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Beste allemaal,
De zomer is voorbij en het werd herfst. Ergens zweeft er dan wat weemoedigheid door
de lucht, een gevoel van weer afscheid nemen…
Eind september kregen we het droevige nieuws dat Parvin, een van onze leerkrachten,
overleed. Parvin werd 25 en was één van de 4 meisjes die van het prille begin in onze
school in Dakbhanga waren, verder studeerden en leerkracht werden. Zo echt één van
ons… Het komt hard aan voor haar familie en voor het hele team in Dakbhanga.
Enkele maanden geleden was er slecht nieuws van Rabeia, een van de leraressen in
Moishkum, haar baby overleed bij de geboorte. Een klein mensje, dat nog niet eens
mocht beginnen aan het leven hier.
Leven is voortdurend afscheid nemen, van mensen en van dingen.
We kunnen niet anders doen dan zoals Ward Bruyninckx het zo mooi zegde: met zachte
vingers inpakken, alles wat waarde heeft om nooit te vergeten, diep vanbinnen bewaren, en verder gaan…
Nadat ik terugkwam van Bangladesh had ik het geluk te mogen werken op de palliatieve afdeling in het AZ Vesalius in Tongeren, nog meer dan 10 jaar. We hadden een
fantastisch team en het waren zalige jaren. Er heerste een prima sfeer maar het was
niet altijd gemakkelijk. We waren er heel dicht bij de bodem van ons bestaan en het was
telkens afscheid nemen.
Dit jaar werd ik 65 en mocht ik met pensioen. Er is nu eenmaal een tijd van komen en
van gaan, en ik kijk terug met veel dankbaarheid en heb veel goede herinneringen…
Eerlijk gezegd: ik vind het gewoon fantastisch om zomaar ‘betaald verlof’ te krijgen
voor de rest van mijn leven. Ik mocht dus ook aan een nieuw hoofdstuk beginnen.
Onze VZW bestaat dit jaar 15 jaar. In de vorige nieuwsbrief vertelden we het verhaal
vanaf het begin. Al een paar keer kregen we de suggestie om af en toe een kort overzicht te geven van de activiteiten van ons project: een geheugensteuntje voor de getrouwen en een beknopte geschiedenis voor nieuwkomers.
Dat wordt dan ook de volgende bladzijde.
In april vierden we ons 15 jarig bestaan met een sfeervol en gezellig concert met “WE
TWO”. Van dat gebeuren meer in deze nieuwsbrief.
Volgende maand gaan we ons project bezoeken. In het totaal zijn we met 6, een groepje
dat netjes in een gehuurd minibusje kan! Het managementteam en de leerkrachten van
Dakbhanga kijken erg uit om ‘the president’ – of ‘de voorzitter’ van onze VZW te ontmoeten. Je kunt het keren of draaien hoe je wilt, maar Bangladesh is een moslimland
waar mannen op de voorgrond staan. René gaat in de schijnwerper staan!
Het gaat een druk programma worden. Het voornaamste dat we moeten bespreken zijn
de toekomstplannen. Stilaan wordt het tijd dat het managementteam op eigen benen
staat, dat ze hulp vinden bij de lokale regering of een NGO (Niet Gouvernementele
Organisatie), zodat wij een stap achteruit kunnen zetten.
Onze volgende nieuwsbrief gaat vlotjes gevuld worden met het reisverslag!

Rita Me

ynen

Intussen doen we dapper verder om de nodige steun te vinden om het project te financieren. Ook dit jaar gaat er 50 000 € nodig zijn. We geven aan 450 kinderen de gelegenheid om naar school te gaan, om zo steviger in het leven te staan en te kunnen bouwen
aan hun toekomst met hoop en vertrouwen.
Fijn dat we op jullie mogen rekenen!
Heel hartelijk,
Rita Meynen
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Een overzicht van ons project
• 1998: Start van de school in Dakbhanga op vraag van de
vaders. Er waren 500 inwoners en niemand kon lezen of
schrijven. De leraar van de Koranschool gaf het eerste
leerjaar.
• 1999: De bestaande bamboeconstructie werd versterkt.
Leraars werden gerekruteerd van buiten en kwamen in het
dorp wonen.
• 2000: Start van de school in Moishkum in de bestaande
Koranschool. Start van de bouw in Dakbhanga.
• 2001: Oprichting van de VZW Dakbhanga in België om
fondsen te verzamelen zodat de scholen konden verder
bestaan.
• Voor ik Bangladesh verliet in 2004 werd er ter plaatse de
NGO “Dakbhanga” opgericht, conform met de wetgeving.
Er werd een kantoorruimte gehuurd en ingericht. De NGO
moet een vijfjarenplan indienen en jaarlijks moet er een
budget ingediend worden. Als dat budget goedgekeurd wordt
door het NGO Bureau in Dhaka mag het overeengekomen
budget overgemaakt worden op de daarvoor bestemde
projectrekening, deze procedure wordt jaarlijks herhaald.
We zijn nu bezig aan het derde vijfjarenplan.
• 2005: Start van de bouw in Moishkum.
• 2007: Ingebruikname van de school in Moishkum.
• 2008: De eerste 4 leerlingen haalden hun diploma lager
middelbaar, een mijlpaal in het project.
• We hebben sinds 2010 een enthousiaste Project Coördinator,
die bijgestaan wordt door een nieuwe Administrative
Ofﬁcer.

• De Country Representative en Assistant Country
Representative hebben een adviserende rol. Ze
bezoeken het project regelmatig en zijn aanwezig in de
managementmeetings.
• De relatie met de lokale overheid is erg goed en de motivatie
van de leerkrachten en oudercomités is hartverwarmend.
• Het volledige project is in handen van de lokale mensen.

Activiteiten van het project:
• Lager onderwijs voor de kinderen van Dakbhanga,
Moishkum en omstreken.
• Beide scholen hebben 1 kleuterklas en 5 leerjaren. In
Bangladesh telt het lager onderwijs slechts vijf leerjaren.
De grond waarop beide scholen gebouwd werden zijn
schenkingen van grootgrondbezitters.
• Voorziening van hoger onderwijs door studiebeurzen.
• Maandelijkse vergaderingen van schoolcomités en
oudercontactgroepen.
• Maandelijkse managementmeeting.
• Opleiding voor
leerkrachten, evaluatiegesprekken,
functioneringsgesprekken.
• Opleiding van leden van het managementteam.
• Opleiding voor de leden van het schoolcomité.
• Jaarlijkse schoolreis, sportdag en cultuurdag.
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De voorbije maanden
Parvin, we missen je…
Parvin was gekend als een klein pittig meisje dat opgroeide tot
een zelfzekere juf in de school van Dakbhanga.
Ze blonk uit door goede resultaten en werd één van de 4 meisjes
die de middelbare school af maakten.
Ze gaf een verlegen indruk, tot ze voor haar klas stond en de
kinderen geboeid naar haar luisterden.
Twee jaar geleden werd ze uitgehuwelijkt en moest ze mee met
haar echtgenoot naar zijn thuis.
Wat er sinds toen echt gebeurde zullen we nooit weten. Ze
beviel van een baby die al overleden was en kwam in september
terug naar Dakbhanga. Ze nam contact op met de leerkrachten
en kwam op bezoek.
Een paar dagen later werd ze ernstig ziek. Haar familie bracht
haar naar het ziekenhuis in Cox’s Bazar en van daar werden ze
naar Chittagong gestuurd, 150 km verder. Ze zou een nierziekte
hebben waar niemand iets van afwist en ze overleed al na een
paar dagen…
Parvin was nog maar 25.
Ze was een van ons en laat een grote leegte na.
Tot ziens, Parvin, aan de overkant…

Problemen
De voorbije maanden waren niet gemakkelijk. Er was
onvrede bij de leerkrachten. Aan de basis lag het feit dat de
leerkrachten van de staatsscholen een verdubbeling van hun
loon kregen! Onze leerkrachten zijn niet slecht betaald, maar
nu is er natuurlijk een aanzienlijk verschil. Het leven werd ook
wel veel duurder. Komt daar nog bij dat leerkrachten van de
staatsscholen benoemd zijn voor het leven en velen van hen
weinig of niet gemotiveerd zijn. In onze scholen wordt wel
heel wat geëist van het personeel.
Het duurdere leven weerspiegelde zich hier in het feit dat de
wisselkoers een forse daling onderging: we moesten niet de
geplande 43000 € storten, maar wel 51000 €. Gelukkig is het
budget opgemaakt in logo
Bengaalse Taka.
Volgens onze planning geven we van 2013 tot en met 2017 een
afgesproken budget – met heel wat extra’s – maar vanaf 2018
gaan we de hulp afbouwen. Tot nu toe werd er geen andere
organisatie gevonden die hulp kan bieden. Registratie als
staatsschool lukte ook nog niet omdat er een stop afgekondigd
werd die nog verder loopt. Er zijn heel wat vraagtekens en dat
moet besproken worden tijdens ons bezoek volgende maand.
De dagen gaan goed gevuld zijn.
logo + outline
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“Safe house” in Dakbhanga
De jaarlijkse overstromingen zorgen telkens voor problemen.
De muur rond de school houdt al water tegen, maar er is nood
aan een lokaal dat hoger staat. Dat kan dan meteen dienst doen
als extra vergaderruimte en als bibliotheek. Vorig jaar werd
gestart met de werken en dit jaar werd het afgewerkt: een stevig
gebouw dat tegen een stoot kan. De WCs en de waterpomp
moesten verplaatst worden. Het eindresultaat mag er zijn.

Beestjes in het dak van
Moishkum
Hoewel de school van Moishkum pas in 2007 in gebruik
genomen werd blijkt nu dat het hout van de dakconstructie van
mindere kwaliteit was. Houtworm hield er lelijk huis zodat er
heel wat reparatie nodig was. De aankoop van het hout ging
niet vlot. De lokale kwaliteit was niet goed en het hout moest
van 90 km ver komen en dan nog behandeld worden. De foto’s
vertellen het verhaal.
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Jaarlijkse picknick
Elk jaar, tijdens het droge seizoen, staat de picknick op het
programma. Voor de kleuters en de twee eerste leerjaren is het
een eetfestijn in de school van Moishkum. Terwijl de kinderen
spelen worden rijst en vlees in reuze kookpotten klaar gemaakt.
Het is een feestelijke maaltijd want vlees wordt enkel gegeten
bij het suikerfeest en het offerfeest of bij speciale gelegenheden.
Er wordt heerlijk gesmuld.
De andere leerjaren gaan op reis met de bus. Dit jaar gingen
ze naar zee: de jongens voetballen op het strand en de meisjes
gaan voorzichtig pootje baden. Badpakken kennen ze niet,
dus het is gewoon met de kleren aan. Gelukkig is het water
van de Golf van Bengalen heel wat graden warmer dan onze
Noordzee.

Schoolfeest
Het schoolfeest wordt ‘culturele dag’ genoemd. Er wordt
een grote tent opgezet en er wordt gezongen en gedanst. De
kinderen zijn een pallet van kleuren want ze hebben allemaal
hun beste kleren aan. Er worden ook speeches gegeven
en de lokale autoriteiten zijn aanwezig. De mensen van het
oudercomité helpen bij de organisatie. Aan het eind van de
feestelijkheden worden de prijzen uitgedeeld: voor de beste
zangers en dansers en ook voor de kinderen die deelnamen aan
verschillende activiteiten van de staatsschool. Die prijzen zijn
heel eenvoudig: borden, kommetjes of een mooie drinkbeker.
Een cadeautje zoeken voor mensen die weinig hebben is niet
moeilijk. In heel wat hutjes krijgen die trofeeën zelfs een
ereplaats in een glazen kastje!

De ‘kleine dokters’
Elke klas kiest twee kinderen die een witte schort krijgen en
die één keer per maand naar het dorp gaan om aan de moeders
wat te vertellen over dagelijkse hygiëne: van nagels knippen,
handen wassen, tot tanden poetsen. Onze project coördinator
en administrator gingen kijken of de moeders wat onthouden
hadden.
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Managementmeeting
De maandelijkse managementmeeting is zowat de belangrijkste
vergadering waar de beslissingen genomen worden. Onze
‘Country Representative’ Masum reist dan van Dhaka naar
Moishkum, een busreis van 13 uur! Masum is de man die de
administratieve contacten en documenten in orde houdt met
de overheid. Een hele klus. Van de vergadering krijgen we het
rapport via mail. Skypen met onze mensen in het projectgebied
lukt niet, de verbindingen zijn nog zwakjes. Foto’s sturen
van de activiteiten doet de projectcoördinator Janardan in
de nachtelijke stille uren, tussen 2 u en 4 u lukt het. Ook het
versturen van rapporten vraagt veel geduld.

Nieuwe vloer in Dakbhanga
In de voorbije jaren werd de veranda in Dakbhanga omgevormd
tot klaslokalen. Er waren nog aarden vloeren die afbrokkelden.
In de voorbije maanden werd een cementvloer gelegd

Nieuwe uniformen
logo
Ook dit jaar kwamen
de kleermakers van ver met de bus, met
hun naaimachines op hun schouders. Ze kamperen bijna een
maand in een klaslokaal. Van alle kinderen worden de maten
genomen en dan worden die 450 stuks genaaid! Als iedereen
zijn uniform gekregen heeft worden de klasfoto’s gemaakt.
Het is elk jaar een krachttoer om alles klaar te krijgen.

logo + outline

Training oudercomités
De oudercomités van de twee scholen kregen twee dagen
training: er werd gediscussieerd over heel wat onderwerpen.
Ze worden nauw betrokken bij de grote activiteiten en helpen
mee om ouders te motiveren hun kinderen regelmatig naar
school te sturen. Toch een hele prestatie van de ouders om
zomaar twee dagen vrij te maken.
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Jaarlijks benefietconcert
We vieren dit jaar 15 jaar VZW en dus werd het een feestelijke editie van het concert! De bezoekers kregen een glas cava
aangeboden. Er werd getoost op de trouwe inzet van al onze vrijwilligers en alle mensen die de kinderen in Bangladesh een warm
hart toedragen en zorgen voor de ﬁnanciële ondersteuning.
Het werd een grandioze avond met “We Two and Friends”. De sfeer was prima, er was veel volk en er werd gedanst. Dat alles
zorgde voor gezonde dorst en er werd menig pintje gedronken. Voor ons project betekende dat extra verdiensten!
Bedankt mensen!

Vezetweetje
Rekeningnummer:
Met een Europese overschrijving kan je storten op de rekening van
VZW Dakbhanga,
IBAN: BE 16 7350 0385 9574 code BIC KREDBEBB
Als je een FISCAAL ATTEST wenst (minimum 40 Euro per jaar)
kan je storten op rekening nummer:
IBAN: BE71 4569 5241 8169
Code BIC: KREDBEBB
ten name van STELIMO,
met duidelijke vermelding
“VOOR RITA MEYNEN”.
■ NIEUWSBRIEF NR 30 ■

The greatest glory in living
lies not in never falling,
but in rising
every time we fall.
Nelson Mandela

