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Md. Abdus Sukkur met zijn kinderen

Dag mensen allemaal,

De maanden flitsen gewoon voorbij, we zitten alweer in de herfst van 2007. Het is ook tijd om
wat nieuws rond te sturen van onze schooltjes.
De voorbije maanden is Bangladesh verschillende keren in het nieuws geweest. De politieke
situatie is onrustwekkend, er worden pogingen gedaan om de corruptie in te tomen, maar de
toekomst ziet er niet rooskleurig uit. De overstromingen hebben ook dit jaar een massale ellende
veroorzaakt, vooral in het noorden van het land. Duizenden mensen moeten opnieuw beginnen,
met helemaal niets. Er bestaan daar geen verzekeringen of sociale instellingen, het blijft keihard
knokken om te overleven…
Het gebied waar onze scholen zijn werd gespaard van veel water: het niveau van de rivier steeg
wel hoog, de speelplaats en de weg stonden blank voor een paar dagen, maar de klaslokalen
zijn niet onder gelopen. Even was het wel spannend, het water kwam tot op 15 cm van de vloer,
zowel in Dakbhanga als in Moishkum. Shameem stuurde ons een paar foto’s van de nattigheid,
spijtig genoeg zijn ze te wazig om af te drukken.
We kregen het “interim report” toegestuurd met een gedetailleerde uitleg van de activiteiten, en
daar zitten wel mooie foto’s bij. Het is een rapport om fier op te zijn: niet alleen van inhoud, maar
ook de lay-out is heel netjes afgewerkt. We hebben dit jaar 177 leerlingen meer dan vorig jaar!
Op de volgende bladzijden meer daarover.
Begin dit jaar werd de elektriciteit geïnstalleerd in Moishkum, een hele luxe die veel mogelijkheden schept. Als de regen in bakken naar beneden valt blijft het toch nog rond de 30 graden
en dan is het fijn als de ventilators aan het plafond kunnen draaien om de nattigheid te drogen
en wat friste te brengen. Nu, het heeft niet lang mogen duren, want begin augustus werd de
transformator gestolen!!! Er moeten mensen van de elektriciteitsmaatschappij bij betrokken zijn,
want een gewone sterveling kan dat logge gevaarte niet naar beneden krijgen en kan er ook
niets mee doen. Er zijn “onderhandelingen” aan de gang en het blijft afwachten.
In Bangladesh wordt er hard gewerkt en hier trachten we de nodige fondsen bij elkaar te krijgen. Op 5 mei hadden we ons jaarlijks concert. Een gezellige avond met “Volkoren Grijs” in het
voorprogramma en mooie muziek van “4 for once”.
Op het wereldfeest in Bokrijk (eind augustus) hadden we onze infostand over Dakbhanga. De
spulletjes van Bangladesh die verkocht werden deden een (kleine) duit in het zakje.
Eind november is er “De week van de smaak”. De VZW ATOS gaat Bengaals koken en de opbrengst is voor ons project! Tof, eh! Meer uitleg op de voorlaatste bladzijde, zeker eens langs
gaan!
Goed nieuws is ook dat we dit jaar een toelage krijgen van de GROS (Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking) van Heusden – Zolder, én van de Provincie Limburg.
Samen met de giften van vrienden en kennissen hopen we ook dit jaar ons budget rond te
krijgen. Met 177 leerlingen meer gaat ons budget verder omhoog gaan.
Ginder ver rekenen ze op ons!

ynen
Rita Me

Heel hartelijk dank voor jullie stortingen en veel leesgenot op de volgende bladzijden!
Jullie geld is goed besteed!

Vriendelijke groeten,
Rita Meynen
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Het verhaal van Md. Abdus Sukkur
(bij de voorpagina)
Op de voorpagina staat Mohammed
Abdus Sukkur, of kortweg Sukkur, samen met twee van zijn kinderen. Runa
zit in het derde leerjaar en Amzad in de
laatste kleuterklas in Moishkum. Ze hebben nog 5 broers en zussen, de oudste
is 14 en de jongste 2 jaar. Drie andere
kinderen gaan naar de Madrasa (koranschool). Runa en Amzad gingen ook
naar de koranschool, maar Sukkur vindt
dat de kwaliteit van de school in Moishkum hoger ligt.

S

ukkur woont met zijn familie in
Kawarkhop (vertaald: kraaiennest), een dorp dat zowat 3 kilometer van Moishkum ligt. Hij is landbouwer en heeft wat eigendom om te
bewerken. Gedurende de oogst neemt

hij verschillende dagloners aan. Hij is
helemaal niet rijk, maar hij kan voor zijn
gezin zorgen.
Nadat hij 2 van zijn kinderen naar
Moishkum stuurde kreeg hij heel wat
kritiek van de leraars van de koranschool.
Het kwam zelfs zo ver dat de imam na
de vrijdagdienst een toespraak hield
waarin hij de andere mannen vertelde dat
hun kinderen beter naar de koranschool
gingen.
Sukkur was intussen lid geworden van het
oudercomité zodat hij goed geïnformeerd
was over het leerprogramma en de andere
activiteiten. Geen enkele school in de
buurt heeft zo een geplande jaarkalender
als Moishkum en Dakbhanga. Afwezigen
worden opgevolgd en er worden bijlessen
gegeven voor de zwakkere leerlingen.
Daarbij komt ook nog dat hij lid is van de
lokale politieke raad. Hij werd verkozen
als hoofd van het bosbouwdepartement.
Alles bij mekaar heeft hij een aanzienlijke
positie in het dorp. De imam is een neef
van hem. Ze respecteren elkaar en na de
nodige discussies werd het meningsverschil
bijgelegd.
Niet alleen de kinderen van Sukkur
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kwamen naar Moishkum: in april waren er
69 leerlingen van Kawarkhop. In augustus
waren er dat nog 64 omdat 5 kleintjes
wegbleven: 3 van de kleuterklas en 2 van
het eerste leerjaar. Voor die korte beentjes is
het een hele afstand, ze komen ’s morgens
samen en lopen dan de 3 kilometer. Daar
hebben ze een half uur tot drie kwartiers
voor nodig.
Tot nu toe kunnen de kinderen van
Kawarkhop volgen met de lessen en ze
kregen ook een uniform.

In de tweede kleuterklas wordt het Bengaalse
alfabet erin gedreund. Het alfabet bestaat uit 56
letters, en nog een aantal gecombineerde letters,
samen meer dan 120 tekens om te onthouden.
Vergeleken met al die krullen is het Engels alfabet
voor hen gemakkelijk.
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Hoe het er ginder aan toe gaat…
In juli ontvingen we een lijvig, maar ook
kleurig, rapport, het “interim report” dat
liep van november 2006 tot juni 2007.
Het was heel netjes verzorgd met veel
foto’s en de gedetailleerde uitslagen
van alle leerlingen van Dakbhanga en
Moishkum.
Het aantal leerlingen in Dakbhanga en
Moishkum eind juni 2007, vergeleken
met 2006:

Kleuters 1
Kleuters 2
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
Totaal
Totaal in 2006

in het rapport is de academische
kalender. Het is een jaaroverzicht
met de activiteiten in verschillende
kleuren. Alles staat er netjes op
aangegeven:
jaarlijkse
picknick
(schoolreis),
jaarlijkse
sportdag,
verlofdagen, nationale feestdagen,
culturele dagen, oudervergaderingen,
lerarenvergaderingen, familie enquête
en de schooldagen. Op die manier weten
we hier ook wat er gebeurt, dag na dag.

Dakbhanga
7 leraars
45
37

Moishkum
7 leraars
61
52

40
30
24
16
11
203
163

49
37
29
14
12
254
128

In de secundaire school zijn er 18
internen en 25 externen.
Vorig jaar: 12 internen en 20 externen.
Totaal in 2006: 323 leerlingen.
Totaal in 2007: 500 leerlingen. Dat is
177 meer dan vorig jaar!
De enorme toename van leerlingen
in Moishkum heeft vooral te maken
met het in gebruik nemen van het
nieuwe schoolgebouw. De school kreeg
meer bekendheid in de lokaliteit. Van
Kawarkhop alleen al zijn er immers 64
leerlingen.
De toename in Dakbhanga? De lokale
bekendheid zal ook hier wel een rol
spelen, maar de kwaliteit van ons
onderwijs heeft er ook mee te maken!

Jaarlijks doen de leerkrachten de familieenquête in de dorpen. In Bangladesh
is het nog steeds niet verplicht om een
geboorteaangifte te doen. Tijdens de
enquête worden namen en leeftijden
van kinderen opgetekend en aangevuld.
85% van de kinderen tussen 5 en 12 gaat
naar school, 75% daarvan in Dakbhanga
en Moishkum.

De kleuterklasjes en de eerste 3 leerjaren
hebben grote aantallen, dat betekent dat
onze scholen een kinderopvang zijn. Het
positieve is dat ze in die eerste jaren wel
leren lezen en schrijven, en we hopen dan
maar dat ze verder wat meedragen…
Kinderen van klas 4 zijn zowat 10
jaar en kunnen meehelpen om geld te
verdienen.
Een van de dingen die in het oog springt

Leerlingen van Moishkum in hun nieuw uniform
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Vanaf dit jaar zijn er bijlessen in
Engels en wiskunde voor de zwakke
leerlingen, twee dagen per week in elke
school. Deze lessen worden voorbereid
en gegeven door Zakir, de voormalige
hoofdonderwijzer van Dakbhanga.
Momenteel zijn er 15 leerlingen in
Moishkum en 11 in Dakbhanga die
bijles krijgen.
Zakir doet ook de follow-up van de
studenten in de secundaire school. Er
zijn 18 internen en 25 externen, verspreid
over 6 scholen. De planning staat in zijn
maandelijks werkplan. Elke student
wordt minstens één keer per maand
opgevolgd. Hun aanwezigheid, prestaties
en uitslagen worden dan besproken, ook
de leraars worden gecontacteerd. Zakir
maakt een maandelijks rapport en geeft
uitleg tijdens de lerarenvergadering.
Elk jaar wordt er een vormingscursus
voor de leraren georganiseerd. Deze
vond plaats in februari 2007. Er werd
vooral gewerkt rond het les geven:
duidelijkheid, articulatie, deelname
van studenten etc. Na de cursus werden
regelmatig praktijklessen gegeven door
de leraren onder elkaar. Ook tijdens
de maandelijkse vergadering is er een
demonstratieles. Op deze manier wordt
hun kennis van de vakken en les geven
verbeterd.
Shameem, de coördinator, en Sheuli,
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zijn echtgenote hebben samen in juni
een paar vormingsdagen georganiseerd,
gericht op speciﬁeke problemen. Hier
werd aandacht geschonken aan moeilijke
lessen en de juiste lesmethodes.
Hoogtepunten tijdens het schooljaar
zijn de uitstappen, sportdagen en
culturele dagen. Bij de picknick hoort
eten en de ouders betalen hiervoor een
kleine bijdrage. Deze activiteiten vinden
plaats tijdens “de winter” of het droge
seizoen.
Op 27 januari was er een picknick voor
de kleintjes op de speelplaats van de
school van Moishkum. Er wordt dan
rijst en curry gekookt in grote potten,
intussen worden er spelletjes gedaan.
Op 31 januari was er picknick voor de
kinderen van het eerste tot en met het
vijfde leerjaar. Het was een busuitstap
naar het strand. Boven op de bus wordt
dan de bagage gedeponeerd: kookpotten,
stookhout, rijst, vlees, kruiden, frisdrank
en noem maar op. Ook een luidspreker,
muziek hoort er bij! De leden van het
schoolcomité gingen mee en hadden er
deugd van!
Dan was er op 11 maart een derde
picknick en studietrip, deze keer voor
de studenten van de secundaire school.
De ouders mochten ook mee. Voor hen
was het een weerzien, want ze gaan naar
verschillende scholen in de buurt. Ze
gingen met de bus naar Bandarban, een
nabij gelegen district.
In februari waren het dan nog de
sportdag en de culturele dag. Tijdens
de sportdag zijn er competities en
pleinspelen en tijdens de culturele
dag wordt er toneel gespeeld, gedanst
en gezongen. Er worden dan prijzen
uitgereikt aan de winaars. De prijzen
zijn meestal bruikbare dingen zoals
glazen, borden en kommen. De ouders
komen dan kijken en genieten mee. De
foto’s spreken voor zichzelf!

Springen voor snoepjes tijdens het schoolfeest

Spelen tijdens de jaarlijkse picknick

Alle leerlingen van Dakbhanga
en Moishkum krijgen boeken en
schrijfmateriaal gratis, maar ze
moeten een bijdrage betalen voor het
uniform. Voorheen waren de uniformen
blauw en geel, nu zijn ze lichtblauw en
donkerblauw: beter voor de was!
Het oudercomité van Moishkum
■ NIEUWSBRIEF NR 12 ■
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Concert voor Bangladesh

Ze kregen allemaal de professionele
steun van Guido Leenders, onze
secretaris, op piano en accordeon.
De opbrengst was veel beter dan vorig
jaar: 3000 €, in vergelijking met 1000 €
in 2006. We verkochten toegangskaarten
(en steunkaarten) in voorverkoop,
wat meer handelaars steunden voor
het drukwerk, er werden Bengaalse
spulletjes en handgemaakte juweeltjes

5 mei 2007 Concert voor Bangladesh
met “Four for once” en “Volkoren
Grijs”

D

it jaar werd het concert georganiseerd op zaterdagavond 5
mei. Het werd weer een gezellige, geslaagde avond.
Burgemeester Sonja Claes deed een
welkomwoordje
Het voorprogramma werd verzorgd door
“Volkoren Grijs”. Een sympathieke groep
vrouwen die Europese volksliederen
brachten.
“Four for once” bracht Ierse jigs en
reels, Joodse klezmermuziek, tangos en
Amerikaanse volksmuziek. Bart Beerten
speelde gitaar, Fran De Cock (intussen
gehuwd met Bart) en Isabelle Cluyse
viool, Véronique Cluyse klarinet. Ze
noemden zich “Four for once”, maar
met zo een kwaliteit mogen ze zich
gerust “Four forever” noemen!
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verkocht, en – last but not least!- de
muzikanten, zangers en de technicus
(Sven Hemelaers) deden het allemaal
gratis!!!
Ook onze VZW mensen, en een aantal
jonge vrijwilligers hielpen mee. De sfeer
was prima en het nababbelen nog knus.
Bedankt allemaal!
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Bengaalse hapjes

Bengaalse hapjes op
17 november 2007 in
Hasselt en Winterslag!
De
VZW ATOS
(Alternatieve
Tewerkstelling voor Ontwikkelingssamenwerking) heeft tweedehandszaken,
die worden open gehouden door
vrijwilligers en de opbrengsten gaan
integraal naar de doelstellingen
van de VZW: tewerkstelling en
ontwikkelingsprojecten.
Gedurende de Week van de Smaak
gaan de ATOS mensen voor Dakbhanga
werken! De opbrengst van de activiteit
is dus voor onze VZW.

Kokos, curry en kurkuma voor
Bangladesh bij Snuffel, de tweedehandsboekenwinkel in de Frans
Massystraat (vlak bij station) in
Hasselt.
Zaterdag 17 november van 12.00 tot
18.00 uur.
Bengaalse hapjes bij Assepoes, de
tweedehandsklerenwinkel.
►ASSEPOES,
Bampslaan 37, HASSELT
(ook vlak bij het station).

Zaterdag 17 november van 11.00
tot 17.00 uur.
►ASSEPOES
in de Vennestraat 112,
WINTERSLAG, Genk,
Zaterdag 17 november van 9.00 tot
17.00 uur.
Tot in Hasselt of Winterslag!!!!

De keuken van een
Bengaals restaurant
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VZW

als jĳ weet dat jĳ voor mĳ

Rekeningnummer:

een deur kan openen

VZW Dakbhanga.

735-0038595-74

als jĳ weet dat jouw ruggesteun

Als je een FISCAAL ATTEST wenst (minimum 30 Euro per
jaar) kan je storten op

mĳ kans gee� op een menswaardig
bestaan

rekening nummer: 456-9524181-69 ten name van
STELIMO,
met duidelijke vermelding “VOOR RITA MEYNEN”.

waarom dan nog langer getwĳfeld?

Onze

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 500 studentjes in het
zuiden van Bangladesh!

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

Goed onderwijs is de enige weg naar
een beter leven, het enige wapen tegen overbevolking, corruptie, bijgeloof en discriminatie.
Vul onderstaande strook in en lever deze zo snel mogelijk in
bij uw bank.
Alvast bedankt.

JOUW STEUN ...
EEN BETERE TOEKOMST VOOR HEN
Naam

Voornaam

Straat

Nr

Gemeente

Postcode

Als houder van rekeningnummer

-

bus

-

geef ik hierbij de opdracht aan mijn bank om maandelijks volgend bedrag te storten:

❏

€

op rekening 456-9524181-69
ten name van Stelimo en met duidelijke vermelding: “VOOR RITA MEYNEN”
en dit vanaf

/

op

/

Handtekening:
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