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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de vzw Dakbhanga
en wordt 2x per jaar toegestuurd aan personen die de
vereniging op een bepaalde manier steunen.
Overschrijven kan je als volgt:
- Met een Europese overschrijving kan je storten op
rekeningnummer: :
VZW DAKBHANGA,
IBAN:
BE 16 7350 0385 9574
code BIC: KREDBEBB
- of indien je een FISCAAL ATTEST wil,
(min. 40 euro per jaar)
Ten name van Stelimo
IBAN :
BE71 4569 5241 8169
code BIC: KREDBEBB
met vermelding : “VOOR RITA MEYNEN”
Verantwoordelijke uitgever:
Rita Meynen
G. Gezellelaan 66 - 3550 Heusden-Zolder

Dag allemaal,
Het is alweer tijd voor de volgende nieuwsbrief, nummer 33 deze keer.
Vorige keer begon ik met een trieste noot, maar nu niet want nu ben ik toch wel trots!
In Bangladesh eindigt het schooljaar in december en de leerlingen van het vijfde leerjaar moeten deelnemen aan het staatsexamen want de lagere school telt er maar 5
leerjaren. Er waren 70 leerlingen in het vijfde leerjaar en die zijn allemaal met glans
geslaagd! 12 van hen haalden zelfs een A+, dat is meer dan 80% op alle vakken. Van
de 12 leerlingen waren er 11 meisjes. Een pluim voor de vrouwen!
69 leerlingen zijn begonnen aan het zesde leerjaar in een andere school.
Intussen is het volgend academisch jaar van start gegaan en in de 2 scholen samen zijn
er 486 leerlingen. We weten waarvoor onze VZW werkt!
Dan vertel ik er maar meteen bij dat het elk jaar moeilijker wordt om het gevraagde
budget bij mekaar te krijgen. Vorig jaar was het 54500 €. We kregen 14000 € steun van
de provincie en de gemeente samen. De overige 40500 € kregen we spijtig genoeg niet
bij mekaar en we hebben diep in onze spaarpot moeten tasten… Nu, we doen dapper
verder want we hebben beloofd dat we tot 2024 volhouden.
Af en toe is er dan weer een deugddoend lichtpunt. Vorig jaar werd Lauren geboren en
haar ouders kozen niet voor suikerbonen maar ze gaven het geld voor de VZW. Als ik
eind dit jaar in Bangladesh ben ga ik boeken kopen voor de bibliotheek en dan maken
we meteen een foto voor Lauren haar album! Tijdens de babyborrel stonden er kaartjes
op de tafels met uitleg over de ontbrekende suikerbonen. Tof, niet?
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Er is nog meer! Vorige maand ging ik vertellen over ons project in het Sint Gerardusinstituut in Diepenbeek, bij de leerlingen van de middelbare school. Ze gaan een sponsorloop organiseren. Meer hier over in de volgende brief.
Minder goed nieuws is dat onze Project Coördinator, Janardan, bij ons weg gaat. Hij
heeft 8 jaar heel hard gewerkt en we zijn dankbaar dat hij zo lang bij ons bleef. We kunnen alleen maar hopen dat zijn opvolger het even goed gaat doen.
Heel binnenkort is het weer zo ver: ons jaarlijks concert. Het blijft telkens een uitdaging
om een groep of een koor te vinden.
Dit jaar hebben we echt wel geluk. Het Heusdens koor, Exsultate, brengt een frisse
mengelmoes van ernstige en speelse liedjes.
We verwachten jullie dan ook op zaterdagavond 5 mei om 20 u in het Kuipershof.
Heel graag tot dan!
�����

Dank voor jullie sympathie en steun.
Veel leesgenot!
Hartelijk,
Rita
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De voorbije maanden in Dakbhanga en Moishkum
Onze Project Coördinator Janardan in het Rohingya
vluchtelingenkamp
Janardan is een paar keer naar de kampen geweest
om voedselpaketten uit te delen. Omdat de situatie zo
ontzettend schrijnend was - en is - besloten we om te
helpen, al is het dan ook een erg kleine bijdrage.
Janardan maakte daar kennis met mensen van grotere
organisaties die nood hadden aan personeel dat vertrouwd is met de lokale situatie en die het lokale dialect
verstaan. Het lokale dialect van het zuiden lijkt erg op
de taal die de Rohingyas spreken.
Janardan heeft heel wat ervaring, is een goede manager en besliste om te gaan werken bij een grote internationale NGO. Hij verdient er ook veel meer dan bij ons.
Voor onze VZW is het een verlies, maar hij zal zeker
heel zinvol werk kunnen verrichten in de kampen. We
wensen hem dan ook het allerbeste voor de toekomst.
Het leven gaat verder en Janardan werd vervangen
door Jewel. Dat wordt dus nog even aanpassen.
Opleiding voor het oudercomité
In oktober kregen de leden van het oudercomité hun
jaarlijkse bijscholing. Dat gebeurt tijdens het weekend.
Het is een extra job voor de leerkrachten maar het loont
de moeite. Het schoolcomité is een geëngageerde
groep die echt wel het beste willen voor hun kinderen.
Waar ze 20 jaar geleden een school nog overbodig vonden zijn ze nu hevige voorstanders, zeker omdat onze
scholen zo goed scoren bij de overheid en er regelmatig
iemand van de lokale notabelen langs komt.
Er stond heel wat op het programma. Even het lijstje
aflopen:
•
De situatie vandaag en de toekomst van het project.
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•
•
•
•
•
•
•

Rechten van het kind.
Ontwikkeling van het kind.
Team building.
Verantwoordelijkheid van de leden van het oudercomité.
Kwaliteit van het onderwijs en bekwaamheid van
een leraar.
Communicatie en samenwerken.
Opstellen van een actieplan voor beide scholen.

Officiële opening van het “safe house”
Eind oktober werd ook het nieuwe “safe house” ingehuldigd. Dat is het nieuwe gebouw dat vorig jaar gebouwd werd met een hogere fundering tegen overstromingen. Het wordt nu gebruikt als kantoor en ziet er
heel netjes uit.
De burgemeester kwam het rode lint doorknippen en
achteraf waren er weer maar toespraken en thee met
koekjes.

De laatste schoolreis van het 5de leerjaar
Nadat de leerlingen van klas 5 hun examen afgelegd
hadden gingen ze nog één keer op schoolreis. Het werd
een feestelijke afsluiter van 6 jaar in dezelfde klas: van
de kleuterklas tot het 5de leerjaar.
Daarna werd het wachten op de uitslag die prima was!

Nieuw schooljaar, nieuwe boeken!
In januari ging het nieuwe schooljaar van start en dan
begint alles van voor af aan. De klassen zijn gepoetst en
opgesmukt en alles ruikt naar nieuw.
Het uitdelen van de boeken is een traditionele ceremonie. Dank zij de goede samenwerking met de lokale
autoriteiten van het onderwijs krijgen we de boeken op
tijd.
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Jaarlijkse sportdag
Ook weer een dag waar iedereen naar uitkijkt. Er wordt
op voorhand goed getraind want iedereen wil winnen bij
de volksspelen, op het podium staan en een prijs mee
naar huis nemen.
Voor de grote jongens was er een speciaal sporttornooi.
Feest voor de leerlingen met A+
In februari was er nog een extra receptie met uitdeling
van trofeeën voor de 12 uitblinkers! Hier een foto van
de directeur van Dakbhanga samen met de leerlingen.
Er staan ook nog een paar mensen van het oudercomité
bij. Op foto’s wordt er heel ernstig gekeken!
Tuin op het dak!
Op het dak van het nieuwe kantoor werden groenten en
bloemen in potten geplant, en resultaat hebben ze! Dit
zijn foto’s van februari. Het is dan ‘winter’ ginder: zonnig
en droog, heerlijk weer! Temperaturen van achteraan in
de 20 en ’s nachts gaat het niet beneden 12°C. Om zo
te verhuizen… tijdens de winter toch, want binnenkort
komt de moesson er aan en de modderstromen
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Twee jonge vrouwen in verschillende werelden
Britt in België
Britt woont in Heusden en wordt dit jaar 18.
Vorig jaar gingen drie leerlingen van het vijfde jaar
van het Sint Franciscuscollege van Heusden-Zolder naar Bangladesh, samen met hun leerkracht. Ze
maakten deel uit van een grotere groep van andere
scholen in Vlaanderen.
Ze maakten kennis met Willem Gees en zijn project
Banglabari. Willem werkte vroeger voor de Damiaanaktie en ik ken hem al heel wat jaren.
Hij organiseert fietstochten door het binnenland om
zijn VZW te steunen. Zijn VZW is hier in België in
Torhout geregistreerd. De voornaamste activiteit is
mensen microkredieten ter beschikking stellen voor
de bouw van duurzame woningen. Ze hebben ook
nog heel wat andere activiteiten o.a. een borduurproject en een computerproject.
Leerkrachten en leerlingen van verschillende middelbare scholen nemen deel aan de reizen: de leerlingen betalen zelf hun reis en in de scholen worden
acties georganiseerd waarvan de opbrengst voor het
project is.
Ook dit jaar gaan ze weer naar Bangladesh.
Ik was toch wel benieuwd om kennis te maken met
de leerkracht en stelde voor om een babbel te doen
met een van de leerlingen. Zo leerde ik Britt Custers
kennen die vorig jaar naar Bangladesh reisde. Ze zat
toen in het vijfde jaar, nu in het laatste.
Wat was jouw motivatie om mee naar Bangladesh te gaan?
Op school werd een vertelavond georganiseerd om het project en de reis voor te stellen. Ik vond het enorm boeiend en was er dadelijk
vast van overtuigd dat het iets voor mij was.
Vroeger durfde ik niet veel, voor een grote groep praten en contacten leggen vond ik moeilijk.
Ik wil iets voor anderen doen, ik wil mensen helpen. Misschien kon dat wel in Bangladesh. Ik wilde ook een beeld krijgen van vrijwilligerswerk.
Het was natuurlijk heel fijn. Alles was goed georganiseerd en het waren enorm veel indrukken die op ons afkwamen. Alles was anders
dan hier, de mensen waren heel vriendelijk.
Ik herinner me wel een dag dat ik een vrouw
ontmoette die ons boos aankeek, net of ze wilde zeggen: wat komen jullie onze armoede hier
bekijken… De taal was natuurlijk wel een barrière, we konden niets zeggen.
Toen ik thuis kwam heb ik heel hard geweend.
Ik ben anders geworden, ik kan nu veel beter
relativeren.
We leven in een oneerlijke wereld. We moeten
doen wat we kunnen, ook al is het beperkt.
Ooit wil ik zeker terug gaan. Volgend jaar ga
ik orthopedagogie studeren en daarna zou ik
graag het leven van anderen beter maken.
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Hriti in Bangladesh
Hriti woont in Khulna en wordt dit jaar ook 18.
Net zoals Britt is ze een enige dochter.
Hriti is de dochter van Monir en Sabina. In 2001 en 2002 werkte ik samen met Monir
in het gezondheidsproject in Cox’s Bazar. Hij deed toen mee aan examens en kreeg
een unieke kans om aan de universiteit van Khulna te gaan werken. Onze wegen
gingen uit mekaar maar we bleven contact houden en via foto’s heb ik Hriti zien opgroeien. Ze noemt me Tante Rita en ze kent me natuurlijk heel haar leven al.
Via Monir heb ik haar ook een paar vragen gesteld.

Wat denk jij van België?
Ik weet dat België in Europa ligt, het is
heel ver van hier en het is er erg koud.
De mensen zijn rijk en goed. Ik hoop
dat ik later België kan bezoeken. Mijn
papa vertelt me wel regelmatig over
België en dat vind ik fijn.
Wat vind je van ons scholenproject?
Tante Rita stuurt regelmatig kaartjes
naar mijn papa en daar staan lachende gezichten op. Ik vind dat heel fijn.
De kinderen in de afgelegen dorpen
hebben geluk dat het project bestaat.
Ze vinden het daar heel bijzonder als de mensen van België op bezoek komen. Ik heb veel waardering voor het werk dat de mensen in
België doen om hier die scholen mogelijk te maken.
Wat zijn jouw dromen voor de toekomst?
Ik zou graag medische wetenschappen gaan studeren want ik wil dokter worden. Later wil ik werken voor de armen hier. Nu vind ik het
fijn om hier in de buurt spelen te organiseren voor de kinderen.
Later wil ik ook wel andere landen bezoeken. Ik zie het niet zo groots, ik wil een eenvoudig leven.
Hriti heeft een mail naar Britt gestuurd. Het begin van een correspondentie en misschien van een vriendschap?

Het project steunen?
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.
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Ons jaarlijks concert voor 2018
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Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, graag een mailtje naar info@dakbhanga .be
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