewerkt op de
Lutheran special school for children with mental handicap. Een
internaat met school voor 100 leerlingen, allen met een
verstandelijke beperking. Het onderwijs niveau was zeer laag. De
leerlingen konden niet lezen en hadden geen getal begrip.
De officiële taal in Kenia is Engels maar de leerlingen spreken dit
nauwelijks, hun taal is Swahili.

Tweede keer naar Kisumu. Mei 2015
Er was in Nederland materiaal ontwikkeld om te leren lezen: “I read
letter by letter”, materiaal om te leren tellen en om te leren betalen.
In de Luteran school werd gewerkt met twee groepen leerlingen die
iedere dag les kregen. De resultaten waren verbluffend. Vlug kon
men al de eerste woorden lezen en betalen tot 10 shilling.
Leerkrachten van andere scholen werden uitgenodigd voor een
workshop en een demonstratie les. De reacties waren alleen maar
positief.
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Oktober 2015 3e bezoek Kisumu
Het project werd uitgebreid met 3 andere scholen. Dit waren gewone
basisscholen met een of meer speciale klassen. Leerlingen die niet
mee kunnen in het gewone onderwijs gaan naar deze speciale
klassen. Er is in Kenia geen lesmateriaal voor kinderen met een
achterstand in leren. Er wordt bijna geen aandacht gegeven aan de
cognitieve vakken zoals lezen, schrijven rekenen bij deze klassen.
Bij alle scholen was het resultaat overweldigend. Iedereen was
enthousiast, leerlingen, leerkrachten en directies.

Mei 2016 4e bezoek Kisumu
Het project werd uitgebreid met 2 andere scholen met speciale
klassen. Bovendien werd contact gelegd met de universiteit van
Kisumu en met een integratie project in Kisumu. Er werden afspraken
gemaakt om les te gaan geven aan de leerkrachten van speciale
scholen en speciale klassen.

Januari 2017 staat het 5e bezoek in Kisumu gepland.
Dit keer is het lesgeven aan onderwijskrachten een van de doelen. Er
zijn leesboeken gemaakt (4 stuks) die naast het lesboek gebruikt gaan
worden bij het lezen.
Voor de houtbewerkingsklas van de Lutheran school wordt een
project gestart om zelf materiaal te maken zoals letterboxen die
nodig zijn bij het lesgeven.
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Meerjaren planning:

Bezoek minstens 2 keer per jaar.
Uitbreiding van het aantal scholen.
Lesgeven aan leerkrachten en aan toekomstige leerkrachten.
Ontwikkelen van materiaal.
Opstarten van een project om ter plaatsen door gehandicapte
leerlingen materialen te maken zoals letterdozen,
rekenmateriaal enz.

Selfsupporting
Er wordt naar gewerkt om ook in Kenia zo vlug mogelijk het project
door hen zelf te laten overnemen. Onderwijs krachten worden
opgeleid. Lesmaterialen worden voor hen ontwikkeld. Materialen
worden ter plaatse gemaakt. Door samen te werken met de
universiteit en al bestaande organisaties is dit doel eerder te
bereiken.
In Kenia zal het echter moeilijker gaan dan in een Europees land,
mede door de andere leef omstandigheden, financieel middelen en
culturele verschillen. Ondersteuning moet blijven zolang als dat nodig
is.
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Geld werven:
Fondsen aanvragen
Donaties vragen van privé personen, stichtingen en bedrijven
Geven van lezingen
Verrichten van werkzaamheden die geld genereren
Crowdfunding
Vervaardigen van materialen
Schrijven van boeken
Ontwikkelen van methodes
Bedrijven, privé personen en stichtingen interesseren voor het werk
en met hun samenwerken om samen het doel te bereiken
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Beheer van het vermogen
Geld wordt gedeeltelijk per project beheerd. Zo is geld gereserveerd
voor het project Tsjechië. Als dit niet meer voor Tsjechië nodig is gaat
het naar het project Kenia of een ander project.

Overzicht van het vermogen, inkomen en besteding

Open boekhouding naar alle leden van het bestuur.
Inzage in alle bankgegevens door de leden van het bestuur.
Overleg met alle bestuursleden, meerdere malen per jaar over de
bestedingen.
Inkomen en uitgaven worden zoveel mogelijk via de bank geregeld
zodat het inzichtelijk is.
Over uitgaven van grote bedragen wordt eerst overlegd met het
bestuur.
Jaarlijks een financiële verantwoording.
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Besteding van het vermogen
Er wordt naar gestreefd elk project zo snel mogelijk zelf supporting te
maken, zodat zonder financiële ondersteuning het project door eigen
mensen in hun eigen land, verder ontwikkeld wordt. In Europa lukt
dit makkelijker dan in Kenia.
Het vermogen wordt momenteel vooral besteed aan het project in
Kenia. Het project Tsjechië vraag op dit moment geen extra financieel
support meer, maar er is wel geld voor gereserveerd.
In Nederland en in de andere Europese landen moeten alle projecten
in principe zonder extra financiële ondersteuning kunnen worden
uitgevoerd.

In Kenia wordt het geld besteed aan:
Ontwikkelen van materiaal en methodes
Drukken van een lesboek
Drukken van leesboeken
Aanschaf van letterdozen
Aanschaf materiaal om te leren tellen/rekenen
Aanschaf van materiaal voor onderwijs in betalen
Organiseren van workshops voor bijscholing aan leerkrachten van
scholen voor leerlingen met verstandelijke beperking
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Organiseren van lessen aan de opleiding voor leerkrachten voor
special teacher
Organisatie voor het bezoek aan scholen die werken met de
methodes
Ondersteuning van deze scholen
Publiciteit rond het werken in Kenia

Zie ook website www.pitschinnen.nl

Financiële verantwoording 2016-2020
http://www.pitschinnen.nl/f/O4300.pdf
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