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ALGEMEEN.	  
Wat	  mij	  bij	  dit	  bezoek	  aan	  Dar	  Ul	  Sukun	  zeer	  is	  bevallen	  is	  een	  sfeer	  van	  energie	  en	  creaAviteit	  die	  tot	  
verbeteringen,	  aanpassingen	  en	  waarneembare	  vooruitgang	  heeF	  geleid.	  In	  de	  zorg,	  de	  acAviteiten	  
en	  in	  de	  administraAe	  zeHen	  twinAgers	  en	  derAgers	  de	  toon.	  Het	  enthousiasme	  en	  de	  professionele	  
insteek	  van	  de	  teams	  van	  jonge	  medewerkers	  werkt	  aanstekelijk,	  en	  sr.	  Ruth	  is	  daar	  zeer	  in	  betrokken.	  
Verantwoordelijk	  voor	  de	  “acAviteiten”	  (fysio,	  school,	  snoozle)	  is	  een	  team	  van	  10	  mensen	  met	  
opleidingen	  als	  teacher,	  special	  educator,	  fysiotherapeut	  en	  sportcoach.	  Het	  team	  wordt	  ondersteund	  
door	  een	  orthopedagoge,	  en	  een	  psychologe.	  Doktersbezoek	  is	  er	  4	  x	  per	  week,	  de	  ziekenboeg	  wordt	  
bemand	  door	  3	  personen.	  Een	  diëAste	  stelt	  samen	  met	  sr.	  Ruth	  diëten	  samen.	  Cursussen	  worden	  
gevolgd	  door	  de	  staf.	  	  Er	  is	  fysiotherapie	  aan	  het	  bed,	  de	  mobiele	  snoozlekar	  wordt	  gebruikt.	  Het	  
administraAeve	  team	  (5	  mensen),	  geleid	  door	  Morris,	  is	  acAef	  met	  campagnes	  en	  publiciteit,	  en	  heeF	  
m.i.	  de	  financiële	  zaken	  degelijk	  onder	  controle.	  Voor	  de	  techniek	  zijn	  bekwame	  mensen	  
aangenomen.	  Dit	  zijn	  verheugende	  ontwikkelingen.	  Uiteraard	  zijn	  er	  ook	  zaken	  die	  onze	  aandacht	  
behoeven:	  de	  bedroevende	  situaAe	  van	  de	  “boys”	  op	  het	  dak,	  en	  de	  technische	  staat	  van	  het	  oude	  
gebouw.	  (Ook	  in	  het	  nieuwe	  gebouw	  moet	  onderhoud	  worden	  gepleegd.)	  	  Mijn	  bevindingen	  in	  detail	  
geef	  ik	  hierna	  per	  hoofdstuk	  weer.	  

ONDERHOUD	  EN	  SCHOONMAAK.	  
Het	  is	  (opvallend)	  schoon	  op	  het	  terrein	  en	  in	  de	  gebouwen	  van	  Dar	  Ul	  Sukun.	  Gewerkt	  wordt	  met	  
een	  checklist,	  ik	  sprak	  met	  Morris	  over	  de	  controlemethode	  zoal	  die	  bijv.	  bij	  Mc.	  Donald	  wordt	  
gebruikt.	  Robin	  	  (studeert	  law/economics…)	  is	  cleaning	  supervisor.	  Rahni	  Ahsan	  is	  supervisor	  in	  het	  
nieuwe	  gebouw.	  

ZORG	  
In	  het	  nieuwe	  DUS	  gebouw	  (meisjes	  en	  kleintjes)	  is	  de	  verzorging	  gereorganiseerd.	  Op	  de	  
benedenverdieping	  verblijven	  de	  	  kleintjes.	  Op	  de	  rest	  van	  de	  benedenverdieping	  zijn	  degenen	  die	  
zich	  zelf	  kunnen	  helpen	  geplaatst.	  (35	  kinderen	  met	  2	  workers).	  De	  hogere	  verdieping	  wordt	  bevolkt	  
door	  de	  minder	  redzame	  meisjes.	  (Wheelchairs,	  pampers,	  35	  kinderen	  met	  4	  workers).	  Op	  de	  
bovenste	  verdieping:	  Fysiotherapie	  en	  snoozle.	  (	  “Wie	  heeF	  dat	  bedacht?”	  vroeg	  Morris	  “Weet	  je	  hoe	  
vaak	  de	  liF	  daarvoor	  op	  en	  neer	  gaat?”).	  Voortaan	  rouleren	  de	  workers	  over	  de	  verschillende	  
afdelingen.	  (Ook	  bij	  de	  boys,	  in	  het	  oude	  gebouw).	  De	  situaAe	  van	  de	  boys	  op	  het	  dak	  van	  Old	  DUS	  
moet	  dringend	  worden	  verbeterd.	  	  
Op	  elke	  afdeling	  hangt	  een	  plaHegrond	  waarop	  de	  namen	  van	  de	  bewoners,	  en	  hun	  slaapplaats	  is	  
aangegeven.	  (Op	  elke	  verdieping	  hangt	  een	  overzicht).	  Dat	  is	  handig	  voor	  verzorgenden	  en	  doktoren:	  
de	  kinderen	  zijn	  snel	  te	  idenAficeren.	  In	  individual	  files	  worden	  de	  kinderen	  beschreven,	  staan	  hun	  
behandelingen	  en	  hun	  “progress”.	  (sensory,	  fysio,	  school,	  training).	  Er	  zijn	  “dehydraAon	  files”.	  Alle	  
files	  kunnen	  door	  de	  twee	  doktoren	  die	  ieder	  twee	  visites	  per	  week	  aan	  DUS	  brengen,	  worden	  
geraadpleegd.	  Yasir	  leidt	  het	  medisch	  team	  van	  DUS.	  Er	  is	  een	  verpleegster	  en	  een	  verpleger	  
aangesteld,	  alsook	  een	  vrouwelijke	  en	  mannelijke	  nightwatch.	  Uniformering,	  daardoor	  betere	  
herkenbaarheid	  van	  funcAes,	  en	  schone	  bedrijfskleding,	  wordt	  binnenkort	  ingevoerd.	  

DIËTEN	  
Een	  diëAste	  stelt	  weekmenu’s	  samen.	  Er	  zijn	  4	  soorten	  diëten,	  variërend	  van	  “normal”	  tot	  “liquidized	  
full	  meals”.	  Fruit	  wordt	  volgens	  zr.	  Ruth	  verstrekt	  en	  de	  kinderen	  krijgen	  een	  aangepast	  ontbijt.	  In	  
Februari	  wordt	  de	  voedselverstrekking	  gereorganiseerd.	  Het	  eten	  wordt	  met	  speciale	  voedsel	  trolleys	  
naar	  de	  afdelingen	  gebracht	  (Sr.	  Ruth	  en	  Tariq	  gingen	  daarvoor	  in	  ziekenhuizen	  en	  bij	  grote	  firma’s	  
ideeën	  opdoen).	  Vanuit	  de	  keuken	  is	  er	  “window	  service”.	  Er	  zal	  één	  persoon	  verantwoordelijkheid	  
krijgen	  voor	  het	  “food	  system”.	  Sr.	  Ruth:	  “It	  will	  be	  beHer	  than	  Agha	  Khan”.	  Vraag	  aan	  STZL:	  als	  jullie	  
de	  diëAste	  betalen,	  is	  het	  dan	  ook	  mogelijk	  om	  de	  extra	  kosten	  van	  het	  “food	  system”	  te	  financieren?	  
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ACTIVITEITEN.	  
Tien	  gespecialiseerde	  stafleden	  zijn	  werkzaam	  in	  de	  school,	  in	  de	  fysiotherapie,	  bij	  de	  snoozle,	  bij	  de	  
acAviteiten.	  Faiza	  Jawad	  is	  hoofd	  van	  dit	  team	  en	  leidt	  de	  teamvergaderingen.	  Bovendien	  is	  er	  eens	  
per	  maand	  is	  er	  een	  teamvergadering	  waar	  ook	  zr.	  Ruth	  en	  Morris	  bij	  aanwezig	  zijn.	  Er	  is	  roulering	  van	  
taken	  binnen	  dit	  team	  zodat	  bijv.	  de	  teachers	  ook	  de	  snoozle	  acAviteit	  kunnen	  leiden.	  Het	  team	  volgt	  
cursussen	  (	  bijv.	  “Inclusive	  EducaAon	  for	  Children	  with	  Special	  Needs”,	  gegeven	  door	  Agha	  Khan	  
University)	  

� 	  � 	  
In	  het	  Individual	  EducaAon	  Program	  wordt	  het	  team	  begeleid	  door	  Aysha	  S.	  Jamal,	  orthopedagoge.	  
De	  kinderen	  worden	  bekeken	  op	  hun	  mogelijkheden	  (“capable”),	  hun	  mogelijkheden	  om	  contact	  te	  
maken	  (“connect”),	  en	  hun	  vermogen	  om	  dingen	  te	  doen	  (“contribute”).	  Dat	  wordt	  in	  personal	  files	  
vastgelegd,	  waarin	  ook	  de	  begeleiding	  van	  de	  kinderen	  en	  de	  voortgang	  wordt	  beschreven.	  Vanuit	  
het	  I.	  E.P.	  kan	  worden	  bekeken	  hoe	  sommige	  kinderen	  taakjes	  kunnen	  verrichten	  op	  “school”	  en	  in	  
bijv.	  de	  huishouding.	  
Het	  team	  werkt	  ook	  met	  een	  Motor	  AcAvity	  Training	  Program,	  waarbij	  acAviteiten	  vanuit	  rolstoelen	  
worden	  gegeven	  (“volleybal”	  bijv.)	  Ik	  nam	  waar	  dat	  fysiotherapie	  aan	  de	  bedden	  werd	  gegeven,	  en	  
dat	  de	  mobiele	  snoozlekar	  “op	  zaal”	  gebruikt	  werd.	  Een	  van	  de	  fysiotherapeuten	  is	  sportcoach.	  
Twee	  jonge	  zusters	  lopen	  stage	  bij	  de	  schoolse	  acAviteiten.	  Er	  wordt	  muziekles	  gegeven.	  Ik	  zag	  hoe	  de	  
occupaAonal	  therapeute	  een	  spasAsch	  kind	  leerde	  om	  knopen	  dicht	  te	  maken…	  
Cooky	  is	  erg	  acAef	  bij	  gymnasAek,	  dansen,	  en	  “poetry”.	  	  (“If	  you’re	  happy	  ,	  and	  you	  know	  it,	  then	  you	  
really	  want	  to	  show	  it”)	  
De	  KLM	  fietsjes	  worden	  gebruikt	  op	  de	  fysiotherapie	  afdeling.	  

� 	  	  � 	  � 	  � 	  	  � 	  

� 	  	  	  � 	  	  � 	  
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PAKISTAN	  CENTRE	  FOR	  PHILANTROPY.	  
Dar	  Ul	  Sukun	  deed	  een	  aanvraag	  voor	  het	  verkrijgen	  van	  het	  PCP	  cerAficaat.	  Dit	  cerAficaat	  opent	  
deuren	  naar	  naAonale	  fondsen	  en	  mogelijkheden	  om	  internaAonaal	  aan	  de	  weg	  te	  Ammeren.	  
Het	  PCP	  maakte	  een	  tweedaags	  survey	  van	  Dar	  Ul	  Sukun	  waarbij	  de	  organisaAe	  op	  80	  parameters	  
(volgens	  een	  overheidsmodel)	  wordt	  beoordeeld.	  (Ook	  administraAef	  en	  financiëel)	  Het	  PCP	  
adviseert	  het	  Federal	  Bureau	  of	  Revenues.	  PCP	  beoordeelt	  o.a.	  de	  “staff	  capacity	  building”.	  Ik	  maakte	  
de	  presentaAe	  mee	  die	  door	  het	  acAviteitenteam	  werd	  gegeven	  aan	  de	  vertegenwoordigers	  van	  PCP.	  
(Het	  team	  werd	  daarin	  geleid	  door	  Faiza).	  	  

PERSONEELSBELEID.	  	  
Er	  is	  een	  opvallend	  energieke	  en	  enthousiaste	  ploeg	  jonge	  mensen	  aangetreden	  op	  Dar	  Ul	  Sukun.	  
Met	  bovendien	  veel	  professionaliteit.	  In	  het	  acAviteitenteam	  (10)	  vinden	  we	  teachers,	  remedial	  
teachers,	  special	  teachers	  en	  fysiotherapeuten.	  	  
Ook	  op	  kantoor	  werken	  twinAgers	  en	  derAgers:	  Morris	  (manager),	  Alamin	  (financien),	  Anwar	  
(campagnes),	  Nabeel	  (public	  relaAons)	  en	  Tariq	  Samuel.	  (human	  resources).	  	  
Tariq	  Samuel	  is	  verantwoordelijk	  voor	  HR	  management	  en	  is	  volgens	  zr.	  Ruth	  “well	  qualified”	  en	  is	  
een	  “authority”.	  Hij	  doet	  de	  interviews,	  maakt	  de	  afspraken.	  Tariq	  heb	  ik	  niet	  ontmoet,	  hij	  was	  in	  
Islamabad,	  uitgenodigd	  om	  mee	  te	  doen	  aan	  de	  “blind	  cricket	  games”	  in	  het	  team	  van	  Pakistan.	  (Tariq	  
mist	  een	  oog).	  Morris	  acht	  de	  uitnodiging	  een	  “credit	  to	  DUS”,	  en	  posiAef	  voor	  het	  netwerk.	  
Enkele	  uitspraken	  van	  Morris	  over	  personeelsbeleid:	  “I	  do’nt	  give	  them	  a	  job,	  I	  give	  them	  a	  cause…”	  
en	  “One	  day	  you	  will	  see	  many	  Morris’es”.	  Zijn	  beleid	  is	  er	  op	  gericht	  dat	  niemand	  onmisbaar	  mag	  
zijn,	  de	  organisaAe	  moet	  gedragen	  worden	  door	  teams,	  niet	  door	  individuals.	  Loodgieter,	  electricien,	  
Ammerman	  hoe	  vind	  je	  de	  goede	  mensen?	  Morris:	  ”CommiHed!	  People	  love	  to	  work	  with	  us”.	  
De	  teams	  van	  acAviteiten	  en	  	  administraAe,	  zijn	  zichtbaar	  loyaal	  aan	  sr.	  Ruth	  en	  Morris,	  evenals	  
andere	  “key”	  medewerkers	  zoals	  Tony	  (chauffeur,	  security)	  ,Akil	  (security,	  algemene	  diensten).	  (“We	  
are	  a	  family”	  zei	  Tony	  tegen	  me).	  

� 	  	  � 	  	  � 	  	  � 	  

Bij	  aanname	  van	  stafmedewerkers	  is	  persoonlijkheid,	  intelligenAe	  en	  “in	  het	  team	  passen”	  vaak	  
doorslaggevender	  dan	  diploma’s.	  (“I	  will	  train	  my	  soldiers”	  zegt	  Morris).	  Voorbeeld:	  Amir	  kwam	  in	  
2012	  als	  motormechanic	  binnen,	  studeert	  nu	  (college),	  heeF	  volgens	  Morris	  MBA	  kwaliteit,	  en	  leidt	  
het	  nieuwe	  bejaardentehuis.	  Alamin	  vroeg	  mijn	  aandacht	  voor	  de	  salarissen	  van	  de	  workers.	  Ik	  sprak	  
erover	  met	  Morris,	  naar	  zijn	  mening	  betalen	  we	  goede	  salarissen,	  wanneer	  we	  bonussen,	  educaAon	  
fund,	  medical	  etc	  ook	  daarbij	  mee	  rekenen.	  

� 	  � 	  � 	  	  
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Ik	  heb	  met	  Morris	  Old	  DUS	  uitgebreid	  bekeken,	  en	  besproken.	  Het	  gebouw	  behoeF	  ook	  naar	  mijn	  
mening	  dringend	  een	  opknapbeurt,	  waar	  dan	  de	  problemen	  van	  wateroverlast,	  riool,	  security	  en	  
inefficient	  gebruik	  nog	  bij	  komen.	  Ik	  zet	  wat	  zaken	  en	  ideeën	  op	  een	  rij:	  
In	  het	  gebouw	  (	  en	  de	  “annex	  building”)	  zijn	  78	  jongens	  gehuisvest.	  (Vergelijk:	  in	  het	  nieuwe	  gebouw	  
met	  vergelijkbaar	  vloeroppervlak	  wonen	  121	  kinderen).	  	  
De	  situaAe	  van	  de	  boys	  op	  het	  dak	  is	  bedroevend.	  
Het	  riool	  is	  een	  ramp,	  overstroomt	  geregeld,	  ondanks	  een	  extra	  pomp	  en	  een	  overslag	  put.	  (Dat	  kon	  
ik	  ook	  constateren)	  
Er	  is	  wateroverlast	  omdat	  de	  straat	  is	  opgehoogd.	  Dat	  is	  niet	  met	  zandzakken	  te	  keren.	  (De	  sporen	  
van	  60cm	  (!)	  waterhoogte	  zijn	  nog	  te	  zien	  aan	  het	  gebouw.)	  
In	  het	  oude	  gebouw	  is	  zeer	  veel	  onbenuHe	  ruimte.	  Veel	  “stores”.	  Zie	  plaHegronden.	  
De	  liF	  werkte	  niet…	  
Bij	  de	  vorige	  renovaAe	  zijn	  slechte	  materialen	  gebruikt.	  (In	  het	  nieuwe	  gebouw	  trouwens	  ook)	  
Er	  is	  een	  security	  probleem	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  personeelsappartementen.	  (“Easy	  acces	  to	  
resources	  for	  anybody”)	  
De	  benedenverdieping	  van	  Old	  DUS	  wordt	  nu	  benut	  voor	  de	  zusters,	  “stores”	  en	  keuken	  en	  kapel.	  Als	  
Old	  DUS	  wordt	  gerenoveerd	  is	  het	  aan	  te	  bevelen	  om	  alle	  acAviteiten	  op	  de	  benedenverdiepingen	  
van	  beide	  gebouwen	  te	  organiseren,“funcAonele	  integraAe”)	  	  
RenovaAe	  zal	  een	  “short	  Ame	  soluAon“	  zijn.	  Over	  5	  jaar?	  10	  jaar?	  Wat	  zijn	  de	  kosten?	  
Het	  grondstuk	  wordt	  nu	  niet	  efficient	  benut,	  en	  twee	  gebouwen	  is	  een	  logisAek	  nadeel.	  
(Volgens	  Morris):	  bij	  nieuwbouw	  kunnen	  alle	  problemen	  worden	  opgelost,	  kan	  veel	  ruimte	  voor	  
huisvesAng	  worden	  geschapen	  	  en	  	  kunnen	  organisatorische	  verbeteringen	  worden	  gerealiseerd.	  

	  � 	  	  	  	  	  	  	  � 	  	  � 	  	  
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DAR	  UL	  SUKUN,	  het	  nieuwe	  bejaarden	  tehuis.	  
Het	  is	  een	  prachAg,	  ruim	  opgezet,	  projekt	  geworden,	  bestaande	  uit	  twee	  gebouwen.	  Sommige	  
sAjlelementen	  van	  de	  oude	  Dug	  Out	  vinden	  we	  terug	  in	  de	  nieuwbouw.	  De	  buitenruimte	  is	  ruim,	  
beschaduwd,	  en	  de	  beplanAng	  is	  prachAg;	  de	  grote	  dakterrassen	  zullen,	  indien	  beschaduwd,	  veel	  
bewegingsruimte	  geven	  voor	  de	  200	  bejaarden	  die	  er	  zullen	  gaan	  wonen.	  De	  40	  bejaarden	  die	  
Ajdelijk	  in	  het	  Hospital	  wonen	  zullen	  in	  Maart	  verhuizen.	  Het	  gebouw	  ligt	  aan	  Jinnah	  road,tegenover	  
het	  naAonale	  monument.	  Er	  passeren	  dagelijks	  10.000?	  20.000?	  of	  meer?	  voertuigen	  en	  dat	  is	  uit	  
oogpunt	  van	  public	  relaAons	  een	  A	  locaAe.	  	  
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De	  veiligheid	  van	  het	  gebouw	  wordt	  zeer	  bevorderd	  door	  de	  afsluiAng	  van	  de	  belendende	  straten	  
met	  “police”	  containers.	  De	  zusters	  vertelden	  me	  dat	  dit	  in	  overleg	  met	  de	  Sjia	  gemeenschap	  is	  
gebeurd	  (!)	  en	  dat	  er	  goede	  contacten	  met	  de	  Sjia’s	  zijn.	  Aan	  de	  	  beveiliging	  van	  het	  gebouw	  is	  grote	  
zorg	  besteed.	  
De	  bouwtekeningen	  zijn	  door	  een	  bekende	  architect	  gemaakt,	  daarna	  is	  de	  bouw	  geregisseerd	  door	  
Morris.	  Wanneer	  problemen	  zich	  voordeden,	  kon	  hij	  de	  hulp	  van	  de	  architect	  inroepen.	  Technische	  
oplossingen	  werden	  door	  het	  technisch	  team	  van	  Dar	  Ul	  Sukun	  bedacht.	  Veel	  materiaal	  werd	  
gesponsored.	  Door	  creaAviteit	  en	  invenAviteit	  werd	  veel	  geld	  bespaard.	  Voorbeeld:	  de	  200	  lampen	  
die	  ditmaal	  niet	  door	  Philips	  werden	  geschonken	  werden,	  liet	  Morris	  namaken:	  voor	  één	  derde	  van	  
de	  groothandelprijs.	  Er	  is	  nog	  geen	  definiAef	  overzicht	  van	  de	  bouwkosten,	  dat	  ontvangen	  we	  
binnenkort.	  
Amir	  zal	  de	  leiding	  krijgen	  over	  het	  bejaarden	  tehuis.	  Verder	  bestaat	  de	  staf	  op	  dit	  moment	  uit	  een	  
kok,	  een	  mannelijke	  en	  twee	  vrouwlijke	  verplegers,	  een	  caretaker,	  en	  een	  nachtwacht.	  Morris	  wil	  de	  
bejaarden	  ook	  inschakelen	  bij	  kleine	  taken	  in	  het	  tehuis,	  dat	  gebeurt	  nu	  ook	  al	  in	  het	  Hospital.	  
(“ResponsibiliAes	  keep	  them	  young”	  ).	  Voorlopig	  blijven	  de	  Franciscaner	  zusters	  buiten	  beeld	  in	  de	  
organisaAe	  en	  zorg.	  	  De	  opening	  van	  het	  nieuwe	  gebouw	  was	  een	  feestelijke	  	  gebeurtenis,	  ongeveer	  
350	  mensen	  waren	  daarbij	  aanwezig.	  

� 	  � 	  � 	  

� 	  � 	  � 	  

LEMMENS	  HOME,	  oude	  gebouw.	  
Dit	  gebouw	  werd	  gesloopt	  omdat	  na	  de	  verhuizing	  van	  de	  18	  meisjes	  bleek	  dat	  het	  gebouw	  werd	  
begeerd	  door	  suspecte	  parAjen.	  Het	  annex	  gebouw	  (met	  computerruimte)	  staat	  nog	  overeind.	  Morris	  
verwacht	  in	  overleg	  met	  STZL	  een	  plan	  te	  kunnen	  maken	  voor	  deze	  locaAe.	  

DARUL	  SUKUN,	  Lemmens	  Home.	  
Het	  gebouw	  waar	  de	  Janiville	  meisjes	  nu	  wonen	  heet,	  op	  verzoek	  van	  de	  zusters:	  Lemmens	  Home.	  
We	  gingen	  er	  onaangekondigd	  op	  	  bezoek	  en	  werden	  vriendelijk	  door	  sr.	  Zita	  ontvangen.	  Er	  waren	  4	  
zusters,	  twee	  waren	  verheugend	  jong.	  De	  sfeer	  met	  de	  kinderen	  was	  erg	  plezierig,	  de	  integraAe	  van	  
Lemmens	  Home	  meisjes	  en	  Janiville	  meisjes	  is,	  ondanks	  aanvankelijke	  bedenkingen	  van	  de	  zusters,	  
heel	  goed	  gegaan.	  
Van	  de	  poliomeisjes	  (het	  waren	  er	  18)	  zijn	  er	  nu	  nog	  2	  in	  dit	  tehuis.	  Twee	  hebben	  inmiddels	  een	  baan	  
als	  teacher	  en	  enkelen	  zijn	  getrouwd.	  	  De	  meisjes	  komen	  uit	  “gebroken	  gezinnen”,	  ze	  worden,	  volgens	  
de	  zusters,	  in	  de	  vakanAes	  door	  familie	  opgevangen.	  Er	  wordt	  een	  “boarding	  fee”	  betaald	  van	  700	  rps	  
(5	  Euro)	  p.m.,	  wat	  door	  sommige	  gezinnen	  niet	  is	  op	  te	  brengen.	  	  
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De	  huidige	  capaciteit	  wordt	  maximaal	  gebruikt,	  m.i.	  is	  het	  niet	  mogelijk	  om	  meer	  meisjes	  te	  
huisvesten	  wanneer	  de	  zusters	  in	  het	  tehuis	  blijven	  wonen.	  De	  ruimtes	  die	  door	  de	  zusters	  worden	  
gebruikt	  zijn:	  een	  grote	  ontvangstruimte	  tevens	  eetruimte,	  een	  kleine	  kapel	  en	  bescheiden	  
slaapruimtes.	  Personeel:	  chauffeur,	  kok,	  dame	  in	  de	  huishouding.	  Kleine	  aanpassingen	  van	  het	  
gebouw	  zijn	  nodig.	  Voor	  de	  “studyroom”	  die	  niet	  gebruikt	  wordt	  is,	  in	  overleg	  met	  zr.	  Zita	  en	  de	  KLM	  
delegaAe,	  een	  bestemming	  bedacht:	  bibliotheek	  en	  acAviteiten.	  

� 	  � 	  � 	  

BUDGET,	  financiën.	  
Morris	  geeF	  aan	  blij	  te	  zijn	  met	  de	  duidelijkheid	  van	  het	  werken	  met	  een	  budget.	  Ik	  heb	  niet	  de	  
indruk	  dat	  het	  hem	  niet	  zou	  lukken	  om	  de	  exploitaAe	  verder	  met	  eigen	  middelen	  rond	  te	  krijgen.	  De	  
huizen	  van	  Dar	  UL	  Sukun	  genereren	  inkomen.	  De	  rol	  van	  STZL	  ziet	  hij	  als	  investeerder,	  voor	  de	  
exploitaAe	  denkt	  hij	  sponsors	  te	  vinden.	  (“Money	  should	  not	  serve	  the	  bank,	  should	  be	  invested	  in	  
hardware”	  ,	  volgens	  Morris.	  )	  De	  tehuizen	  bieden	  onderdak	  en	  verzorging	  aan	  onze	  doelgroepen	  en	  
genereren	  tegelijkerAjd	  de	  fondsen	  waarmee	  de	  exploitaAe	  rond	  komt.	  Sr.Ruth	  is	  degene	  die	  voor	  de	  
bank	  mag	  tekenen.	  Morris	  blijF	  daar	  principiëel	  buiten.	  Morris	  denkt	  erover	  om	  de	  
tekeningsbevoegdheid	  ook	  	  aan	  Alamin	  toe	  te	  kennen.	  

EDUCATION	  FUND.	  
Het	  personeel	  kreeg	  voorlichAng	  over	  het	  EducaAon	  Fund.	  (Zie	  documentaAe).	  Ik	  sprak	  met	  de	  kok	  (4	  
kinderen)	  hierover,	  hij	  zei	  erg	  blij	  te	  zijn	  met	  de	  regeling.	  STZL	  draagt	  11.400	  E.	  bij,	  Morris	  zegt	  dat	  de	  
werkelijke	  kosten	  ongeveer	  20.000	  zijn	  en	  gaat	  op	  zoek	  naar	  sponsors.	  Er	  bestaat	  ook	  een	  Family	  
Support	  Program.	  Hiermee	  worden	  10	  gezinnen	  (Ajdelijk)	  geholpen:	  1500rps	  per	  maand.	  

VERKOOP	  GROND	  en	  GEBOUWEN.	  
Morris	  zegt	  dat	  de	  eerder	  genoemde	  opbrengst	  van	  Hospital	  en	  Janiville	  een	  schaung	  was.	  (80	  milj.	  
Rps)	  De	  onroerend	  goed	  prijzen	  in	  Pakistan	  zijn	  flink	  gedaald.	  (Vergelijk:	  het	  eigendom	  van	  father	  
Louis	  daalde	  van	  80	  naar	  30	  milj.	  Rps).	  Sr.	  Ruth	  werd	  geblackmailed	  door	  figuren	  die	  zeiden	  de	  
“echte”	  papieren	  in	  handen	  te	  hebben.	  (	  Op	  die	  manier	  is	  al	  onlangs	  een	  huis	  van	  de	  congregaAe	  	  
door	  de	  grondmaffia	  verduisterd.)	  De	  verkoop	  werd	  tot	  stand	  gebracht	  met	  bemiddeling	  van	  
Fakhruddin.	  De	  koper	  is	  volgens	  Morris	  “more	  influenAal”	  dan	  degenen	  die	  het	  op	  ons	  onroerend	  
goed	  hadden	  gemunt...De	  gebouwen	  zijn	  verkocht	  voor	  65	  milj.	  Rps.	  Er	  is	  een	  voorscot	  betaald,	  de	  
rest	  komt	  in	  Juni.	  De	  koper	  schonk	  daarbij	  2,5	  milj.	  Rps	  aan	  DUS.	  Broker	  en	  lawyer	  	  berekenden	  geen	  
commissie.	  

FUNDRAISING.	  
Over	  de	  hoogte	  van	  de	  inkomsten	  door	  fundraising	  en	  campagnes	  heb	  ik	  mij	  niet	  op	  de	  hoogte	  
gesteld.	  Dat	  is	  m.i.	  ,gezien	  onze	  rol	  als	  sponsor,	  niet	  een	  zaak	  van	  STZL.	  	  
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Er	  zijn	  voorbeelden	  van	  spontane	  aanbiedingen:	  terwijl	  wij	  het	  bejaardentehuis	  bezichAgden	  kwam	  
iemand	  aanbieden	  om	  eten	  voor	  200	  mensen	  te	  betalen.	  Een	  aanzienlijk	  bedrag	  komt	  binnen	  doordat	  
studenten	  700	  rps	  betalen	  om	  sociale	  stage	  (verplicht	  in	  Pakistan)	  te	  kunnen	  lopen	  op	  Dar	  Ul	  Sukun.	  
(In	  december,	  januari,	  begin	  februari,	  slappe	  Ajd…,	  waren	  dat	  er	  al	  bijna	  2000).	  Zij	  worden	  gecoached	  
en	  krijgen	  een	  cerAficaat.	  	  
Het	  Ramadan	  fonds	  droeg	  13,5	  miljoen	  rps	  (100.000	  Euro)	  bij	  aan	  de	  exploitaAe	  van	  Dar	  Ul	  Sukun.	  
Morris	  streeF	  ernaar	  om	  ook	  voor	  de	  andere	  tehuizen	  financiën	  uit	  het	  Ramadan	  fonds	  te	  verkrijgen.	  
Er	  wordt	  veel	  gesponsored.	  Van	  materialen	  voor	  de	  bouw	  tot	  sportkleding	  voor	  de	  kinderen.	  
Zr.	  Ruth	  is	  blij	  met	  de	  acAeve	  fondsenwerving	  en	  wil	  dat	  de	  andere	  tehuizen	  dat	  ook	  prakAzeren.	  
Karachi	  Electricity	  kende	  DUS	  een	  prijs	  toe:	  “lifelong”	  graAs	  electriciteit.	  Er	  wordt	  aan	  gewerkt	  om	  dat	  
ook	  voor	  de	  andere	  tehuizen	  voor	  elkaar	  te	  krijgen.	  	  

� 	  	  � 	  	  � 	  	  � 	  	  

ST.	  JOSEPH,	  OVERLEG	  MET	  ZUSTERS	  
Ik	  heb	  geen	  overleg	  met	  St.	  Joseph	  Society	  gevoerd.	  Morris	  heeF	  een	  kandidaat	  op	  het	  oog	  om	  mr.	  
D’Lima	  op	  te	  volgen.	  Met	  de	  zusters	  had	  ik	  een	  vergadering	  waarvan	  het	  onderwerp	  was:	  “Hoe	  
kunnen	  de	  zusters	  in	  de	  tehuizen	  zichtbaar	  blijven?”.	  (Zie	  minutes	  of	  the	  meeAng)	  

RASHIDABAD.	  
Wordt	  voor	  ons	  gebouwd	  en	  gefinancierd	  door	  de	  sAchAng	  RMWO.	  Voor	  de	  exploitaAe	  heeF	  Morris	  
contact	  met	  sponsors.	  

Februari	  2014	  
Harm	  BuiAnk	  

	  	  	  	  	  


