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Dag allemaal,
Het is niet mijn gewoonte om de bode van slecht nieuws te zijn, maar ik begin toch aan
deze nieuwsbrief met een zwaar hart…
Bangladesh komt de laatste maanden heel vaak in het nieuws. Het gaat om de Rohingyas: het intrieste verhaal van een volk op de vlucht, een volk zonder toekomst… Ze
wonen in Myanmar en steken de rivier Naf over naar Bangladesh. Onze scholen zijn
daar in de buurt. Ik hoef er niet bij te vertellen dat al die gebeurtenissen een impact
hebben op onze mensen.
De activiteiten in de scholen gaan verder, we hebben dit jaar weer meer dan 500 leerlingen. De maandelijkse aanwezigheden staan telkens in het verslag van de managementvergadering en die liggen tussen de 95 en 97%. Mails, verslagen en foto’s houden
ons op de hoogte van alles wat er gebeurt en ik pluk graag een selectie hier uit om jullie
er over te vertellen. Foto’s vertellen zoveel meer dan woorden.
Onze vorige nieuwsbrief was het reisverslag van eind vorig jaar. De leerkrachten en het
management team werken hard en ze vroegen loonsverhoging. Omdat er zo een groot
verschil is tussen de hoogste en laagste lonen werd er voorgesteld in de algemene
vergadering om deze keer niet te werken met een percentage maar om alle personeelsleden éénzelfde maandelijkse som verhoging te geven. De vergadering stemde
daarmee in en ons personeel was er heel tevreden mee. Onze voorzitter heeft wel een
hele teloefening moeten doen, want ons jaarlijks budget gaat daarmee omhoog en het
wordt toch ieder jaar wat harder knokken om het nodige geld bij mekaar te krijgen.
De scholen bleven dit jaar gespaard van overstromingen. Er was veel wateroverlast
in het noorden van Bangladesh en het water ging gelukkig naar de Golf van Bengalen
boven Chittagong. In Moishkum werd het wel pootje baden, daar stond enkele dagen
het water 2 trappen hoog aan het schoolgebouw.
Toch hebben we dit jaar ook in Moishkum een ‘safe house’ gebouwd om de nodige
materialen in veiligheid te brengen als het water te hoog komt.
In mei dit jaar hadden we ons jaarlijks concert in het Kuipershof. Big Joe & phantom
309 zorgden voor goede muziek en sfeer. Verderop in deze nieuwsbrief het bewijs!
Voor de lezers die nieuw zijn een overzicht van ons project op de volgende bladzijde.
Al een nieuwe agenda gekocht voor 2018? Noteer dan meteen zaterdag 5 mei voor
ons volgend concert.
�����
Veel leesgenot, dank voor de steun en tot de volgende editie!
Rita
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Ons project
Telkens als er een nieuwsbrief verschijnt zijn er een paar
adressen bijgekomen. Het zijn mensen die interesse hebben in
het project maar die niet goed weten hoe het in mekaar zit,
daarom dit overzicht.
• 1998: Start van de school in Dakbhanga op vraag van de
vaders. In het dorp woonden 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 goedgekeurd wordt door het NGO
Bureau in Dhaka mag de overeengekomen som 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 Administrative Ofﬁcer. Ze

zorgen voor de nodige rapporten en verslagen.
• De Country Representative woont in Dhaka. Hij zorgt voor
de administratieve rompslomp met het NGO Bureau, bezoekt
het project regelmatig en neemt deel aan de management
meeting. De Assistant Country Representative heeft een
adviserende rol: hij bezoekt het project regelmatig en zorgt
voor de public relations met de mensen in de dorpen.
• 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.
• Dit jaar zijn er 513 leerlingen in de twee scholen samen.
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.
• Er is regelmatig contact tussen België en het project via
email.

Het intrieste verhaal van de Rohingyas
De Rohingyas zijn een moslim minderheid die in Myanmar
wonen en die op de vlucht zijn voor het leger van Myanmar.
Het is een probleem dat al jaren aansleept.
Nadat ik heel wat jaren gewerkt had in het noorden van
Bangladesh, ging ik in 1997 helemaal naar het zuiden, in
het District Cox’s Bazar. Ik was verantwoordelijke voor een

basis gezondheid project van een Britse organisatie dat deels
geﬁnancierd werd door de Europese Unie. Een van de redenen
van het opzetten van het project was dat de Rohingyas, die
ook toen al van Myanmar kwamen, in kampen woonden
en een betere medische zorg hadden dan de omliggende
dorpsbewoners. Dat is meer dan 20 jaar geleden.
Doorheen de jaren werden de Rohingyas gerepatrieerd en
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WAT ER ZO AL GEBEURDE IN EN RON
verminderde de bevolking in de kampen. Regelmatig hoorden
we toch weer van problemen en van mensen die weer maar
terug keerden naar de kampen.

Natuurlijk zijn er de jaarlijkse activiteiten die telkens terug
komen, telkens met een bijzonder tintje. De foto’s veertellen
het verhaal.

Enkele maanden geleden is het geweld geëscaleerd: dorpen
werden in brand gestoken, mensen werden vermoord, vrouwen
verkracht. De toestand was en is onbeschrijﬂijk.
Het ene verhaal was gruwelijker dan het andere. Alle ogen
waren gericht op Aung San Suu Kyi die op 19 september een
toespraak zou geven. Ze is een marionet van het leger en zegde
eigenlijk niets.
De volksverhuizing is massaal. In een wanhopige vlucht om aan
militaire vervolging te ontkomen worden velen neergeschoten,
verdrinken in de rivier of worden opgeblazen door landmijnen
die op de ontsnappingsroute werden geplaatst.

Studiebeurzen
Heel wat leerlingen die vorig jaar de school verlieten deden
mee aan het examen voor een studiebeurs. Van Moishkum
school waren er 5 bij de gelukkigen! Hier zijn ze samen met de
ﬁere directeur van de school.

Meer dan een half miljoen Rohingyas zijn naar Bangladesh
gevlucht en leven daar in kampen. Er is nood aan eten en
drinkbaar water. Het regenseizoen is nog niet helemaal
gedaan, alles zit onder het slijk, alles is nat en vochtig… één
verschrikkelijke ellende.
Bangladesh zelf is al een verarmde natie die overbevolkt is.
Het tekort aan voedsel, water en medicijnen kan leiden tot
een humanitaire catastrofe. De sanitaire voorzieningen zijn
erbarmelijk en dat leidt tot ziekten.
Het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties is
dringend op zoek naar 83,7 miljoen dollar voor de opvang van

�����
de vluchtelingen, er werd
reeds 24 miljoen gegeven.
Komt er ooit een oplossing?

Het personeel van onze scholen deed een collectie en maakte
wat geld vrij. Ze kochten voedselpaketten die ze naar de
mensen brachten.
Toch weer een teken van hoop: mensen die een klein beetje
hebben en dan toch nog delen met hen die niets hebben…

Nieuwe schoolboeken
Bij het begin van het schooljaar werden de nieuwe boeken
plechtig uitgedeeld. We krijgen een deel van de boeken via de
lokale overheid. Alles rook naar nieuw en de goede voornemens
waren van de gezichten te lezen!

Schoolfeest
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ND DE SCHOLEN IN 2017
Eigenlijk wordt dat “cultureel programma” genoemd. De
leerlingen doen extra hun best op het podium en de winnaars
worden beloond. Bij die gelegenheid wordt dan ook de
‘leerkracht van het jaar’ in de bloemetjes gezet. Die moet aan
heel wat criteria voldoen. Het voorbije jaar was dat Rabeia.
Niet te verwonderen want ze is een warme vrouw, enthousiast
en bomvol initiatieven.
De Bengaalse taal

De kleermakers

Op 21 februari is het in Bangladesh de nationale feestdag van
de taal. Er wordt een optocht gehouden en er worden bloemen
neergelegd om de mensen te gedenken die zich ingezet hebben
om het Bengaals de nationale taal te maken.
Cricket
In Bangladesh is cricket zo belangrijk als voetbal bij ons. Er
worden dan ook regelmatig matchen georganiseerd en een van
onze leerlingen was bij de lokale sterren en kreeg dan ook een
speciale prijs.

Zoals elk jaar kwamen de kleermakers om de nieuwe uniformen
voor de leerlingen te maken. De maten werden genomen, de
500 uniformen werden gemaakt en dan was er de feestelijke
uitreiking.
Als iedereen zijn nieuwe uniform aan had werden de klasfoto’s
genomen. Dit jaar kwam er zelfs een eigen embleem bij.
Boeken voor de bibliotheek
De bibliotheken zijn een succes en tijdens de pauzes komen
leerkrachten en leerlingen lezen. In het vochtige klimaat
verslijten de boeken veel vlugger dan hier en is er jaarlijks
nood aan een nieuwe voorraad. Hier zijn de stapeltjes die dit

Huwelijken
Twee van de leraars van Dakbhanga trouwden dit jaar. Van
Siraj en zijn bruid is er een gewone foto, maar van Salim
kregen we een foto van de ofﬁciële ceremonie. De bruidegom
kijkt heel gewichtig en de bruid moet dan heel triestig kijken.
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jaar aangekocht werden.
Cursus voor de leraars
Elk jaar krijgen de leraars bijscholing die georganiseerd wordt
in Moishkum en waar de lokale autoriteiten ook uitgenodigd
worden. Deze keer kwam er een gastleraar die Engels gaf.

�����

De leerlingen van het vijfde leraar moeten op het einde van
het schooljaar meedoen aan het staatsexamen. Het is een
erekwestie van de scholen en de leerlingen worden dan ’s
avonds extra voorbereid. Vorig jaar nog behaalden al onze
leerlingen een A-attest!
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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”
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To touch immortality,
teach a child to read.

7

De bouw van het ‘safe house’ in Moishkum
Elk jaar zijn er overstromingen in Bangladesh. Om de
waardevolle materialen in veiligheid te brengen werd besloten
om een ‘safe house’ te bouwen.
Vorig jaar werd het ‘safe house’ in Dakbhanga afgewerkt en dit
jaar was Moishkum aan de beurt.
Zo een safe house heeft natuurlijk een dubbele functie: in
Dakbhanga fungeert het als vergaderlokaal en in Moishkum
kunnen er leerkrachten logeren.
Het oorspronkelijke plan was om een gebouw op pijlers te
maken maar de ondergrond bleek te zanderig en de fundering
zou niet sterk genoeg zijn.
Het eindresultaat is een deftig gebouw op een hoge fundering
waar eventueel nog een verdieping kan op gebouwd worden.
De stellingen en trappen worden nog steeds in bamboe
opgetrokken en zijn ware kunstwerken. Het beton voor het
dak werd in schotels naar boven gedragen door sterke, pezige
mannen, een bravoerstukje van lenigheid en behendigheid.
Nu was er voor het eerst een heuse betonmolen omdat er
elektriciteit is.
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Ons jaarlijks concert van Big Joe & phantom 309
Op 20 mei was het zo ver: een grote muziekinstallatie werd op pootjes gezet in het Kuipershof. ’s Avonds was er het optreden
van onze lokale talenten: Johan, Gema, Tom, Stefan, Ivan en Jef.
De sfeer was fantastisch en de muziek was super! Er werd genoten met volle teugen.
Daarna ging de groep verder in dezelfde sfeer, puttend uit het werk van Neil Young, Nick Cave en The Doors.
We waren aangenaam verrast door de creatieve inbreng van de band.
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