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INHOUD

Dag mensen allemaal,
Deze keer met een beetje vertraging, maar we zijn er!
Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Er is heel wat veranderd in onze VZW: onze
voorzitter, Fonny Vermeyen, heeft zich teruggetrokken na 4 jaar hard werken. Bedankt, Fonny!
Het was fijn samenwerken en de kinderen in Dakbhanga en Moishkum zijn er wel bij gevaren!
Fonny blijft nog wel lid van onze algemene vergadering, dus we zijn hem nog niet helemaal kwijt.
Hij hielp ons immers o.a. wegwijs te geraken in de wereld van de VZW’s, hetgeen niet eenvoudig
was. We zijn nu goed op weg en doen zo verder.
Onze nieuwe voorzitter wordt René Engelen: we zijn blij dat hij het wil doen, en we zijn er ook van
overtuigd dat hij het goed gaat doen. René is zelf in Dakbhanga en Moishkum geweest en een
klein stukje van zijn hart bleef er achter… Als je Bangladesh een keer echt gezien hebt laat het
je niet meer los. Daarbij komt dan nog dat René papa is van enthousiaste jonge mensen en hun
wereld kent. We gaan hen ook nog nodig hebben om onze toekomst te verzekeren.
Voor ik in 2004 terug naar België kwam werd er ter plaatse de NGO (Niet Gouvernementele
Organisatie) Dakbhanga gesticht. Die is nodig voor het overhevelen van de fondsen. Zo’n NGOwerkjaar loopt van 1 november tot 31 oktober. We kregen dan ook het eerste jaarrapport binnen
en het is om trots op te zijn. Alles werd in een nette lay-out gestopt, met de nodige foto’s. Immers, op basis van het rapport én van een bezoek ter plaatse vanwege de lokale overheid moet
er ginder elk jaar een aanvraag ingediend worden om opnieuw geld te mogen ontvangen.
Het deftige rapport en de werking ter plaatse hebben we hoofdzakelijk te danken aan de integere Hossain, die vanuit Dhaka de drijfveer blijft achter de scholen. Shameem zorgt voor de
lokale werking, samen met de leerkrachten en de schoolcomités.

2- Een woordje van Rita
3- Het verhaal van Shaiful Islam
4- Ouders in Dakbhanga

Onze eerste algemene vergadering voor 2006 heeft ook plaats gehad. Er worden plannen gemaakt voor de volgende Dakbhanga afternoon en er wordt uitgekeken naar andere initiatieven
om geld in het potje te brengen.

6- Werkingsverslag VZW Dakbhanga 2005
8- V.z.weetjes

COVERFOTO:
Leerlingen van het Moishkum-schooltje

Ondertussen ben ik ook al meer dan een jaar terug op Belgische bodem en heb ik de baan waar
ik van droomde: ik werk namelijk full time op de palliatieve eenheid van het Vesaliusziekenhuis
in Tongeren. We zitten er heel dicht bij de bodem van ons bestaan, en het is niet gemakkelijk
om te delen in de pijn van afscheid nemen… maar dat is nu eenmaal leven: los laten en verder
gaan…
Ik had nooit gedacht dat het zo vlug zou gaan. Hadden ze me een paar jaar geleden gezegd dat
ik al na een jaar terug in België op een palliatieve afdeling zou werken, zou ik het niet geloofd
hebben. Ik moet natuurlijk nog heel veel leren, maar stilaan zal dat wel komen. Elke dag sta ik
ook nog verwonderd van de overvloed en diversiteit van materiaal en het nooit tekort hebben.
Wat me wel degelijk tegenvalt, is de lange Belgische winter, en soms heb ik heimwee naar de
Bengaalse zon. Toen ik de voorbije week uit nachtdienst kwam en mijn autoruiten moest afkrabben, was Bangladesh “even” heel ver weg. In Cox’s Bazar was het koudste moment in de winter
+ 16 graden Celsius. Maar kom, de verwarming in de auto werkt en ik heb een warm huis, een
voordeel dat heel velen niet kennen.
Voor alle verdere uitleg over Dakbhanga verwijs ik naar de volgende bladzijden en wens ik jullie
veel leesplezier.
Vriendelijke groeten,

ynen
Rita Me

Rita
P.S. Denken jullie ook nog eens aan de financiële bijdrage? Een doorlopende opdracht van 10
of 15 Euro per maand verzekert de toekomst van de kinderen ginder, en het maakt geen gat in
jullie portemonnee… Alvast bedankt!
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Het verhaal van Shaiful Islam
te kunnen overstappen. Van de 26
studenten voor deze sponsoring werd hij
de eerste bij de toelatingsproef.
Hij werd ingeschreven in deze school
omdat hij daar vlakbij woont. Zoals
alle andere middelbare studenten die
gesponsord worden door de NGO
Dakbhanga ontvangt hij steun voor het
schoolgeld, de schoolboeken en andere
schoolmaterialen en zijn uniform.
Tijdens de laatste proefwerken behaalde
hij 65,44% .
Ook hij schreef een opstelletje voor deze
Nieuwsbrief:

door het Dakbhanga project. Ook al is
mijn familie erg arm, toch hoop ik te
kunnen blijven verder studeren met hulp
van het Dakbhanga project. Ik had 65%
op mijn laatste rapport maar ik hoop het
beter te doen in de toekomst. Net zoals
ik zijn er nog enkele andere studenten
die het geluk hebben om met sponsoring
verder te kunnen studeren.
Ik ben dus diep in mijn hart heel veel
dank verschuldigd aan de organisatie.
Shaiful Islam
Class VI
Roll No 38

“Ik krijg de kans om naar school te gaan,
zelfs in onze arme familie”

De twaalfjarige Shaiful Islam woont in
het dorpje Purbo Kawarkhup in het District Cox’s Bazar. Hij zit in klas VI van
de Hakim Rahima High School.

Z

Het was de bedoeling dat ik naar het
middelbaar zou gaan nadat ik geslaagd
was in het lager onderwijs. Maar dat was
bijna onmogelijk vanwege ons groot
gezin en de armoede waarin we leven.
Maar toen kreeg ik sponsoring van het
Dakbhanga project en werd ik toegelaten
tot klas VI van de Hakim Rahima
High School. Nu ga ik dus verder met
studeren in het middelbaar onderwijs.
Ik krijg ook een studiebeurs van de
regering. Om mijn examenuitslagen te
verbeteren krijg ik regelmatig les van
een privé leraar die ook betaald wordt

ijn vader, Abdul Khalek, en zijn
moeder, Fatema Begum, zijn
hardwerkende boeren. Shaiful is
de oudste van drie zonen en vier dochters. Zijn vader had als raadslid ooit
veel meer landbouwgrond, maar kan nu
alleen nog maar een klein stukje eigen
land bewerken. Naast wat handlangerswerk bij andere boeren verdient hij niet
meer dan 100 taka (€ 1,29) per dag. Het
was dan ook heel erg moeilijk voor de
familie om Shaiful naar het middelbaar
onderwijs te sturen, want als hij zou
gaan werken zou hij als 12-jarige misschien wel 50 taka (€ 0,64) per dag kunnen verdienen.

Shaiful en zijn vader

Shaiful werd in 2004 derde in het vijfde
studiejaar van de Kawarkhup Primary
School. Hij kreeg een studiebeurs van de
regering (ongeveer 100 taka per maand)
en vroeg sponsoring aan bij de NGO
Dakbhanga om naar het middelbaar
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De ouders in Dakbhanga
Als ik de foto’s bekijk van ouders van de

verscholen achter hun sari. Moest er
gestemd worden, dan kwam er aarzelend
een hand omhoog, maar een gezicht
kreeg je niet te zien.

schoolkinderen denk ik: veel is er nog
niet veranderd… De moeders zitten er
verslagen bij, en het ziet er niet naar uit
dat ze hun zegje al doen. Nu ja, er werd
al een lange weg afgelegd. Wat voor ons
vanzelfsprekend lijkt is in een conservatief moslimdorp in het zuiden van Bangladesh een ernstig probleem.

D

e schooltjes begonnen op aanvraag van de mensen in het
dorp, voornamelijk van de vaders die in een praatgroep zaten van een
NGO. Ze kwamen regelmatig samen om
over gezondheidsproblemen te discussieren. Er werd dan al vlug een schoolcomité gevormd en geen mens die er aan
dacht dat er ook moeders thuis horen in
een schoolcomité. Dat bleef zo verschillende jaren.
In 2002 stelde men voor om enkele
moeders uit te nodigen om naar de
vergaderingen van het schoolcomité
te komen. Intussen waren er ook
praatgroepen voor vrouwen gestart en
hadden de moeders geleerd om daar
hun mening te zeggen. Maar samen
met mannen vergaderen en dan nog
je mening durven uitspreken was nog
teveel gevraagd. Ze waren er, maar
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Toen de jaarlijkse schoolreis naar zee
gepland werd in 2003, zouden de mensen
van het schoolcomité meegaan om voor
de kinderen te zorgen. Onder leden van
het schoolcomité verstonden ze: enkel
mannen!!! Toen Hossain dat hoorde
werden de schoolreizen eenvoudigweg
afgelast. De discussies hebben 3 weken
geduurd vooraleer ze ervan overtuigd
waren dat de vrouwen wel mee konden,
goed verscholen onder hun zwarte
boerka’s.
Tijdens de sportdag in 2004 waren
de moeders er ook om prijzen uit te
delen en in 2005 deden ze mee aan een
stoelendans (zie foto’s hiernaast). Al een
heel verschil met de sportdag van 2000,
toen de vrouwen toekeken van op 200
meter afstand.
Vandaag horen de vrouwen er al wel
bij, maar een eigen mening hebben en
er voor uitkomen, daar moet nog aan
gewerkt worden. Het begin is in alle
geval gemaakt.
Rita

5
logo

Een overzicht van de sportnamiddag in februari 2005 waarbij
de ouders ook hun best deden en vooral de moeders kwamen
verrassend opdagen om deel te nemen aan deze activiteit.
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Werkingsverslag VZW Dakbhanga 2005
In 2005 werd er ernstig verder gewerkt,
zowel in België als in Bangladesh. Wereldschokkende feiten gebeurden er niet,
maar we werken verder aan de toekomst
van de kinderen.

Op 4 januari 2005 verschenen
eindelijk de nieuwe statuten van
de VZW Dakbhanga in de bijlagen
van het “Belgisch Staatsblad” onder
aktenummer 1122 .
Op dinsdag 1 februari 2005 kwam
de Raad van Bestuur van de VZW
Dakbhanga voor een eerste keer bij
elkaar. Tijdens deze vergadering werd
teruggekeken op het jaar 2004 en
werden de grote krijtlijnen uitgezet voor
het nieuwe jaar. Tevens werd de eerste
Nieuwsbrief voorbereid.
Tijdens de eerste, statutair verplichte
Algemene Bestuursvergadering op 1
maart 2005, werd ons bestuurslid Carin
benoemd tot “ambtelijk secretaris”.
In de toekomst, indien onze secretaris
Guido afwezig is, zal zij de functie van
secretaris waarnemen. De Jaarrekening
2004 en de begroting 2005 werden
goedgekeurd. Verder werd er een
activiteitenkalender opgesteld en werd
er nagedacht over een aantal andere,
nieuwe activiteiten. Na aﬂoop van de
vergadering werd traditiegetrouw, weer
met zijn allen, de Nieuwsbrief nummer
7 verzendklaar gemaakt.
Zoals voorgaande jaren werd er
ook in 2005 hard gewerkt aan die
Nieuwsbrieven. Eind augustus verscheen
nummer 8. Op de mailinglijst staan nu
meer dan 950 abonnees. Het grootste
deel woont uiteraard in Heusden-Zolder,
maar daarnaast zwerft onze Nieuwsbrief
uit over heel België en nog veel verder,
tot bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland
toe… En eindelijk werd dit jaar, na een
bescheiden eerste aanzet, een digitale
Engelstalige versie van de Nieuwsbrief
nummer 8 naar een aantal adressen
gemaild.

De Raad van Bestuur riep nogmaals
een Algemene Vergadering bij elkaar
op dinsdag 12 april. Tijdens deze
vergadering werd de toestand van de
situatie in Bangladesh besproken.
De Raad van Bestuur kwam gedurende
het werkjaar 2005 bij elkaar op 1
februari, 26 april, 31 mei, 28 juni,
1 september, 19 oktober, 16 en 30
november. Tijdens deze vergaderingen
ging de meeste aandacht uit naar o.a.
het kofﬁeconcert op 12 juni; de situatie
van de NGO en de voortzetting van het
project in Bangladesh, de bijzondere
donaties, het beheer van de ﬁnanciële
middelen en het aantrekken van nieuwe
sponsors en bestuursleden.
Op zondag 12 juni organiseerde de
VZW opnieuw een kofﬁeconcert in “‘t
Kuipershof” in Heusden. Het Heusdens
Seniorenkoor, onder leiding van Alfons
Aerts, verzorgde een vrolijk concert dat
erg gesmaakt werd door het opgekomen
publiek. Naast klassiekers als de
Barcarolle van Jacques Offenbach of een
selectie uit “Het Witte Paard”, waagden
ze zich ook aan meer hedendaagse
liederen als “Eres tu” of “Amazing
Graze”. Hun gezang werd afgewisseld
met enkele muzikale intermezzo’s door
Anja Vandeweyer op dwarsﬂuit en
piccolo en Jo Stijnen op klarinet. En dat
alles onder de bezielde pianobegeleiding
van onze secretaris Guido. Het concert
werd afgesloten met een gezellige
samenzang.
Naast een infostand stond er ook
traditiegetrouw weer onze “marktkraam”.
Rita heeft bij haar terugkeer uit
Bangladesh zelf voor een boel spulletjes
gezorgd. Bengaalse dingetjes gingen
vlot over de toonbank. De hele middag,
zelfs nog een stuk na het programma
verdrongen de kooplustigen zich voor
de kraam. Nog één zo een verkoop en
Rita zal terug moeten naar Bangladesh
om voorraad in te gaan slaan…
Eind augustus deden we met een kleinere
infostand en een marktkraam mee op de
Werelddag in Bokrijk. Deze activiteit
leverde een bescheiden ﬁnanciële
winst op, een paar nieuwe contacten en
■ NIEUWSBRIEF NR 9 ■

Aan onze stand op de Wereldag ‘05 in Bokrijk
waren heel wat geïntersseerden.
Sonja Claeskwam ook een babbeltje doen.

een aantal nieuwe adressen voor onze
Nieuwsbrief.
Om alle bestuursleden te bedanken voor
hun inzet nam de Raad van Bestuur de
drankjes voor haar rekening tijdens een
gezellig etentje op zaterdag 10 december,
ter afsluiting van het werkjaar 2005.
Ondanks alle moeilijke omstandigheden
bleef de NGO Dakbhanga stug
doorwerken. Shameen Alam, onze vaste
medewerker van de NGO, volgde de
nodige computer- en andere cursussen.
Het lukt hem nu al om zelfstandig de
nodige communicatie te onderhouden.
Shahina Akter Shelly is nog steeds onze
parttime ﬁnancieel manager. Samen
met onze country representative Abul
Hossain en zijn vrouw Piara Begum
hebben zij halverwege het jaar het
hoofdkantoor van de NGO Dakbhanga
verhuisd naar een abdere locatie in
Cox’s Bazar. Het kantoor werd een
fotocopieermachine rijker.
Afgelopen jaar kregen de scholen
ook weer bezoek van verschillende
ofﬁciële inspecties. Naast een heel
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goed rapport kregen de NGO en de
schoolcomités opnieuw de belofte
voor talrijke verbeteringen aan de
lokale infrastructuur wat betreft elektriciteitsvoorziening, nieuwbouw voor de
schooltjes, rioleringswerkzaamheden,
communicatiemogelijkheden etc. Nu
maar hopen dat het niet bij beloftes
blijft.
De lagere scholen draaien nog steeds
goed. Maar er waren toch ook weer
problemen met het vinden van
nieuwe onderwijzers. In Dakbhanga
werkten eind 2005 Nasrin Begum als
hoofdonderwijzeres, Kamal Hossain,
Jahanara Begum, Afroza Aktar en
Rabeia Begum als assistent onderwijzer.
Als beginnend onderwijzer werd Shaﬁul
Alam benoemd en deze fungeert ook
als veerman om de kinderen tijdens het
regenseizoen over de rivier te zetten.
In Moishkum werd Kabirul Islam

doorstroomden van de schooltjes in
Dakbhanga of Moishkum, zijn er ook
een aantal kinderen bij die geselecteerd
zijn van andere lagere scholen in Cox’s
Bazar.

van de dorpsraden, de schoolcomités,
de leraren en van het personeel van de
NGO kwamen weer gestaag binnen bij
de VZW, zodat deze steeds op de hoogte
bleef van de actuele stand van zaken.

Omdat analfabetisme onder volwassenen in Bangladesh een groot probleem blijft, werd gestart met alfabetiseringscursussen voor de ouders van
de kinderen in het project. In Dakbhanga
zijn er nu twee groepen van mannen en
één met vrouwen, in Moishkum twee
groepen met vrouwen.

De VZW Dakbhanga en de NGO
Dakbhanga hebben ook in 2005
weer, elk op haar manier, hun steentje
bijgedragen aan een betere toekomst
voor de kinderen van Dakbhanga en
Moishkum. Zij zijn alle gulle sponsors
daar heel erg dankbaar voor.

De nieuwbouw van het schooltje in
Moishkum kwam ook dit jaar nog steeds
niet van de grond. De lessen worden er
nog steeds gegeven in de “Moktab”, het
ochtendlijk Koranschooltje, en in een
tijdelijk schuurtje van een plaatselijke
jeugdvereniging. De onderhandelingen
blijven doorgaan.

benoemd als hoofdonderwijzer. Hij
heeft assistentie van Jurmi Barua, Sheuli
Rani Dey en Abul Kalam.
Van de 156 scholiertjes in Dakbhanga
slaagden eind 2005 136 kinderen om
over te gaan naar een hogere klas. In
Moishkum waren dat er 101 van de 126
scholieren.
Traditiegetrouw werden er ook
afgelopen jaar twee picknicks en een
sportdag georganiseerd. Naast de
kinderen werden nu ook meer van de
overige dorpsbewoners bij het gebeuren
betrokken.
De NGO sponsort verder nog 18
leerlingen in het middelbaar onderwijs.
Een aantal van deze kinderen zitten
op een internaat. Naast leerlingen die

Rondom het schooltje in Dakbhanga
werd een bloeiende boomgaard met
600 bomen aangelegd. Verder werden
er nieuwe schoolbanken aangeschaft en
kreeg alles een nieuwe lik verf.
De bomen zorgen voor schaduw, en
binnen paar jaar kunnen ze uitgedund
worden. Het hout (mahonie) kan dan
wat opbrengen voor de school. Het
schooltje begint uit zijn voegen te
barsten en daarom werden enkele
klasjes weer ondergebracht in het oude
Koranschooltje.
De verslagen van de vergaderingen
■ NIEUWSBRIEF NR 9 ■

De foto’s hierboven illustreren hoe snel de bomen
er in enkele jaren groeien.
De leden van het schoolcomitee vinden er nu al
schaduw.
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V.z.Weetjes
zorgen voor een welgeslaagde gezellige
middag.

❏ In deze Nieuwsbrief hebt u kunnen
lezen dat er nog steeds goed werk wordt
verricht in Bangladesh. Maar u hebt ook
kunnen lezen dat de VZW samen met
de NGO in Bangladesh nog heel wat
plannen wil verwezenlijken: het verder
gaan met alfabetiseringscursussen voor
volwassenen en het bouwen van een
schooltje in Moishkum. En dat kost
geld, heel veel geld!
❏ Op adres van de VZW kunt u tevens
steeds terecht voor alle informatie over
onze VZW, het bestellen van postkaarten
of deze Nieuwsbrief. Dat kan ook per
telefoon (089 56 66 59) of via E-mail
v.z.w.dakbhanga@tiscali.be

❏ Bij de laatste mailing hebben we bijna
950 exemplaren van deze Nieuwsbrief
verstuurd. Maar er kwamen toch nu ook
weer een klein aantal Nieuwsbrieven
retour als zijnde onbestelbaar. We
blijven met uw hulp ons best doen om
onze adressenlijst zo actueel mogelijk
te houden. Als uw adresgegevens
veranderd zijn laat het ons dan weten. Wil
u de Nieuwsbrief niet meer ontvangen
of mocht u nog mensen kennen die
eventueel geïnteresseerd zouden zijn in
ons project, laat ons ook dat weten.
❏ We zijn nog steeds dringend op zoek
naar nieuwe, jonge bestuursleden om
ons Algemeen Bestuur te versterken.
Wie wil ons en Rita helpen om de
schooltjes in Bangladesh draaiend te
houden? Stel je kandidaat of vraag
naar bijkomende informatie (per E-M
v.z.w.dakbhanga@tiscali.be)

❏ Het Algemeen Bestuurslid Carin
Smets is aan de Raad van Bestuur
toegevoegd als ambtelijk secretaris.
❏ De “Werkgroep Dakbhanga Afternoon” is inmiddels ook weer druk bezig
met de voorbereiding van ons volgende
KOFFIECONCERT op zondag 4 juni
2006. Hou deze datum alvast vrij in
uw agenda, want ook nu weer gaan we

❏ Uw hulp is daarom nog steeds, nu
zelfs meer dan ooit, heel erg welkom.
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Wij hebben daarom de verschillende
mogelijkheden hoe u ons kunt steunen
nog eens op een rijtje gezet:
Om te storten:
1. als u geen ﬁscaal attest wenst stort
dan:
op rekening 735 – 0038595 – 74 ten
name van VZW Dakbhanga
2. als u een ﬁscaal attest wenst, stort
dan (minimum € 30,- per jaar)
op rekening 456 – 9524181 – 69
ten name van STELIMO en met de
duidelijke vermelding “voor Rita
Meynen”
3. onze Nederlandse vrienden kunnen
storten op
gironummer 9351677 ten name van
VZW Dakbhanga, Langerenstraat 89E,
B-3680 Maaseik-Neeroeteren, België.
4. Vanuit de meeste andere landen
uit Europa kunt u ook rechtstreeks
storten op de rekening van de VZW
Dakbhanga, IBAN BE16 7350 0385

Noteer deze datum alvast in uw
agenda.
Het wordt een spetterende namiddag
met muzikanten van eigen bodem .
Een rijzende ster in de showbiss, een naam die u
nog gaat horen is ilse La Monaca. Na de Londense
Theaterschool heeft ze in het buitenland bij enkele
musicals mee gewerkt. Nu vindt men haar terug
bij de KetNetBand en in het TV-programma “De
rechtvaardige rechters”.
Ilse La Monaca brengt hedendaagse liederen.
Dries Theuwissen begeleidt haar met zang en
gitaar en onze secretaris Guido Leenders zit
achter de piano.
Tot dan!

