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Vervoer naar school

Dag beste mensen,

We zijn er met onze volgende nieuwsbrief, het is nummer 11.
2007 is alweer goed gevorderd en in Bangladesh wordt er dapper verder gewerkt! De nieuwbouw van Moishkum school is helemaal klaar en, de verhuis is gebeurd! We hebben dus nu 2
gebouwen: in Dakbhanga en in Moishkum.
We kregen een heel degelijk jaarrapport met gedetailleerde resultaten en foto’s van het voorbije
jaar, het mag gezien worden! Op een van de volgende bladzijden geeft René, onze voorzitter,
een overzicht van de activiteiten van 2006. Hij voegt er meteen wat bij van het gebeuren aan
het thuisfront.
Verder is er in deze editie wat meer uitleg over onze “community groups” die hun problemen
bespreken en oplossingen trachten te vinden, maar die ook met de Grameen Bank en microkredieten werken. Vorig jaar werden die nog extra in de verf gezet toen Professor Yunus hiermee
de Nobelprijs voor de vrede won.
Voor de “community groups” vond ik geen betere vertaling dan “praatgroepen”, hoewel dit de
betekenis niet helemaal dekt.
Ons concert heeft dit jaar plaats op zaterdag 5 mei 2007, om 20 uur in het Kuipershof. Er staat
ook dit jaar jong talent op het programma!!!
“Four 4 once” is een musicaal ensemble dat bestaat uit 4 jonge mensen die een gevarieerd
programma brengen met Ierse volksmuziek, Joodse klezmermuziek, tangomuziek en Amerikaanse volksmuziek. Het gaat puur genieten worden.
Het voorprogramma wordt verzorgd door “Volkoren Grijs”, een groepje dames die volksliederen
brengen, begeleid door gitaar en dwarsfluit.
Graag heten we jullie daar hartelijk welkom!
Gedurende het voorbije jaar hebben we extra in onze (kleine) spaarpot moeten duiken: de uitgaven waren veel hoger dan de inkomsten. We gaan ons best doen om nog wat extra activiteiten
op touw te zetten. We hopen vooral om meer mensen te vinden die een maandelijkse storting
willen doen van 10 of 15 Euro. Op die manier kan de toekomst van de schooltjes verzekerd
worden.
Hoe langer ik in België ben, hoe drukker mijn agenda wordt… ik ben stilaan mijn weg aan
het vinden, alhoewel ik nog veel te leren heb. In Heusden-Zolder en in Limburg leeft veel, heel
veel… dikwijls moeilijk om een keuze te maken.
In augustus mogen jullie vooral niet vergeten om naar het wereldfeest in Bokrijk te komen. De
dag is volop in voorbereiding en het gaat meer dan de moeite waard zijn! Dakbhanga gaat daar
ook weer een kraam hebben, loop dus ook bij ons eens langs!
Hartelijk dank voor jullie interesse en jullie steun.
Veel leesgenot en hopelijk tot ziens op 5 mei!

Vriendelijke groeten,

ynen
Rita Me

Rita Meynen
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Praatgroepen of “community groups”
beginnen van helemaal niets,
met veel geduld – en de nodige strubbelingen –
langzaam maar zeker verder werken…
niet onmiddellijk, maar na een lange
adem resultaat ervaren,
wetend dat leven nu moeizaam werken is
om vandaag eten te hebben voor je gezin,
en toch nog wat opzij leggen voor
morgen…

E

Wat is een praatgroep?
en praatgroep is een groepje mensen dat regelmatig samen komt,
dat problemen bespreekt en samen een oplossing tracht te vinden.
Ze doen aan groepssparen in het kader
van het microkredietsysteem. Tijdens
elke vergadering brengt iedereen een
klein, afgesproken bedrag mee, dat dan
gedeponeerd wordt op de bankrekening
van de groep. De bank is de Grameen
Bank (dorpsbank) die kleine bedragen
aanvaardt. Deze bank werd opgericht
door Professor Mohammed Yunus, die
vorig jaar de Nobelprijs van de vrede
kreeg voor zijn microkredietsysteem.
Er wordt afgesproken om eerst 2 jaar
te sparen, zodat er een som op de
bankrekening komt die kan gebruikt
worden in de toekomst. Leden van de
groep kunnen een lening aanvragen, een
paar andere leden staan dan borg.
De voorzitter, secretaris en bankier
worden verkozen en die hebben ook
de gezamenlijke
volmacht op de
bankrekening.
Van elke vergadering wordt een verslag
opgemaakt, het spaargeld wordt
opgeschreven in het bankboek en
iedereen heeft een eigen spaarboekje.
Begin
In Dakbhanga startte de eerste praatgroep
in 1998, toen nog in het kader van de
Britse NGO. Het was een groepje
mannen, want in de conservatieve
moslimwereld was er toen nog geen
sprake dat vrouwen dat ook zouden
doen.
De secretaris was iemand van de NGO,

omdat niemand van de mannen kon
lezen of schrijven.
Iedereen was het ermee eens dat
het belangrijkste probleem was: het
ontbreken van een school voor de
kinderen. Dat was dan ook het begin van
de school in Dakbhanga.
Hoe het verder groeide
De mannengroep werd al vlug gevolgd
door een vrouwengroep in hetzelfde
jaar, in 2004 startte de groep jongens in
Dakbhanga, in 2005 de vrouwengroep in
Moishkum en in 2006 de meisjesgroep
in Dakbhanga.
De groepen stellen als doel: kinderenen vrouwenrechten vestigen in het
dorp, zorgen dat honger en armoede
verdwijnen. Dit moet gebeuren door
eenheid en solidariteit te creëren, door
hun sociale en ﬁnanciële status te
verbeteren.
Hun
activiteiten:
regelmatige
vergaderingen, stappen zetten om
problemen op te lossen. Geld sparen en
leningen toekennen om hun ﬁnanciële
status te verbeteren.
Dat alles ging gepaard met een hoop
problemen en eindeloze discussies.
De mensen hadden er nooit aan
gedacht dat ze samen heel wat konden
verwezenlijken, er werd immers altijd
individualistisch gedacht en gehandeld.
Een bank was een instelling die niet te
vertrouwen was: die zouden immers
het geld stelen. Gelukkig werden er
bedienden van de Grameen Bank
gevonden die bereidwillig de hele
uitleg deden en het systeem duidelijk
uitlegden. Het bezoek aan de bank werd
dan meteen de eerste groepsuitstap!
In Dakbhanga zijn verschillende mensen
van het oudercomité ook lid van de
praatgroep. Onze coördinator Shameem
en de leerkrachten fungeren nog steeds
als secretaris of raadgevers.
Leden die een lening aanvragen moeten
dat doen en verantwoorden tijdens een
vergadering. Andere leden moeten mee
borg staan voor de lening. Leningen
moeten maandelijks afbetaald worden
vanaf de derde maand nadat de som in
ontvangst genomen werd.
Het gespaarde geld is grotendeels
in omloop. Heel stilaan verbetert de
situatie.
In juni 2006 had de mannengroep
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124 548 Taka gespaard ( 80 Taka = 1
Euro), waarvan 120 000 Taka in omloop
was.
Een paar van onze mensen hebben al
duidelijke resultaten:
Amir Hossain

Voordat Amir lid was van de groep moest
hij geld lenen tegen woekerinteresten om
rijstplantjes te kopen om zijn gehuurd
stuk grond te bewerken. De maanden die
de nieuwe oogst vooraf gingen waren
periodes van honger en grijze armoede.
Een deel van de oogst moest hij aan de
eigenaar geven.
Als lid van de groep betaalde hij
wekelijks 10 Taka en toen hij 10 404 Taka
gespaard had nam hij een lening van 27
000 Taka. Daarmee kocht hij rijstplantjes
en een kleine tractor. Hij kan nu heel wat
land bewerken en het inkomen voor zijn
gezin is gegarandeerd.
Amir heeft drie dochters. Zijn oudste
dochter heeft de lagere school af en gaat
naar de middelbare school in de buurt,
de andere twee gaan nog naar school in
Dakbhanga.
Amena Begum
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Amena is een weduwe die twee
dochters heeft. Na het overlijden van
haar echtgenoot heeft ze bittere tijden
doorgemaakt. Ze ging werken als
dagloner op het veld, maar werd veel
minder betaald dan een man. Ze is
immers maar een vrouw… Af en toe
ging ze werken bij rijke mensen voor
een hongerloon. Ze moest haar dochters
dan onderbrengen bij buren.
Amena kwam naar de wekelijkse
vergaderingen en spaarde 4371 Taka. In
december 2005 leende ze 3000 Taka om
een pomp te installeren naast haar hutje
en in juni 2006 leende ze opnieuw 3000
Taka, deze keer om een naaimachine
te kopen. Omdat Amena altijd werkt
en regelmatig betaalt waren de andere
vrouwen bereid om borg te staan.
Amena naait nu voor andere mensen en

ze hoeft niet alle dagen op pad.
Haar dochters studeren allebei in
Dakbhanga.
Joybon Nessa

Joybon Nessa is de vrouw van Ali
Hossain. Ze hebben twee zonen en
een dochter. Joybon Nessa spaarde
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4371Taka en in december 2005 leende
ze 2000 Taka om een geit te kopen. Die
geit had 5 kleine geitjes. Ze verkocht al
eentje voor 1500 Taka. Ze heeft dus nog
5 geiten en betaalde de lening al volledig
terug.
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Moishkum – de nieuwe school!
Tijdens de bouwwerken verdween
heel wat materiaal, er moest een
omheining aangebracht worden (weeral
extra kosten) en een nachtwaker
aangenomen.
Twee van de leerkrachten overnachten
in een van de lokalen omdat ze alles niet
durven leeg laten staan.
De waterpomp staat voor het kantoor. Er
kon alleen maar water gevonden worden
in het midden van de speelplaats, dus
moesten er leidingen gelegd worden.
Shameem en zijn team hebben de
problemen opgelost, onnodig om
te vertellen dat er veel extra uren
gespendeerd werden.
in, dus elke dag werd het materiaal in
een paar kisten naar boven gedragen.

Eind januari 2007 werd het nieuwe
schoolgebouw in gebruik genomen, en
het ziet er netjes uit!

V

anuit het oude Koranschooltje,
boven op de berg, had je een
mooi zicht op de omgeving. Dat
was dan ook zowat het enige voordeel.
In één grote ruimte werden 4 klasjes tegelijk gegeven: met de ruggen naar elkaar, en niet bevorderlijk voor de stembanden! Er was heel wat coördinatie
nodig om het lesprogramma afgewerkt
te krijgen.
Tijdens de”winter” maanden werd er
dikwijls buiten les gegeven, dan was het
droog.
In het regenseizoen, als de stortregens
oorverdovend op het golfplaten dak neer
dreunden, moesten er taken gegeven
worden, of er werd gewoon gewacht
tot de bui over was. Het was ook een
hele krachttoer om over het slibberige
modderpad tot mogelijkheid tot boven
te geraken.
Als de zon scheen (en het is er warm!)
werd het een binnen een bakoven. Er
werd destijds een bamboe plafond
aangebracht en dat zorgde voor een heel
klein beetje afkoeling.
De deur hing er maar met haken en ogen

Dat alles is nu verleden tijd! Op een paar
honderd meter van de vroegere school,
ook nog dicht bij de rivier, staat nu het
spiksplinternieuwe gebouw.
De verhuis was dus ook vlug gebeurd:
de bankjes werden naar beneden
gebracht met de hulp van de leden van
het schoolcomité. Het andere materiaal
werd in veilige kasten opgeborgen.
De school is groter dan die van
Dakbhanga, we hebben geleerd uit
ervaring. Er zijn nu 7 klassen: 2
kleuterklassen en de lokalen voor het
eerste tot vijfde leerjaar. Ieder heeft zij
eigen klas, een heerlijke luxe!
Er is nog meer: een elektriciteitsverbin
ding! Tijdens het komende jaar wordt
alles geïnstalleerd, en ik kan jullie
verzekeren dat het onvoorstelbaar zalig
is als de grote ventilator aan het plafond
draait! In het regenseizoen drogen de
natte kleren en is alles wat minder
klammig. Automatisch komt er dan een
nieuw probleem bij: de stroompannes,
die schering en inslag zijn.
Die elektriciteit geeft ook mogelijkheid
voor
avondactiviteiten:
kinderen
die thuis geen elektriciteit hebben
(zowat iedereen!) kunnen nablijven
om huiswerk te maken of te studeren,
er kunnen schrijf en leeslessen voor
volwassenen georganiseerd worden, er
kan vergaderd worden, en noem maar
op… In de lerarenkamer kan zelfs een
computer komen, maar dat is nog ver
weg, want er wordt veel gestolen in de
buurt.
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De jaarlijkse picknick voor de kleintjes
en de sportdag werden op de nieuwe
speelplaats georganiseerd. Ook de
jaarlijkse opleiding voor de leerkrachten
van Dakbhanga en Moishkum ging door
in de nieuwe klaslokalen.

Er moet nog heel wat gebeuren:
ophoging van de omgeving, een laag
verf, meubilair moet bijgemaakt
worden, kasten aangekocht, elektriciteit
geïnstalleerd… maar we werken en
dromen verder!
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Wat er zo al gebeurde in 2006

Beste Donoren, Sympathisanten,
In deze eerste nieuwsbrief van het jaar
past het om een overzicht te geven van
het werkjaar 2006.
Het was een boeiend jaar met de start
van de bouw van de nieuwe school in
Moishkum en de voorzitterwissel in
onze Belgische VZW.
Nogmaals dank aan Fonny, die sinds
de start van onze VZW voorzitter is
geweest en die als laatste wapenfeit
alle nodige aanpassingen in onze VZW
structuur heeft gedaan, om zo aan de
nieuwe wetgeving te voldoen.
In Bangladesh werd in 2006 gestart met
de bouw van het nieuwe schoolgebouw
in Moishkum. Tot begin dit jaar was
de school gevestigd in de plaatselijke
Koranschool: de golfplaten barak boven
op de berg. Niettegenstaande het feit
dat de bouwgrond voor de school al in
2003 overhandigd werd, heeft het tot
juli 2006 geduurd voordat we met de
bouw zelf konden beginnen. Laat ons
de voornaamste reden hiervoor gewoon
omschrijven als de “bureaucratie” van
Bangladesh.

Dat de bouw een paar weken moest
stopgezet worden door overstromingen
was ginder de normaalste zaak van de
wereld. Een dergelijk bouwproject kan
alleen lukken als je ook de plaatselijke
cultuur en gewoontes kent. Door ons
Bengaals team werd er bijvoorbeeld een
“nachtwaker” ingehuurd, die de werf en
vooral de kostbare bouwmaterialen in
de gaten moest houden. Dit klinkt voor
ons Europeanen misschien absurd, maar
in een land waar men geen natuurlijke
bouwmaterialen heeft zijn bakstenen
heel waardevol. De bakstenen worden er
in de buurt uit klei gebakken, maar voor
betonkiezel gaat men de minder goed
gelukte stenen met een handbeitel in
stukken kappen. Dit is meestal vrouwen
of kinderarbeid.

Bengaalse NGO budget voor 2006 was
34250 Euro, spijtig genoeg was dit
ongeveer 13000 Euro hoger dan onze
inkomsten van 2006. Voor 2007 zullen
we ook nog eens aan ons spaargeld
moeten gaan omdat de afwerking van
het nieuwe schoolgebouw ook weer een
heel pak eenmalige kosten gaat geven.

Dat het geheel vlot verliep is natuurlijk
aan Shameen en zijn leerkrachten te
danken, en daarom van hier uit ook
nog eens een dikke proﬁciat aan hen
allemaal. De eigenlijke verhuis naar de
nieuwbouw gebeurde begin 2007.

Maar nu terug naar onze “core-business”,
de schooltjes zelf.

Door deze bouw was natuurlijk het
jaarlijks budget van onze NGO in
Bangladesh voor 2006 fors verhoogd
vergeleken met vorige jaren. Het
■ NIEUWSBRIEF NR 11 ■

Omwille van deze bouw verdwijnt er een
hele hap van ons spaargeld. Toch blijven
we vasthouden aan de doelstelling dat
we zoveel mogelijk kapitaal moeten
verzamelen zodat de interest van ons
spaargeld meehelpt om de schooltjes aan
het draaien te houden. We gaan daarom
nog een paar nieuwe initiatieven starten
om zo nog extra mensen te vinden die
een maandelijkse storting willen doen.

In 2006 hadden onze 13 leerkrachten
323 leerlingen onder hun hoede in onze
twee schooltjes, met respectievelijk 163
leerlingen in Dakbhanga, 128 leerlingen
in Moishkum en 32 ex-leerlingen die
we ondersteunen in het middelbaar
onderwijs.
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Vanaf dit schooljaar zullen beide
schooltjes 2 kleuterklasjes en 5 lagere
leerjaren hebben, m.a.w. Moishkum
heeft nu ook een vijfde leerjaar.
De doelstelling van de Bengaalse
overheid is onderwijs voor iedereen
(jongens en meisjes) en door het
beëindigen van de lagere school
vermindert ook de kinderarbeid. Dit
blijft nog steeds de belangrijkste reden
waarom we vanaf het derde studiejaar
minder kinderen in de klasjes hebben.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid
dat kinderen naar school komen, in
plaats van te gaan werken, ligt natuurlijk
bij de ouders. Maar het is aan ons om
deze ouders op verschillende manieren
te stimuleren om hun kinderen naar
school te sturen. Huisbezoeken en
maandelijkse oudervergaderingen zijn
twee doeltreffende manieren om hen te
motiveren.
Onze leraars gaan regelmatig op
huisbezoek bij elke afwezige leerling.
Elk kind dat “ziek” gemeld wordt kan
een excuus van de ouders zijn om
hun kind werken te sturen. Door deze
huisbezoeken komen we dit snel te
weten en kunnen de ouders misschien
nog op hun beslissing terugkeren.

Oudervergaderingen zijn heel anders
dan hier bij ons. Bijna niemand van de
ouders van onze leerlingen kan lezen of
schrijven. Door dit analfabetisme is het
voor de ouders moeilijk om hun kinderen
thuis op te volgen. De maandelijkse
oudervergaderingen dienen dan ook om
samen met de ouders de vooruitgang en
eventuele achterstand/ problemen van
hun kinderen te bespreken. Wat ook
helpt aan het opvolgen van hun kinderen
is ons avondschooltje waar volwassenen

ook kunnen leren lezen en schrijven.

Een andere manier om de ouders
positief te motiveren is de ouders zo
veel mogelijk betrekken met alles
wat er in en rond de school gebeurt of
beter gezegd in “HUN” school gebeurt.
Iedereen in Dakbhanga en Moishkum is
ﬁer dat hun dorpje een school heeft en
dat die dan nog wel van HUN is. Om
de betrokkenheid nog te verbeteren
worden de ouders gevraagd actief mee
te doen aan de jaarlijkse sport- en
cultuurdagen.
De lagere school afmaken in een
Bengaalse school is voor een leerling
nog geen garantie dat hij of zij kan lezen
of schrijven. Dit lezen en schrijven
is voor ons een must en ook de reden
waarom wij de Bengaalse criteria om
naar een volgend schooljaar te mogen
overgaan niet volgen. In de Bengaalse
scholen mag men overgaan als men
33% van de totale punten heeft behaald.
In onze schooltjes mag je pas overgaan
als je in totaal 50% haalt EN bovendien
40% voor elk vak apart.
Naast gemotiveerde ouders en kinderen
is het ook heel belangrijk om goede en
gemotiveerde leerkrachten te hebben.
Alle leraars moeten in het dorp komen
wonen, wat niet zo vanzelfsprekend is
als in dat dorp geen wegen zijn en er zelfs
geen elektriciteit is! Met maandelijkse
leraarsvergaderingen en een jaarlijkse
training van een week blijven we onze
leraars zelf ook verder opleiden. Het
zijn ook deze leraars die ‘s avonds na
schooltijd op huisbezoek gaan als een
leerling niet meer naar school komt door
ziekte of omwille van kinderarbeid.
De Bengaalse overheid verplicht dat
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alle NGO’s een jaarlijkse doorlichting
moeten krijgen door een ﬁrma die door
de overheid erkend is. Deze audit werd
in 2006 positief afgesloten zonder een
enkele opmerking. Het volledige verslag
is voor geïnteresseerden beschikbaar
Nog kort iets over de activiteiten hier
op het thuisfront.
- ons jaarlijks Dakbhangaconcert op
4 Juni met Ilse La Monaca en Dries
Theuwissen onder begeleiding van
Alani Gruarin mag zeker geslaagd
genoemd worden, en een nieuwe
concertavond is ondertussen gepland
op 5 mei 2007 in het Kuipershof.
- onze Raad van Bestuur vergaderde op
3 februari, 31 maart, 18 mei, 29 juni,
20 september, 26 oktober en tenslotte
op 21 december 2006.
- Statutair moet slechts één Algemene
Bestuursvergadering
per
jaar
georganiseerd worden, maar zoals
andere jaren houden we er aan om
toch minstens 2 maal per jaar een
Algemene Bestuursvergadering te
organiseren. De data van de algemene
vergaderingen in 2006 waren 3 maart
en 10 november.
- De 2 nieuwsbrieven waren zowel naar
inhoud als lay-out mooi verzorgd.
Intussen is onze mailinglist blijven
groeien en wordt de Nieuwsbrief naar
zowat 1000 adressen verstuurd.
Iedereen die graag meer wil weten over
de werking van onze VZW is natuurlijk
altijd welkom. Op aanvraag zetten we
iedereen graag op de verdeellijst van
onze vergaderingen/verslagen.
Laat mij besluiten dat door het werk
van zowel onze VZW Dakbhanga
hier in Belgie als de NGO Dakbhanga
in
Bangladesh,
tenminste
onze
schoolkinderen uit de kinderarbeid
blijven en omdat ze allemaal ECHT
leren lezen en schrijven, ze ook een
grotere kans hebben op een betere
toekomst.
En daar doen wij het toch voor!!!!!!
René
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VZW

als jĳ weet dat jĳ voor mĳ

Rekeningnummer:

735-0038595-74

een deur kan openen

VZW Dakbhanga.

als jĳ weet dat jouw ruggesteun
mĳ kans gee� op een menswaardig
bestaan
waarom dan nog langer getwĳfeld?
Als jij nu eens een doorlopende opdracht geeft via je bank om
te storten voor ons project, dan spelen wij het klaar om een
toekomst te verzekeren voor meer dan 300 studentjes in het
zuiden van Bangladesh!
Alvast bedankt!!!!

Als je een FISCAAL ATTEST wenst (minimum 30 Euro per
jaar) kan je storten op
rekening nummer: 456-9524181-69 ten name van
STELIMO,
met duidelijke vermelding “VOOR RITA MEYNEN”.
Onze

Nederlandse

vrienden

kunnen

storten

gironummer 9351677,
op naam van VZW Dakbhanga, Langerenstraat 89E, B.3680
Maaseik, Neeroeteren, België.
Vanuit andere landen uit Europa kan U storten op de rekening
van de VZW Dakbhanga,
IBAN BE 16 7350 0385 9574 code BIC KREDBEBB

CONCERT VOOR BANGLADESH

F���

����������

������������������������
���������������������

��������������
����������������������������

��������������

4

��������������������������������

op

����������������������

���������������������
��������������������
���������������������������
�����������������������

����

��������������

k 8euro - vvk 6 euro. Voorverkoop en reservatie bij de leden van vzw Dakbhanga of 011 42 72 05 of via email: theuwissen.jan@skynet.be
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