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Dag mensen allemaal,
Dit is dan onze tiende nieuwsbrief en het betekent meteen dat de VZW Dakbhanga 5 jaar
bestaat!
Nog geen reden om een gat in de lucht te springen, maar toch een gelegenheid om even stil
te staan en terug te kijken op wat we gerealiseerd hebben. Ook een impuls om verder te doen,
want die chocoladen snuitjes ver weg hebben onze hulp nog hard nodig. Er wordt ginder goed
gewerkt, de foto’s zijn de bewijzen!
De school in Moishkum is (eindelijk) in opbouw. In 2004 was de schenking van de bouwgrond in
orde en toen heeft Sonja Claes nog de eerste schop gegraven. Het heeft bijna 2 jaar geduurd eer
de officiële toestemming kwam om met de bouw te beginnen. Om de administratieve procedure
in orde te maken moesten hopen papieren worden ingevuld en dat betekende telkens naar
Dhaka reizen, 450 km ver. De aanhouder wint, en op de volgende bladzijde wat meer uitleg.
Shameem, onze coördinator, heeft heel veel informatie over de activiteiten doorgestuurd. Het
was moeilijk om een selectie te maken uit de nieuwtjes en de foto’s. We willen graag een zo
volledig mogelijk beeld doorgeven. Heel wat foto’s waren te donker en… een glimlach was ver
te zoeken. Als er foto’s gemaakt worden gaat iedereen stijfjes klaar staan. Het leek dus een
heel ongelukkige bende. We hebben aan Shameem gevraagd om het hier en daar nog eens
opnieuw te doen en de resultaten waren iets beter. Nu, we zijn al erg tevreden met de variëteit
van de foto’s.
Op 6 juni 2006 hadden we onze jaarlijkse “Dakbhanga afternoon”. Het werd een gezellige,
geslaagde namiddag met deze keer onze jonge generatie op het podium.
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Samen op weg

Eind september kwam Bangladesh nog heel even in het nieuws; er was een hevige storm in de
kuststreek en er verdwenen veel vissersboten en meer dan 1500 vissers bleven vermist. Ook
in Cox’s Bazar kwamen boten niet terug. Zo een nieuws haalt nauwelijks een paar regels in de
kranten hier.
Die week moest de bouw van de school ook worden stil gelegd omwille van het stormweer.
In oktober was er dan weer positief nieuws voor Bangladesh: Muhammad Yunus kreeg de Nobelprijs voor de vrede!!! Yunus kreeg de prijs als oprichter van de Grameen Bank. Hij is met zijn
bank de grondlegger van het zogenaamde microkrediet. Yunus ziet de prijs als een erkenning
voor zijn werk. Maar nog belangrijker is het voor de econoom uit Bangladesh dat meer mensen
ervan doordrongen raken dat arme mensen, dankzij kleine leningen, aan de spiraal van de
armoede kunnen ontsnappen.
De schooltjes in Dakbhanga en Moishkum zijn oorspronkelijk ontstaan uit de zogenaamde
“community groups” of praatgroepen in de dorpen. Van de ouders zelf is de vraag gekomen om
een school te beginnen, hun school. Omdat ze zelf het kapitaal niet konden bij elkaar brengen
werd destijds de VZW opgericht. Naast de school bleven de praatgroepen verder werken – nadat de buitenlandse NGO de activiteiten stop zette. Ook vandaag nog vergaderen ze regelmatig.
Ze maakten een spaarpotje, deponeerden het in de Grameen Bank, en konden zo leningen aan
hun leden verschaffen. In onze volgende nieuwsbrief gaan we daar wat meer over vertellen en
laten we enkele mensen aan het woord.
Als deze nieuwsbrief bij jullie in de bus valt ben ik bijna 2 jaar terug in België, en werk ik ook al
een jaar op de palliatieve eenheid van het Vesalius Ziekenhuis in Tongeren. Ik voel me alweer
goed thuis in deze zo gans andere wereld, al mis ik Bangladesh af en toe nog erg.

ynen
Rita Me

Op de laatste bladzijde geven we onze rekeningnummers nog eens, want zonder jullie medewerking kunnen we niet verder. Alvast hartelijk dank en veel leesgenot!
Vriendelijke groeten,
Rita Meynen
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Eindelijk aan het bouwen in Moishkum
Het koranschooltje op de berg in Moishkum is tot nu toe een vertrouwd beeld
geworden. Je hebt er een fantastisch
mooi uitzicht over de rivier en – vooral
in de winter als het droog en zonnig is
– lijkt het gewoon ideaal.

H

et grote nadeel is dat er maar één
grote ruimte is, en dat er verschillende klassen tezelfdertijd
gegeven worden. In het regenseizoen is
het een hele stunt om door het slijk veilig boven te geraken. De WC is beneden
aan de berg en de watervoorziening is
altijd een probleem geweest.
We moesten roeien met de riemen die we
hadden, maar er is eindelijk verbetering
in zicht.
Eind augustus konden we starten met
de constructie van de nieuwbouw. Al
in 2004 werd de schenking van de
bouwgrond afgerond en we dachten
toen dat er in de daaropvolgende
maanden zou kunnen gebouwd worden.
De toelating bleef uit tot deze zomer!
Er werd heel wat op en af gereisd naar
Dhaka om de documenten in orde te
maken. Intussen heeft Shameem, samen
met de leerkrachten, hard gewerkt op
het oudercomité op peil te krijgen. De

ouders waren minder gemotiveerd dan
in Dakbhanga en tenslotte moet het hun
school worden. Ze hebben ook moeten
helpen om de grond op te hogen, een
hele klus.
De constructie van de school is helemaal
hetzelfde als in Dakbhanga en de
aannemer is ook dezelfde. De school
ligt niet ver van het koranschooltje: aan
de andere kant van de rivier en aan de
andere kant van de weg. De school is
ook gemakkelijk bereikbaar vanaf de
grote weg.
Wat het aanvoeren van de materialen
betreft is dit een groot voordeel: destijds
moest alles via bootjes tot Dakbhanga.
Ze zijn al aardig opgeschoten met de
bouw, in september lag alles enige dagen
stil omdat er stormweer was.
Als het nu wat meezit, hopen we dat de
bouw binnenkort af is. Dan moet alles
drogen en afgewerkt worden. We kijken
in alle geval uit tegen dat er een echte
verhuis komt: van boven naar beneden!
Het gebouw ligt dicht aan de grote weg
(in normen van hier: weg met één rijvak
en héél veel gaten) en dan is er ook kans
dat er elektriciteit komt. Dat biedt dan
meteen heel wat mogelijkheden voor
schrijf- en leeslessen voor volwassenen!
Plannen en dromen staan wel degelijk in
onze woordenschat!
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De activiteiten vandaag
In Dakbhanga en in Moishkum gaat alles verder, momenteel in de pletsende regen,
want de moesson komt met emmers naar beneden.
Even een overzicht van de klasjes:

Kleuterklasje
Kleuterklasje
1ste Leerjaar
2de Leerjaar
3de Leerjaar
4de Leerjaar
5de Leerjaar
Totaal

DAKBHANGA
7 leerkrachten
133
236
27
25
14
14
14
163

Dan zijn er natuurlijk ook nog onze
studenten van het middelbaar onderwijs:
12 internen en 20 leerlingen die een
studiebeurs krijgen van ons.

MOISHKUM
6 leerkrachten
27
27
31
18
13
12
128

In het totaal zijn er dus 323 studenten en
13 leerkrachten.
Vanaf het derde leerjaar zijn er duidelijk
minder leerlingen. Het is het klassieke

verschijnsel omdat kinderen vanaf een
jaar of 9 mee kunnen werken op het veld,
of uitbesteed worden bij rijkere mensen
waar ze dan kost en inwoon krijgen.
DE GEWONE ACTIVITEITEN:
Oudercontact
• Laatste week van de maand, na de
maandelijkse test. De resultaten van de
testen worden gegeven en de 3 eersten
van elke klas krijgen een prijsje.
• Agendapunten worden besproken:
afwezigheid, hoe thuis studeren, zwakke
punten bijwerken enz.
• Ideeënuitwisseling tussen ouders hoe
het beter kan.
• Aan het einde van de vergadering is
er telkens een “cultureel programma”:
kinderen die even musiceren, zingen of
dansen.
Schoolcomité
• Maandelijks, na het oudercontact.
• Activiteiten worden besproken en
beslissingen genomen.
• De leden van het schoolcomité
bezoeken regelmatig de school en geven
feedback aan de leerkrachten.
• Ze bezoeken ook ouders om hen te
motiveren hun kinderen naar school te
sturen.
• Er zijn 12 leden, plus het schoolhoofd.
Deze laatste moet ook zorgen voor de
verslaggeving, de meeste leden van het
schoolcomité kunnen zelf nog niet lezen
of schrijven.
• De leden namen deel aan het onderzoek
om na te gaan hoeveel kinderen er zijn
in de dorpen en hoeveel er naar school
gaan.

Oudercomite

Lerarenvergadering
• Maandelijks is er de lerarenvergadering
in het hoofdkantoor in Cox’s Bazar. Dat
is wel 35 km van Dakbhanga, maar de
leerkrachten krijgen vergoeding van de
reisonkosten en ze kunnen dan meteen
naar de bank om hun salaris te halen en
om even wat inkopen doen.
• Elke vergadering wordt er wat
bijscholing gegeven, en ze moeten dan
een test aﬂeggen. Bijvoorbeeld een
Engels dictee.
• De leerkrachten moeten elk om beurt
de vergadering voorzitten. Zo worden ze
mondiger.

Het schoolcomite
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• De activiteiten worden in detail
besproken en er worden beslissingen
genomen
• Aan het einde van de vergadering
wordt er een werkplan samen gesteld.
Huisbezoek voor afwezigen
• Dagelijks, na het opnemen van de
aanwezigheden wordt nagegaan wat
de reden van afwezigheid is van de
studenten: van andere studenten of van
buren.
• Als kinderen meerdere dagen afwezig
zijn gaat de leerkracht op huisbezoek en
tracht de ouders te motiveren.
• Tijdens de lerarenvergadering werd
er beslist dat er aan het eind van het
schooljaar een verrassing voorzien is
voor de leerlingen die niet afwezig
waren.

Leraren krijgen ook een bijscholing

Op de speelplaats of binnen
• Op de speelplaats wordt er gevoetbald
of er zijn pleinspelen.
• Als het regent – en dat is toch wel
verschillende maanden op een jaar
– wordt er binnen gespeeld met lego
of met gezelschapsspelen. Heel wat
kinderen leerden al schaken!

Huisbezoeken

Ontspanning tijdens de onderbreking van de les
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Wat er zo al gebeurde…
Noor Hossain verhuisde met zijn
familie.
Noor Hossain is getrouwd met Somuda
Khatun, hij is dagloner en woonde
met zijn familie in Ali Kadam, zowat
40 km van Dakbhanga. Er was geen
mogelijkheid om zijn kinderen naar
school te laten gaan.
Zijn broer woont in Dakbhanga en hij
vertelde over de school: de interesse
van de leerkrachten, de regelmatige
vergaderingen en de betrokkenheid
van de ouders. Noor Hossain kwam op
bezoek in Dakbhanga om alles eens zelf
te zien. In mei dit jaar verhuisde hij naar
Dakbhanga en 3 van zijn kinderen gaan
er nu naar school: Monwara en Toyab
zitten in het eerste leerjaar en kleine
Kalam gaat naar de kleuterklas. Het zijn
enthousiaste studentjes en wat nog extra
ﬁjn is voor Noor Hossain en Somuda:
dat de kinderen bij de oom blijven
na schooltijd en ze zo beiden kunnen
werken.
Salim Ullah logeert in Dakbhanga.
Salim is de zoon van Mustak en Sazeda.
Hij heeft nog 2 zussen en een broer en zit
in het 5de leerjaar. Ze wonen in Dochari,
een heel eind van Dakbhanga.
De oom van Mustak sprak met veel lof
over de school: de kwaliteit van de school

zou veel beter zijn dan in de omliggende
dorpen. Omdat Salim volgend jaar naar
het middelbaar onderwijs moet zou dit
een veel betere basis betekenen. Via het
schoolcomité werd geregeld dat Salim
bij een familie kan logeren, waarvoor
zijn papa een maandelijkse vergoeding
betaalt. Salim heeft zich vlug aangepast

en voelt zich thuis in het dorp. Hij moet
hard werken omdat zijn achtergrond
minder goed is, maar hij haalt prima
resultaten.
Zijn vader, Mustak, is een dagloner, en
Salim hoopt dat hij volgend jaar een
studiebeurs krijgt van het project zodat
hij mag verder studeren.

Somuda en haar kinderen

De ouders van Villager Para zijn
tevreden over Moishkum school.
Villager Para is een dorpje dat maar
1 km van Moishkum ligt. Voor korte
beentjes is het toch al een afstand, maar
de ouders zijn blij dat de 19 kinderen
naar Moishkum kunnen lopen. Ze doen
dat in groep en de groten nemen de
kleintjes mee.

Salim Ullah
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Koffieconcert van 4 juni 2006
Op zondag 4 juni 2006 was het weer
zover: de zaal van het Kuipershof zag
er heel aangenaam uit met verzorgde
bloemen op de tafeltjes, een kleurrijk
Bengaals decor, een afgewerkte
infostand en het winkeltje met Bengaalse
spulletjes.
Deze keer was het de jonge generatie
die voor zang en muziek zorgde: Ilse
La Monaca is een rijzende ster in de
muziekwereld. Momenteel werkt ze in
Klagenfurt, in Oostenrijk, waar ze de
rol van Wendy Jo vertolkt in de musical
Footloose. Ilse is ook het nieuwe gezicht
van de Ketnetband en jullie gaan haar
vast en zeker zien op TV.

Het werd weer eens een gezellige
namiddag met heel wat ﬁjne
ontmoetingen.

Ilse in actie

Dankjewel Ilse, Dries en Alano ,
dankjewel jonge ploeg voor de hulp!
Dankjewel aan iedereen die er bij was
en zo ons schoolproject nog eens extra
steunden!
Een woordje van Rita

Dries Theuwissen trad samen met Ilse
op en Alano Gruarin deed het fantastisch
aan de piano. Ilse heeft haar eigen
enthousiaste stijl. Samen met Dries
maakte ze het een feestelijk schouwspel.
Dat Ilse heel wat kan en hopen talenten
heeft, wisten we al. Dries verbaasde ons,
vooral met zijn “Ne me quitte pas” van
Brel. Je kon een muis horen lopen in de
zaal!

Alano en Ilse

Het deed deugd om zowel jeugdige
geëngageerde mensen op het podium
te zien en ook de jongeren die ons
Dakbhanga-werkteam in de zaal kwamen
vervoegen. Heel wat jonge mensen en…
hoop voor de toekomst?

Dries

Gezelligheid troef
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VZW

als jĳ weet
dat jĳ voor mĳ
een deur kan openen
als jĳ weet
dat jouw ruggesteun
mĳ kans gee�
op een menswaardig bestaan
waarom dan

Rekeningnummer:

735-0038595-74,
VZW Dakbhanga.

Als je een FISCAAL ATTEST wenst (minimum
30 Euro per jaar) kan je storten op

rekening nummer: 456-9524181-69 ten
name van STELIMO,
met duidelijke vermelding “VOOR RITA
MEYNEN”.
Onze Nederlandse vrienden kunnen storten op

nog langer getwĳfeld?

gironummer 9351677,
op naam van VZW Dakbhanga, Langerenstraat
89E, B.3680 Maaseik, Neeroeteren, België.

Als jij nu eens een doorlopende opdracht geeft via je bank om
elke maand 10 of 15 Euro te storten voor ons project, dan ga
je dat niet erg voelen… en dan spelen wij het klaar om een
toekomst te verzekeren voor meer dan 300 studentjes in het
zuiden van Bangladesh!

Vanuit andere landen uit Europa kan U storten op
de rekening van de VZW Dakbhanga,
IBAN BE 16 7350 0385 9574 code BIC
KREDBEBB

Alvast bedankt!!!!

Als je binnenkort
een nieuwe agenda
koopt, dan kan je
meteen ons volgend
concert noteren op

zaterdag 5 mei
2007
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