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INHOUD

Heusden – Zolder, april 2017.
Dag allemaal,
In onze wereld vandaag krijgen we elke dag vreselijke beelden te zien : hongersnood,
gifgasaanvallen, terreurdaden… en dan moeten we blijven hopen op beter, blijven meewerken aan onze wereld om een betere plaats te maken.
Laat ons samen maar verder doen om iets te betekenen voor anderen.
Eind vorig jaar zijn we op bezoek geweest in onze scholen, helemaal in het zuiden van
Bangladesh. Ja, binnen dit en een aantal jaren gaat dat hele gebied onder water staan,
maar vandaag gaan er bij ons 513 kinderen naar school die recht hebben op een degelijke basisopleiding zodat ze sterker in het leven kunnen staan
Op het einde van ons bezoek waren we er steevast van overtuigd dat we moeten verder
doen, dat die kinderen het meer dan waard zijn.
In deze nieuwsbrief staat ons reisverslag, we wensen jullie, trouwe lezers veel leesgenot.
Ons jaarlijks concert gaat door op zaterdag 20 mei in ’t Kuipershof te Heusden. Niemand minder dan het lokaal talent Johan, Gemma en band treden op, ze noemen zich
Big Joe & Phantom 309. Het gaat een gezellige, sfeervolle avond worden, amusement
verzekerd!
Natuurlijk blijven we rekenen op jullie sympathieke en financiële bijdrage, we hebben
jullie hard(t) nodig !
Tot ziens op 20 mei?
Heel hartelijk
Rita

2- Voorwoord
2- Bangladesh, die gans andere wereld
8- Vezetweetjes

Bangladesh,
die gans andere wereld…

O

Rita Me

ynen

p donderdag 24 november 2016 vertrokken we richting Bangladesh. Mooi
weer verzekerd want het was daar droog seizoen met zomerse temperaturen
van bij ons.
We waren met 6 deze keer: René Engelen (voorzitter van onze VZW), zijn vrouw
Marina Gijbels (lid algemene vergadering), Greet Put (lid van de algemene vergadering), haar man Luc Raymaekers (ook al jaren vertrouwd met de VZW en trouwe
helper tijdens de concerten), Ludo Vandebroeck (schoonvader van de dochter van
René en Marina) en ik.
Onze vlucht ging via Doha in Qatar, waar we 7 uur moesten wachten op de vlucht
naar Dhaka. Met het aangename gezelschap viel dat prima mee.
Ik kreeg dan meteen de gelegenheid om hen de levieten nog eens te lezen: Bangladesh
is een conservatieve moslimgemeenschap (zeker in het zuiden) en daar moeten toch
een aantal regels in acht genomen worden. Even opsommen: mannen geven vrouwen
geen hand, geen geld geven of aannemen met de linkerhand, als er geen bestek is
wordt de rechterhand gebruikt om te eten, NOOIT de linkerhand. De linkerhand
wordt enkel gebruikt na het toiletbezoek. Vrouwen doen best een salwar kameez
aan (losse broek, kleed erover en doek om de vormen te bedekken en desnoods het
hoofd). Mannen dragen best een lange broek en een hemd. Dit alles uit respect voor
de cultuur.
En dan was het zo ver: op vrijdagmorgen landden we in Dhaka onder een stralende zon
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in een gezellige rommelige luchthaven. Onze toeristenvisums
waren in orde, dus we konden vlotjes verder. Omdat het
vrijdag was (WE!) en dus de banken in de stad dicht waren,
moesten we geld wisselen in de luchthaven. We kregen meteen
een dikke onderbuik van die pakjes!
Zoals afgesproken stond onze chauffeur Hasan ons op te
wachten aan de luchthaven. Toch wel wat verwarring: ik
had gevraagd dat hij aan de parking naar boven zou komen,
maar Hasan stond gewoon buiten aan te schuiven. We hadden
zijn telefoonnummer en 6 “witten” zijn gemakkelijk te zien
in die bruinkleurige mensenmassa. Via een vriend had ik een
minibusje voor 6 personen gehuurd, maar de bagage daar ook
nog bij krijgen was andere koek! Ten slotte hebben we Ludo
dan maar bedolven onder de koffers en hij had nog een gaatje
om te ademen! Voor hem was er één voordeel: hij zag niet alles
van het verkeer!
De anderen werden overgoten met getoeter, kleuren, massa’s
mensen die voortdurend voor de auto liepen, lawaai, overal
vuil, verkopers van snacks, sigaretten, gekookte eieren etc.,
ineengestrengelde elektriciteitsdraden… een onoverkomelijke
chaos waar toch wel een zekere lijn in zat.
Ik moet eerlijk toegeven dat het voor mij thuis komen was
in die gezellige drukte, ik kon weer Bengaals babbelen met
Hasan en alles was zo vertrouwd…

Omdat er in juli 2016 een aanslag gepleegd was in Dhaka,
waarbij 20 buitenlanders vermoord werden, waren er extra
veiligheidsmaatregelen wat logement betrof. In de namiddag
zijn we al samen met een vroegere collega van mij inkopen
gaan doen. De vrouwen moesten nog wat aangepaste kleren
gaan kopen en ’s avonds werden we verwacht bij Masum thuis.
Masum is onze ‘Country Representative’ die de administratie
regelt met de Bengaalse overheid, een hele klus.
Nu, de voorzitter van de Belgische organisatie die op bezoek
ging komen met zijn gevolg was niet niks!!! Masum en zijn
vrouw hadden zich dan ook uitgesloofd om ons een koninklijke
ontvangst te geven. De lekkerste gerechten werden op tafel
getoverd en onze bezoekers konden meteen kennis maken met
de heerlijke Bengaalse keuken. Een broer van Masum moest
voor de conversatie zorgen en een keukenhulp was extra
aangeworven, echt wel de moeite. Omdat ik hun appartement
kende van vorige bezoeken zag ik meteen dat er heel wat

kosten gedaan waren: er was geverfd, nieuwe gordijnen, een
nieuw tapijt, nieuwe glazen, nieuwe namaakbloemen… en dat
allemaal voor ons.
Masum en zijn vrouw Rotna hebben twee zonen, de jongste
heeft een hoge graad van autisme maar wordt fantastisch
opgevangen in de familie. Ze zijn enkele jaren geleden verhuisd
om hem naar de enige school voor autistische kinderen in
Dhaka te laten gaan. Ik was wel erg opgelucht dat de bezoekers
alle gerechten even smakelijk vonden en ook alles proefden,
het is nu eenmaal een andere keuken.

Z

aterdag 26 november was het wat rustiger: even kennis maken met een Belg die in Bangladesh werkt, samen naar een Indisch restaurant om heerlijke dosa te
eten en nog wat winkelen om voor de mannen wat feestelijke
kleren (punjabi) te kopen voor het feest in Dakbhanga.
’s Avonds gingen we eten in een lokaal restaurant en de
verleiding was groot want er stond ‘coupe champagne’ op de
kaart. In een Moslimland? Het bleek uiteindelijk spuitwater
met appelsap te zijn met een vleugje kokosnoot! De moeite
waard om te proberen.

Z

ondag 27 november: inpakken, spullen die we niet
nodig hadden in Dakbhanga (schoenen en jassen!)
gaan deponeren bij een vriendin en meteen even kennis maken. Dan verder richting luchthaven want we gingen
met een binnenlandse vlucht helemaal naar het zuiden, naar
Cox’s Bazar. Aan de kleine luchthaven stond het ontvangstco-
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mité klaar: Masum (die met de bus van Dhaka gereisd was, 13
u!), Janardan de Project Coordinator en Rokon, de Administative Ofﬁcer.
Masum, Janardan en Rokon zijn de spilﬁguren van het
management, mensen met het hart op de juiste plaats.
Subanondo was er ook: hij is de “Assistant Country
Representative” een ronkende benaming voor iemand die
moet zorgen voor de relaties met de lokale gemeenschappen.
Het is geen betaalde job, hij krijgt enkel vergoeding voor zijn
telefoon.
Ze brachten ons meteen naar ons hotel: een dikke meevaller!
Shubo, de zoon van een vroegere collega van me, heeft een
reisbureau en hij had een deal kunnen sluiten met één van
de mannen van het management van een nieuw hotel van 8
verdiepingen dat zo goed als leeg stond. Daar hebben we dan
maar dankbaar gebruik van gemaakt. Ze hadden ook voor een
busje gezorgd zodat we overal vlotjes naar toe konden.
We zijn dan maar meteen beginnen werken: de planning van

het échte Bangladesh: tussen de dorpen en de wijdse velden,
naast de rivier. Daar stond het ontvangstcomité klaar: De
voorzitter van het oudercomité voorop, de burgemeester, lokale
notabelen, de leerkrachten, een grote groep afgestudeerde
leerlingen in het uniform van hun secundaire school, de scouts
met tromgeroffel, en natuurlijk de ganse buurt die kwam
kijken. We kregen boeketten en bloemenkransen en meer dan
driehonderd leerlingen vormden een haag en zongen liedjes,
gooiden bloemblaadjes. Een groep moeders met kleurige
hoofddoeken stond aan de schoolpoort. Er was gejuich en
handengeklap, een koninklijk bezoek was er niets tegen! Ik
vond het natuurlijk zalig om de vele bekenden terug te zien.
De kinderen zagen er fantastisch uit in hun frisse uniformen,
netjes opgeblonken, mooie glanzende haren en stralend witte
tanden, om in te bijten! Die sukkels hadden daar waarschijnlijk
al een hele tijd moeten staan.
Toen we aan de schoolpoort kwamen zagen we ook dat het dak
pas geverfd was, dat hadden ze als verrassing gehouden.

de komende dagen werd doorgenomen en Janardan en Rokon
konden kennis maken met de bezoekers. De scholen liggen zo’n
30 km van Cox’s Bazar, maar dichterbij zijn er geen hotels.

Dan was het grote verzameling op de speelplaats waar het
nationaal volkslied werd gezongen en ook turnoefeningen
werden gedaan. Tot grote hilariteit van de leerlingen deden
Marina en Greet mee met die oefeningen! Daarna, in de
zaal, kregen we een frisse kokosnoot en dan ging het richting
Dakbhanga.
Vanaf de brug moesten we met de boot tot aan Dakbhanga,
onze eerste school. Gewoonlijk gaan we met een of twee
bootjes, maar omdat de voorzitter erbij was lag er bijna een
vloot! Wel 10 bootjes met vlagjes, trommels die het ritme van
de roeiers aangaven en zelfs politiebegeleiding.
Op de oever van de rivier in Dakbhanga stond het volgende
comité ons op te wachten, weer een hele mensenmassa,
bloemenkransen en bloemen. Daar was het dan ook weer
verzamelen geblazen en Marina en Greet deden weer dapper
mee met de turnoefeningen. We zijn in de verschillende
klasjes gaan kijken, luisteren naar gedichten en liedjes en de
installatie van de nieuwe zonnepanelen bewonderd. Het zag er
heel erg op zijn Bengaals uit, maar het voornaamste is dat zij
in de wirwar van kabels hun weg vinden en dat de kinderen ’s
avonds komen studeren in de school. In het dorp is nog steeds
geen elektriciteit.
Enkelen van onze bezoekers wisten niet dat apennootjes onder

M

aandag 28 was de grote dag. Zomaar 6 blanken die
samen op bezoek gingen komen, en daar was nog
wel de voorzitter bij! Een unicum!
Het tafereel was moeilijk onder woorden te brengen…. Ons
busje stopte op de ‘grote weg’ op een paar honderd meter van
het wegje naar de school van Moishkum. We waren opeens in
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de grond groeien (zoals aardappelen) en een van de studenten
kwam al vlug aandraven met een hele struik!
In de namiddag kregen we een feestmaal geserveerd met veel
verschillende soorten groenten en vlees en vis… alles was
klaar gemaakt op één houtvuurtje en ze waren er ’s morgens
om 5 u al aan begonnen. De bezoekers konden prima eten met
hun rechterhand en ze vonden het erg lekker, wat natuurlijk
gewaardeerd werd door de koks!
Toen was het tijd om met de bootjes te varen tot aan de grote
weg en dan van daar uit met het busje naar ons hotel in Cox’s
Bazar te rijden. We hadden gehoopt om de zonsondergang nog
te zien aan het strand, maar we waren te laat.

D

insdag en woensdag 29 en 30 november werden
lange vergaderdagen samen met de leerkrachten en
het managementteam. We huren een kantoor in Ramu
(een stadje dat nog 7 km van Moishkum ligt) en waar de elektriciteitsvoorziening niet slecht is – elke dag valt de elektrici-

teit verschillende uren uit.
Onze mensen van Bangladesh waren natuurlijk reuze benieuwd
of de bezoekers ook een familie hadden, wat ze zoal deden
etc. Ze hadden van zichzelf ook een voorstelling gemaakt. De
Belgen hadden ook netjes hun huiswerk klaar en hadden foto’s
van kinderen en kleinkinderen.
Na de voorstelling werden er heel wat punten besproken.
Sommige punten enkel met leerkrachten, andere met het
managementteam.
Een overzicht:
- Problemen met leraars werden besproken: sedert verschillende
maanden wilden 2 mannelijke leraars (hoofdonderwijzer
en assistent) niet meer in Dakbhanga blijven logeren. Dit
gaf een onveilig gevoel voor de vrouwen. Er zat ook heel
wat dorpspolitiek achter die niet te doorgronden was. De
assistent vooral maakte problemen en in een van de vorige
managementmeetings werd beslist om te post van assistent
van hoofdonderwijzer op te heffen.
- Hiermee was het probleem niet opgelost, het systeem
werd wel veranderd en had als gevolg dat de assistent
van de hoofdonderwijzer van de andere school haar extra
verantwoordelijkheid kwijt was. Ze was het enige vrouwelijke
lid van het managementteam. Een team zonder vrouwelijke

vertegenwoordiging kan niet. De vrouwelijke leerkracht
neemt dus terug deel aan de vergaderingen.
- Er was een algemene malaise: er is wel geld voor een extra

gebouw (safe-house) , herstellingen en verven van dak etc.,
maar geen geld voor loonsverhoging. Dit vroeg een hele
uitleg: het geld dat we krijgen van de provincie moet besteed
worden aan geplande constructies, aankopen of herstellingen,
maar niet voor werkingskosten. De meeste leerkrachten
denken dan ook dat het managementteam met een pot geld zit
waar zij niets van krijgen. Een moeilijke situatie.
- De leerkrachten van de overheid hadden een verdubbeling
van hun loon gekregen, maar de voorbije 10 jaar hadden ze
geen opslag gehad! Wat lonen betreft zitten we erg laag, we
beloofden om het te bespreken in onze vergadering hier in
België.
- Heel wat items werden besproken en de bezoekers spraken hun
waardering uit voor de blijvende inzet en de goede resultaten.
Ze vonden het fantastisch dat er zo keihard gewerkt wordt
met beperkte middelen. Ze prezen ook de organisatie van de
verschillende activiteiten en de discipline in de scholen.

O

p 1 december hadden we vergadering met de schoolcomités en achteraf met een groep ouders.
Ze waren vooral bezorgd voor de toekomst. René
heeft dan nog eens proberen uit te leggen dat we in de toekomst
toch stilaan moeten verminderen met de subsidie omdat we het
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gewoon niet meer hebben.
Voor de mensen was het toch wel erg moeilijk om het te
verstaan. We hebben de scholen bijna 20 jaar geleden gestart,
ze werken goed en nu kunnen wij dat niet meer betalen?
De inhoud van de bespreking kwam neer op het volgende:
-Registratie van de scholen bij de overheid: hierover werd
heel dikwijls gepraat, het werd afgewimpeld omdat er teveel
steekpenningen moesten betaald worden. Masum (Country
Representative) zegt dat de ofﬁciële aanvraag ingediend is,
maar er wordt geen gehoor aan gegeven omdat er ofﬁcieel
een stop gezet is aan alle registraties. Met de nodige
steekpenningen zou dat wel lukken? Het nadeel van de
registratie is dat er dan 4 leerkrachten per school benoemd
worden voor het leven. Deze mensen zouden dan ook
steekpenningen moeten betalen. Waar blijft de motivatie?
Dat zou dan betekenen dat er 8 leerkrachten zijn voor meer
dan 500 leerlingen? En toch gaat het er van moeten komen…
We hopen op een tussenoplossing in samenwerking met een

bestaande NGO, maar voorlopig zit dat er nog niet in.
- Momenteel is er wel een goede samenwerking met de lokale
overheid: we krijgen een deel van de leerboeken en een
tegemoetkoming voor de examens. Dit heeft natuurlijk te
maken met de goede resultaten die we halen.
- Tot nu toe ﬁnanciert de VWZ Dakbhanga alle activiteiten,
maar het budget wordt elk jaar groter. Vorig jaar hebben we
meer dan 51000 € overgeschreven, deels vanwege de slechte
wisselkoers.
- Er zijn geen administratieve kosten voor de VZW: het werk
wordt gedaan door vrijwilligers.
- De VZW kan onmogelijk verder gaan met de ﬁnanciering als
er jaarlijks een verhoging is. Eerst was afgesproken dat er tot
en met 2017 eenzelfde budget zou gegeven worden en dat we
vanaf 2018 zouden minderen.
- Het project wordt telkens aangevraagd voor 5 jaar. Deze fase
loopt af in 2019. Tijdens de besprekingen werd beloofd om
nog voor een volgende fase te gaan, dus tot 2024. Hoe we dat
gaan ﬁnancieren??? We gaan er dan maar van uit dat mirakels
bestaan en dat er hier of daar een oplossing uit de hoek gaat
komen.

O

p vrijdag 2 december was het ‘sportdag’. Alle leerlingen van Dakbhanga en Moishkum namen deel,
de oud-leerlingen en mensen van het dorp kwamen

kijken. Er waren zowat 700 mensen verzameld op de speelplaats van Moishkum. Ze hadden er zelfs een videocamera
bijgehaald!
Het hele gebeuren was goed geprogrammeerd en het begon
met de ofﬁciële introductie van de scouts. Die gaven een
voorstelling. De bezoekers werden benoemd tot ere-scouts
en er werden duiven losgelaten als symbool voor vrede en
hoop. René moest de Bengaalse vlag hijsen op de tonen van
het nationaal volkslied. En toen begonnen de spelen. Straffe
competities onder een stralende zon. Telkens hadden op
verschillende plaatsen spelen plaats: zakkenlopen, hinkelen,
koordspringen, hardlopen, kikkerrennen, knikker op lepel,
kleien potje op hoofd… Na het lekkere middageten (weer maar
eens bereid door een paar leerkrachten) zijn we spijtig genoeg
moeten vertrekken onder politiebegeleiding: er was nieuws
doorgegeven dat er rellen waren aan de grens van Myanmar en
ze wilden onze veiligheid waarborgen…
Het eindigde een beetje in mineur, maar we hadden mooie foto’s
genomen en we hebben toen nog eens gezegd tegen mekaar
hoe mooi dat die kinderen er uit zien en wat voor een goede
conditie ze hebben. Ze eten twee keer per dag, vlees enkel
als het feest is en zelden of nooit suiker. Natuurlijk kregen ze
vandaag snoepjes en die waren héél vlug verdwenen! Twintig
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jaar geleden waren er nog veel kinderen met ondervoeding,
maar in de dorpen is de situatie echt wel verbeterd.
Ik hou op met het gedetailleerde verslag, want er moet ook nog
wat plaats blijven voor foto’s.
Zeker nog het vermelden waard:
- Het bezoek aan het dorp, waar onze ‘kleine dokters’ in hun
witte schortjes een demonstratie gaven van hoe ze de moeders
gaan vertellen over handen wassen, nagels knippen, tanden
poetsen etc. De opkomst was goed want de moeders wilden
natuurlijk de ‘witten’ eens van dicht bij bekijken! Tenslotte
zijn onze scholen de enige stenen gebouwen in de dorpen en
de mensen wonen nog allemaal in hutten, met hier en daar een
uitzondering.
- Ons bezoek aan de lokale overheid, die hun verdere steun
beloofden.
- Bezoek aan parlementariër: Onze mensen hadden heel wat
inspanningen gedaan om een afspraak te maken met een
parlementariër. Zijn vader heeft de grond geschonken voor de
school van Moishkum. We werden met veel pracht en praal
ontvangen in een bombastische residentie. Spijtig genoeg
luisterde de man niet naar onze vragen voor een mogelijke
registratie van de scholen.
- Na de lange vergaderdagen zijn we samen met Janardan en
zijn familie naar het eiland Sint Martin geweest: het meest
zuidelijke plekje van Bangladesh. In Teknaf moesten we
de boot nemen en we zijn dan een nacht blijven slapen in

een lokaal hotelletje. ’s Avonds was er een onvoorstelbare
sterrenhemel, zo mooi, we hebben lang staan turen. De verse
vis op de BBQ was heerlijk, maar ondanks het voorzichtig
omspringen met het drinkwater hebben we daar toch nog een
stevige dosis amoeben binnen gekregen (eencellige diertjes)
waar je maag van omdraait en je ﬂink diarree van krijgt.
Gelukkig is medicatie overal te koop.
- De avond dat we terug kwamen waren we uitgenodigd bij
Didar en Suraiya, vroegere collega en vriendin. Suraiya had
heel lekker gekookt, maar met alle beesten in onze buik
konden we er niet van genieten, spijtig.
- En zo werd het dan al dinsdag 5 december: de leerkrachten
met hun gezinnen kwamen naar het strand in Cox’s (zetels
werden gehuurd: ééntje voor 10 personen!!!) en er werd
gezellig gebabbeld en we zijn samen gaan eten. Daarna zijn
we in ’t zand gaan zitten in een cirkel en was het tijd voor de
afscheidsspeeches en cadeautjes… er werden een paar tranen
weggeveegd.

O

p 6 december hebben wij de bus richting Chittagong
genomen, de volgende dag teug naar Dhaka.
Met een beetje pijn in het hart moesten we onze
mensen achter laten. We hadden veel vergaderd en besproken,
maar tenslotte moeten zij het weer verder doen … Wij gingen
terug naar onze wereld…
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GARAGE
BIELEN NV
www.bielen.be

Vezetweetje
Buitenschoolse
Kinderopvang

Brugstraat 38
3550 Heusden-Zolder
Tel. 011/33 45 31
l
www.dezorgwinke
l.be
info@dezorgwinke

Everselkiezel 65
r
3550 Heusden-Zolde
0472/926089
011/874640 - GSM
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011-436418

Koerselsebaan 129
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011-42 89 13
fax 011-43 47 72

koer selse baan 134

Heusden-Zolder
G. Gezellelaan 83
87
(+32( 0)492 8756
hop.com
www.exclusivewebs

Uit
Sympathie

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”.
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Plaatsen van
chape & isolatie
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- 3550 Heusden-Zolde
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St. Willibrordusplein
3550 Heusden-Zolder
011-426525

BROOD & BANKET
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Bloemensierkunst

& decoratie

Heusden-Zolder
Kapelstraat 26 3550
32 www.toscanini.be
Tel/Fax 011 74 65
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Heusden - 011 423266
Kapelstraat 168 3550
St.-Truiden - 011 694867
Tongersestwg 131 3800
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tvv het schoolprojec

INKOM €10VVK €8-

Frieten - Snacks - Bicky’s

The greatest glory in living
sen in never falling,
lies Vos
not
but in rising
every time we fall.
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Brugstraat 42 Heusd
www.brugske.be
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Koerselbaan 120

3550 Heusden-Zolde

www.garagevossen.be
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Meynen, Guido
e uitgever: Rita
Verantwoordelijk

Nelson Mandela

