
De naam van de instelling: 

Stichting GIDS Bangladesh 

 

Het RSIN/fiscaal nummer: 

822.911.164 

 

De contactgegevens: 

Stichting GIDS Bangladesh 

De Ree 11 

9753 BX Haren GN 

Tel: 06-44367788 

www.gidsbangladesh.nl 

E: info@gidsbangladesh.nl 

 

De doelstelling: 

 

Stichting GIDS Bangladesh heeft ten doel: het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de 

leefomstandigheden en het toekomstperspectief van kinderen in sloppenwijken van Dhaka, de 

hoofdstad van Bangladesh. 

Om dit doel te bereiken biedt GIDS Bangladesh financiële ondersteuning aan één van de 

meisjesscholen Light for Girls. Daarvoor werft zij fondsen in Nederland en daarbuiten. 

 

Het beleidsplan: 

GIDS Bangladesh is een stichting. Zij is opgericht op 7 mei 2010 en heeft de volgende doelstelling: Het 

leveren van een bijdrage aan de verbetering van de leefomstandigheden en het toekomstperspectief 

van kinderen in sloppenwijken van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh.  

Om dit doel te bereiken biedt GIDS Bangladesh financiële ondersteuning aan één van de 

meisjesscholen Light for Girls. Daarvoor werft zij fondsen in Nederland. 

GIDS Bangladesh ondersteunt kansarme meisjes in sloppenwijken van Dhaka, de hoofdstad van 

Bangladesh. GIDS staat voor Girls in Dhaka Slum schools en verwijst ook naar Jezus, die ons als Gids 

voorgaat in het liefhebben van elkaar. GIDS Bangladesh heeft zich verbonden aan de meisjesscholen 

Light for Girls. Deze scholengroep is opgericht door James en Shila Roy, twee bevlogen Bengaalse 

christenen, die zich met veel liefde inzetten voor meisjes in hun stad.  

GIDS Bangladesh heeft één van de meisjesscholen Light for Girls geadopteerd. Die school, 

opgetrokken uit bamboestokken en golfplaten staat in de wijk Moakhali, met 50.000 mensen de 

grootste sloppenwijk van Dhaka. Dagelijks komen hier ruim 60 kansarme meisjes. Naast onderwijs in 

lezen, taal en handwerken, krijgen de meisjes eten en kleding. Ook wordt hen over Jezus verteld. Blij 

zijn ze met de aandacht en liefde die ze krijgen van James, Shila en de andere leerkrachten. 

 



De bestuurssamenstelling:  

 

Voorzitter, secretaris en penningmeester. 

 

De namen van de bestuurders: 

 

- De heer A.S. Riedstra (voorzitter) 

- Mevrouw J. Janssens (secretaris) 

- Mevrouw J.G. Nout (penningmeester) 

 

Het beloningsbeleid: 

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. 

 

 


