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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

INHOUD
2- Voorwoord
3- Ons project
4- Sponsorloop in Sint-Lutgardus
6- Exsultate zong voor ons
7- In onze scholen

Dag allemaal,
Na een heerlijke zomer, verkleuren toch weer de bladeren en worden we er aan herinnerd
hoe vlug de maanden voorbij flitsen. Ook tijd dat onze nieuwsbrief bij U in de brievenbus
valt.
Voor onze VZW waren er een paar deugddoende hoogtepunten in de voorbije maanden.
In Sint-Gerardus in Diepenbeek werd een sponsorloop georganiseerd voor ons project. Het
was fantastisch om te zien met hoeveel enthousiasme de voorbereidingen verliepen. De
leerkrachten en begeleiders zijn mensen van goud! Niemand had verwacht dat het zo een
grote som zou opbrengen. Als ik in december in de scholen in Bangladesh ben ga ik proberen uit te leggen hoe die studenten dat voor mekaar kregen. De kinderen daar hebben nog
nooit een elektrische rolstoel gezien. Op de paadjes in de dorpen is er geen mogelijkheid
voor een gewone rolstoel, laat staan een elektrische.
In mei hadden we ons jaarlijks concert. Exsultate, het gekende Heusdens koor kwam voor
ons zingen. Het werd een sfeervolle avond die spijtig genoeg veel te vlug voorbij was.
Voor ons project hebben we jaarlijks meer dan 50 000 € nodig. Vorig jaar lukte het ons niet
om die som bij mekaar te krijgen en hebben we onze reserve moeten aanspreken. Dit jaar
moet het ons wel lukken: een gulle sponsor leverde een stevige bijdrage.
We hopen ook nog een toelage te krijgen van de provincie. We dienden een aanvraag in
om heel wat herstellingen uit te voeren en de scholen een degelijke verfbeurt te geven.
Onderhoud is niet de sterkste kant van ons managementteam. Ze hebben nooit geleerd
hoe ze gebouwen moeten onderhouden en het vochtige klimaat doet alles vlugger slijten.
De activiteiten in het project gaan verder, een beetje moeizamer dan voorheen want de
Project Coördinator werd vervangen. Jewel heet onze nieuwe man. Onze Country Representative woont in Dhaka en hij heeft de afgelopen maanden meer tijd moeten doorbrengen
in het project, dat is een nacht op de bus ofwel een lokale vlucht.
We kregen ook geen goede foto’s meer alhoewel er een nieuwe camera werd aangekocht.
Jewel heeft al aardig wat bijgeleerd, nu nog schaven aan zijn Engels, zodat we vlotter
kunnen corresponderen.
In december ga ik kennis maken met Jewel en het gaat een hele opluchting zijn als we
samen aan tafel kunnen zitten en de problemen gewoon in het Bengaals bespreken.
Deze keer ga ik alleen, er gaat minder tromgeroffel zijn en meer tijd om alles rustig uit te
praten. Mijn reisverslag is dan voor de volgende nieuwsbrief.
Onze website heeft een hele tijd niet gewerkt. De site werd volledig vernieuwd en op
31.10.18 gaan we opnieuw online! Klik dus maar op www.dakbhanga.be en kom even mee
op bezoek in onze scholen.
Al een agenda voor 2019? Noteer dan meteen ons jaarlijks concert op zaterdag 4 mei. Het
solidariteitskoor Kantikune verzorgt de avond.
Bedankt voor jullie steun en sympathie!
Veel leesgenot.

ynen
Rita Me

Vriendelijke groeten,
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 op de hoogte zijn van de achtergrond, 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
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.
• De Project Coördinator wordt bijgestaan door de 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 managementmeeting. 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 486 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 voor 24 leerlingen 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.
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Sponsorloop in het dienstencentrum Sint-Gerardus
in Diepenbeek
Goele Beylemans werkt in Sint-Gerardus, ze is er leerkracht. Elk jaar doen de leerlingen van Sint-Gerardus een actie om geld in het laatje
te krijgen voor een goed doel. Goele stelde ons project voor en dat werd op een warm welkom onthaald in de school en natuurlijk ook bij
onze VZW.
Even wat vertellen over Sint-Gerardus: Het werd opgericht in 1957 door enkele ouders als een zorg- en onderwijsinstelling voor kinderen
met spastische handicaps.
Sint-Gerardus begeleidt personen met een motorische beperking. Dagelijks rijden 20 bussen door de provincie Limburg die kinderen, jongeren en volwassenen ophalen.
Deze mensen worden opgeleid om hen laten deel te nemen aan het sociale en professionele leven.
De scholen maken deel uit van de grote koepel en organiseerden dit jaar een sponsortocht voor onze scholen in Bangladesh.
In maart mocht ik gaan vertellen over het project in de secundaire school. Er waren 80 jongeren in een rolstoel in de zaal en… de micro
deed het niet. Gelukkig was dat geen probleem want ze waren onmiddellijk geboeid door de foto’s en de uitleg en het was muisstil.
Voor mij was het ook een fijne ervaring: het was de eerste keer dat ik in Sint-Gerardus kwam. Ik was onder de indruk van de infrastructuur
en de aangepaste installaties en materialen, maar vooral van de warme sfeer. Er was een voelbare discipline die als een rode draad doorheen activiteiten en hartelijkheid liep.
De leerlingen kregen allemaal een nieuwsbrief mee zodat ouders en sympathisanten wisten voor welk project de sponsorloop georganiseerd werd.
Er was een parcours van 500 meter afgezet. De leerlingen kregen een sponsorkaart en moesten vragen aan familie, vrienden en leerkrachten om rondes te sponseren. Het bedrag per ronde mochten ze zelf bepalen.
Op 30 maart was het dan zo ver! Er waren fietsen, elektrische rolstoelen en gewone rolstoelen. Voor elke gewone rolstoel was een begeleider nodig. Die begeleiders hadden een prima conditie en velen hadden getraind: ze moesten de rolstoelen voortduwen en sommigen liepen
zelfs 6 km! Er waren fietsers die 25 rondes deden: 12,5 km. Chapeau!
Ik hield mijn hart vast als de leerlingen met de elektrische rolstoelen voorbij sjeesden, die gingen een vaart! Gelukkig vloog er niemand uit
de bocht en waren er geen valpartijen. De stand met drinkwater werd druk bezocht.
De sponsorloop duurde een uur. Na afloop gingen ze allemaal bezweet en met rode hoofden richting school. Moe en tevreden.
Goele vertelde dat de leerlingen blij waren dat ze wat konden betekenen voor de kinderen in Bangladesh. Ik heb beloofd dat we boeken
gingen kopen voor de bib en knutselmateriaal voor in de scholen.
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De echte verrassing kwam pas eind juni, toen ik de cheque
mocht gaan halen. De sponsorloop had zo maar eventjes
2500 € opgebracht!!! Een heel grote som, dat hadden we echt
niet verwacht.
In december ga ik dan ook
heel fier mijn uitleg doen in
de scholen in Bangladesh
en ik�����
neem de foto’s mee.
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Exsulate zong voor ons!
Concert voor Bangladesh:
Op 5 mei was er ons jaarlijks concert. Het Heusdens koor Exsultate kwam voor onze VZW optreden en… helemaal gratis! Er waren 40
koorleden die minstens evenveel sympathisanten meebrachten. Exsultate heeft een groot publiek, kortom: de zaal was helemaal gevuld.
Zoals gewoonlijk was er de infostand, het hebbedingenwinkeltje en ook de kaartenstand. De leden van de VZW waren druk in de weer
en we kregen hulp van een paar ervaren obers van de KWB.
Het werd een fantastische avond die geleid werd door Bruno Sprengers, hun enthousiaste dirigent, die de ganse zaal meekreeg. Ze
brachten een gevarieerd programma met mooie, gevoelige en swingende feel good nummers. Het publiek danste en zong volop mee.
De avond werd afgesloten met een daverend applaus en een staande ovatie. Een bisnummer kon
natuurlijk niet ontbreken.
De sfeer was echt deugddoend en er kwam veel te
vlug een einde aan.
Er was wel nog een zalige nasmaak: de opbrengst
was de beste ooit!
Hartelijk dank.
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In onze scholen
Onze vorige Project Coördinator, Janardan, werkt nu voor de Britse NGO “Save The Children” in de vluchtelingenkampen van de
Rohingyas dicht bij Cox’s Bazar. We zagen hem niet graag gaan, want hij was een goede manager. We wensen hem alle goeds voor de
toekomst. Intussen kregen we nieuws dat hij al een promotie kreeg.
Jewel vervangt Janardan. Het is niet gemakkelijk om iemand te vinden die in een vergeten hoekje wil gaan werken en het vraagt ook
weer tijd vooraleer Jewel ingewerkt is.
De correspondentie in het Engels is een hele opgave voor hem en hij heeft hulp nodig van Masum, onze Country Representative.

Onze kleine dokters zijn nog steeds een succes in de omliggende dorpen. Ze krijgen eerst een opleiding over het onderwerp waarover
ze gaan vertellen en dan gaan ze op stap. Het heeft altijd wat met gezondheid te maken: van nagels knippen tot behandeling van
diarree. De moeders zijn fier als hun kinderen een speech geven en ze kunnen dan meteen bijbabbelen met andere vrouwen.

Zoals elk jaar werden de uniformen gemaakt in de scholen: van iedereen werd de maat genomen en dan zoemen de naaimachines van
de kleermakers. Ze logeren en werken in een van de klaslokalen.
Als alles klaar is wordt er geposeerd voor de camera en worden de klasfoto’s genomen. Een glimlach hoort daar niet bij…
Vergeleken met de beginjaren van de scholen valt het op dat alle kinderen schoeisel aan hebben, één van de tekenen dat het stilaan
beter gaat.

■ NIEUWSBRIEF NR 34 ■

8

De ouders vinden de maandelijkse vergadering belangrijk voor het contact met het oudercomité en de leraars. Er is telkens een
goede opkomst hoewel de vrouwen zich nog steeds verschuilen achter de boerka. Dikwijls is het al een gekleurde hoofddoek.

Dit jaar werden de “multimedia klassen” gestart. Toen we dat lazen in het verslag van de managementmeeting vroegen we ons af
hoe ze dat gingen doen. De nodige uitleg volgde: ondanks het feit dat de leerlingen geen computer of laptop hebben, vinden ze het
nodig dat ze een introductie tot multimedia krijgen. Dit wordt gedaan in de klas in Moishkum want in Dakbhanga is er nog steeds geen
elektriciteit. Zo hebben de leerlingen een idee van wat er in de wereld gebeurt… al is die toch wel heel ver weg…

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”
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, graag een mailtje naar info@dakbhanga .be
■ NIEUWSBRIEF NR 34 ■

To touch immortality,
teach a child to read.

