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In november 2008 ging ik voor het eerst sinds vier jaar terug naar Bangladesh. De hoofdstad
Dhaka was nog veel drukker geworden. Er waren meer auto’s, mensen, gebouwen … en opstoppingen.
Op 500 km van Dhaka, in twee kleine dorpjes, liggen onze scholen waar het allemaal om draait.
Het was zalig om er terug te zijn. Er wordt hard gewerkt en samen met de ouders van de schoolcomités, het personeel en jullie hoop ik nog lang verder te kunnen doen. Ik neem u graag mee
op mijn reis en zette mijn dagboekknipsels op papier in deze nieuwsbrief.
Jaarlijks slaan we de handen weer in elkaar voor een benefietavond voor ons project en dit jaar
ondersteunt de gemeente Heusden-Zolder dit feest.
Op zaterdag 4 april 2009 is het Dakbhanga-avond in cultuurcentrum Muze. Een fototentoonstelling, receptie, heerlijke Bengaalse hapjes én een concert is waar jullie je aan mogen verwachten!
We beginnen om 18u30 met een receptie om de fototentoonstelling te openen die je vanaf
20u00 kan bezoeken. Er zijn Bengaalse hapjes te koop in een oosterse sfeer in de Arolsenzaal.
Om 21u30 u begint het concert: niemand minder dan Studio Pagol zorgt voor de muziek met
invloeden uit alle windstreken! Achteraf kan er verder geswingd worden. Meer info vindt u op
de laatste pagina.
We hopen dat u er bij kan zijn!
Veel leesgenot en tot ziens op 4 april?
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Enthousiaste leerlingen op hun cultuurdag.

Dagboekknipsels
Zondag, 16 november 2008.

Bangladesh is mijn tweede thuis.

Het is koud om te vertrekken, maar ik
kan mijn jas en pull meegeven naar huis
want ik ga naar warmere oorden! Na 4
jaar België kan ik eindelijk terug: naar
de goede vrienden en vele bekenden,
naar gulle gastvrijheid, kleuren en
zon, gezellige drukte en Bengaalse
muziek…

Na een vlucht van 6 uur landen we in
Abu Dhabi. Het is er lekker warm en
erg druk. Ik voel me goed want ik heb
een “Sarwar kameez” aan, een losse
broek met een lang kleed op, zoals
alle vrouwen. Het is ﬁjn om mensen te
bekijken, verhalen rond hen te breien en
stilaan verder schuifelen in een lange rij.
Dan de bus op naar de nieuwe terminal,
en weer aanschuiven. Plaats nemen in
het vliegtuig en na een vlucht van 4,5
uur landen we om 6 uur in Dhaka.

Als ik in het vliegtuig zit moet ik
terugdenken aan 30 jaar geleden, toen
ik voor het eerst vertrok. Het was met
een klein hartje want ik vloog het
onbekende tegemoet. Ik dacht toen: hier
zit ik nu met mijn grote teut, misschien
kan ik me helemaal niet aanpassen en
ben ik binnen een paar maanden terug…
Nu vind ik het zalig om terug te gaan,
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Maandag, 17 november 2008.
Binnen wandelen in de vertrouwde
luchthaven geeft het gevoel alsof ik
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maar even weg was. De beambte van
de grenscontrole kijkt verrast op als ik
antwoord in het Bengaals en maakt vlug
een praatje. Even wat Euro’s wisselen
en naar buiten. Ik ga logeren bij mijn
vriendin Tulie en haar chauffeur komt
me oppikken, maar hij is er nog niet. Heel
wat mannen komen vragen of ik een taxi
wil, maar ik leg uit dat er iemand komt.
Na een half uur nog niemand… ik ben
wel aan de ingang van de luchthaven
blijven staan, nog veilig achter de
afrastering waar massa’s mensen samen
drommen. Een taxichauffeur vindt dat ik
zijn GSM maar even moet gebruiken om
te informeren en dat doe ik dan ook (mits
betaling). De chauffeur is onderweg
maar zit vast in een opstopping. Na een
tijdje is hij er. Hij heet Mohammed Ali,
zoals zoveel Bengalen. We zitten al vlug
terug in een opstopping: het is heerlijk
warm, heel veel drukte en getoeter,
mensen die rennen voor hun leven om
de straat over te steken tussen de auto’s,
bussen en camions. Dat is Dhaka.
We komen voorbij het kantoor van de
Damiaanaktie, waar we stoppen. Dr.
Salim is al verschillende jaren Country
Director en een goede vriend die ik al
20 jaar ken. Ik ken ook nog heel wat
mensen van het personeel en het is
een blij weerzien. Bij de Damiaanaktie
wordt hard gewerkt: ze behandelen
jaarlijks 2300 TB patiënten en 800 lepra
patiënten. Niet niks!
Op het appartement van Tulie ga ik
mijn spullen zetten. Ze is er spijtig
genoeg niet, maar Yasmin, de kokkin
is er om voor mij te zorgen, pure
luxe! Tulie logeert voorlopig bij haar
moeder, ze heeft pas chemo gehad voor
haar borstkanker en is nog erg moe en
zwak. Ze is niet getrouwd en heeft twee
schatten van geadopteerde dochters die
nu 7 en 4 zijn. Ik ga met Ali mee naar
het appartement van haar moeder: dikke
knuffels en dadelijk mee aan tafel voor
een typische Bengaalse maaltijd. Even
handen wassen en ik mag weer met mijn
hand eten: de rijst en kip curry voelen
met je vingers die al deel uitmaken van
de smaakpapillen, heerlijk! De linzen
en gebakken aubergine zijn heel lekker.

winkels waar ze dezelfde knutselwerken
verkopen als vroeger.

De kinderen komen thuis van school:
Amrita en Sushmita, ze barsten van
energie en vertellen honderduit.
Ik heb de voorbije nacht niet veel
geslapen, maar de adrenaline houdt me
wakker. Hossain komt langs en ik ga met
hem mee naar zijn thuis. Hossain is de
drijvende kracht achter het schoolproject
en heeft nog een paar dagen vrij voor hij
aan zijn nieuwe baan begint. We nemen
een babytaxi: een vespa op 3 wielen met
een bak aan. Hossain en Piara wonen
zowat 6 km ver en we hebben 45 min
nodig om er te geraken. Verkopers
en bedelaars belegeren ons aan de
verschillende stoplichten, ook weer een
vertrouwd beeld. Deze keer verkopen ze
popcorn, dat was er 4 jaar geleden nog
niet.
Piara wacht met (de volgende)
feestelijke maaltijd. ’t Is ﬁjn om elkaar
terug te zien, maar er zijn ook tranen om
Shefali, het meisje van 14 dat bij hen
woonde en verongelukte. Shefali was
als een dochter voor hen. Na het eten en
wat bijpraten loopt Hossain even mee
om een babytaxi te zoeken en ik ga terug
naar de woning van Tulie.
Dinsdag 18 november 2008.
Yasmin heeft een heerlijk ontbijt klaar,
dalpuri: luchtige broodjes met linzen. Ik
ga op zoek met een babytaxi naar een
reisbureau om een vliegticket te boeken
naar Cox’s Bazar. Het stadje ligt in het
zuiden aan de oceaan, 500 km verder.
Er rijden ook bussen, maar dat is een
trip van 13 uur, die ik liever aan me laat
voorbijgaan. Ik rijd ook langs een paar
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In de namiddag ga ik naar Salim
thuis, de Country Director van de
Damiaanaktie. Zijn kinderen zijn een
heel stuk gegroeid in die 4 jaar en zijn
vrouw ziet er stralend uit. Samen met
Salims moeder gaan ze naar Mekka op
bedevaart. De zussen van Salim komen
afscheid nemen van de moeder en
hebben allemaal een gerecht bij, er zijn
heel wat kinderen en echtgenoten. Veel
volk, erg druk, erg gezellig. De 4 zussen
van Salim ken ik nog van vroeger en ik
word overal uitgenodigd, we wisselen
GSM nummers uit, net alsof ik nog
jaren ga blijven… Wat later ga ik met
Salims oudste dochter Marzan, nu
20, en een nichtje, op straat aan een
barakske putzka’s eten. Putzka’s zijn
holle bolletjes van deegwaren, krokant
gebakken, die worden gevuld met een
mengsel van gekruide aardappelpuree
en kikkererwten. Daarover wat
tamarindsaus en koriander. Lekker! Met
al dat volk hebben ze ons niet gemist en
nu we geen honger meer hebben voor
rijst moeten we dit wel opbiechten!
Woensdag 19 november 2008.
Voormiddag ontmoet ik Philo, 30 jaar
geleden was ze novice bij de Zusters van
Holy Cross, nu is ze directrice van Holy
Cross College, de meest prestigieuze
meisjesschool van Dhaka. We kennen
elkaar van onze jeugdjaren in Jalchatra.
Het is een hele toer om haar aan de
telefoon te krijgen want het is de tijd
van inschrijvingen en dan krijgt Philo
voortdurend telefoons van invloedrijke
Bengalen die voor een uitzondering
vragen om hun dochter aan te nemen.
’s Middags trek ik naar het kantoor van
de Damiaanaktie waar het vergadering
is voor de directeurs en dokters van de
projecten (620 personeelsleden hebben
ze!) en waar ik samen mee mag lunchen
en wat oude herinneringen ophalen met
de bekenden.
In de namiddag ga ik met Piara naar
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New Market met een lange winkellijst
om materiaal voor de scholen te
kopen. Gelukkig kan ik de auto van
de Damiaanaktie huren voor de klus!
We kopen een lading kleurpotloden en
waterverf, penselen, 400 pennendozen,
mooie balpennen voor de leraars…
Er zijn teveel dozen om zondag met het
vliegtuig mee te nemen, maar Zakir gaat
dat oplossen als hij naar Dhaka komt
met de bus.
Donderdag en vrijdag 20 en 21
november 2008.
Twee ganse dagen administratie van het
project bijwerken, samen met Hossain.
Even opsommen: Taakbeschrijvingen
aanpassen,
arbeidsovereenkomst
nakijken,
verlofdagen
aanpassen,
regels voor hoger onderwijs, regels
voor het schoolcomité, verloop van
beleidsvergadering, vervanging van
Hossain zoeken etc. Alles netjes getikt
en afgedrukt.
De levenskosten zijn verdriedubbeld
in 4 jaar tijd, dus de salarissen moeten
aangepast worden. Voor volgend jaar
verhoogt dat gevoelig ons budget. Ik
maak samen met Hossain een lijst van
wat ik in Cox’s nog moet bespreken.

Zaterdag 22 november 2008.
Voormiddag op bezoek bij Nargis en
Rana, we werkten samen voor Concern
in Cox’s Bazar. Ze zien er beiden goed uit
en werken voor een internationale NGO.
Ze hebben heel wat sociale contacten
en ook hier is de GSM doorgedrongen.
Er wordt honderduit gebabbeld en er
wordt (maar weer) een feestmaaltijd
geserveerd. Nargis haar man heeft haar
verlaten en Rana is tevreden met een rol
als tweede vrouw. Hun wereld ziet er zo
gans anders uit dan die van ons in het
westen.
Terwijl ik op de terugweg in de babytaxi
weer in de gezellige chaotische drukte
zit denk ik aan de vele vrouwen in deze
miljoenenstad die achter een gesloten
deur een eenzaam leven leiden…
Namiddag weer maar terug naar Hossain:
nog wat aanpassingen op computer, een
laatste controle, nog wat veranderen en
alles afdrukken.
Vanavond kan ik eindelijk mijn valies
voor Cox’s klaarmaken.
Zondag 23 november 2008.
De behulpzame chauffeur, Ali, brengt
me naar de nationale luchthaven. Na
een tussenlanding in Chittagong zie
ik beneden mij de Golf van Bengalen:
heerlijk blauw water en een zonnig
strand. Ik vergelijk het toch wel even
de olifantgrijze lucht in België en voel
me super! In de miniluchthaven in
Cox’s Bazar kom ik dadelijk een paar
bekenden tegen van het personeel die
vragen waar ik zolang geweest ben, net
of ik een paar maanden weg was! Ze
zijn erg behulpzaam om mijn bagage
te halen en brengen die tot aan de poort
waar Zakir en Mottalib me staan op te
wachten.
Mottalib is de nieuwe coördinator
van ons project en Zakir is een oude
getrouwe die nu al 10 jaar bij ons werkt:
eerst als leraar, dan als schooldirecteur
van de Dakbhanga school en nu als
“Administrative Ofﬁcer”.
Met een babytaxi gaan we naar het
kantoor in Cox’s. Het kantoor werd
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gehuurd na mijn vertrek en ik ken het
nog maar alleen van foto’s. Het is een
klim van 4 verdiepingen en als ik binnen
kom doen de felle kleuren toch wel even
pijn aan mijn ogen: roze muren en groene
stoelen in de vergaderruimte, een netjes
verzorgde kantoorruimte met computer
en kopieermachine en een simpel
keukentje. Mijn logement voor deze
week is een kamer met een bed met roze
lakens, een roos muskietennet en een
knalgroene ventilator aan het plafond.
Op het tafeltje ligt een roodglimmend
tafellaken en in de badkamer hangt een
knalgele handdoek. De zon ﬁltert door
de ramen en ik kan me hier alleen maar
vrolijk voelen!
Ik haal de papieren uit mijn tas en
intussen is Mottalib al bezig met mijn
koord te spannen op de piepkleine
veranda, zodat ik vanavond mijn kleren
kan ophangen als ik ze gewassen heb.
Er schiet al een reuze kakkerlak naast
me door en het is net alsof het een
ingebakken reﬂex is: mijn slets uit en
het vieze beest plat meppen. Voilà, ik
ben helemaal terug thuis! We gaan maar
meteen aan tafel zitten om de rest van
de week te plannen. Het ziet er naar uit
alsof ik me niet ga vervelen!
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Maandag 24 november 2008.
Gisterenavond had ik al afgesproken
met de chauffeur van de babytaxi om me
om 7.30 uur op te pikken. Hij is netjes
op tijd en we gaan eerst even ontbijten
in een lokaal restaurant: paratas, omelet
en thee. Lekker!
Dan hobbel, hobbel, 23 km ver naar
Moishkum. Onderweg komen we
voorbij de straatkant marktjes en de geur
van de gedroogde vis blijft lang in mijn
neus zitten. Stinken doet dat! Er zijn de
vertrouwde beelden van de vele kleine
winkeltjes, de overvolle bussen en ook
nog de druipende karkassen van koeien
bij de “slagers”… om nooit meer vlees te
eten! Aan de rand van een vijver worden
reuze radijzen afgespoeld om naar de
markt te brengen, ik vind het nog erg fris
om met je voeten in het water te staan.

Als het programma op papier staat
vertrekken we naar Ramu, daar logeren
onze 4 meisjes die nu naar het “college”
gaan nadat ze slaagden in de “high
school”. Ze zijn de “success story” van
de laatste maanden: nadat ze de 5 jaren
lagere school af hadden in Dakbhanga
waren ze het eerste groepje dat kon verder
studeren. Ze namen met 5 deel aan het
staatsexamen en 4 van hen slaagden. Als
de leraars het verhaal vertellen zeggen ze
er prompt bij dat er van de naburige High
School 50 deelnemers waren en dat er
van hen 3 slaagden! De meisjes haalden
dan ook de lokale krantenkoppen en het
ganse dorp heeft mee gejubeld! Tien jaar
geleden was er immers niemand die kon
lezen of schrijven en nu zijn er 4 meisjes
die slaagden in de high school!
Bashi, Arefa, Khadiza en Saleha zijn eerst
wat verlegen als ze me terug zien, maar
dan beginnen ze te vertellen en ze gaan
even hun nieuwe uniform aantrekken om
te poseren voor de foto. Ze zijn ﬁer om
hun eigen potje te koken en de huisbaas
komt me nog even verzekeren dat ze bij
hem veilig wonen. Mottalib en Zakir
gaan verder naar Moishkum en ik ga
terug naar Cox’s Bazar, waar ik ga eten
bij vroegere collega’s van Concern.

Om 9uur kom ik aan in Moishkum,
de school die begin 2007 in gebruik
genomen werd en die ik ook nog maar
ken van op de foto’s. Er wacht me
een warm welkom en er zijn heel wat
snuitjes die ik nog herken, al is het dan
4 jaar geleden. Ze beginnen meteen
met het ochtendritueel: allemaal op rij
strekoefeningen doen en dan zingen ze
het Bengaalse volkslied en hijsen ze
de vlag. Als iedereen in de klas is ga ik
overal een bezoekje brengen en krijg
bosjes bloemen, net als een koningin! In
de kleuterklassen wordt gespeeld met de
Belgische legoblokken (die Sonja Claes
meebracht) en de leerkrachten vertellen
lachend dat ze de kleintjes moeten
fouilleren na zo een sessie omdat ze
proberen een paar blokjes mee naar huis
te smokkelen.
Om 11 uur is de vergadering met de
schoolcomités van beide scholen. We
zijn met 12 mannen en 4 vrouwen. Er
zijn 2 vrouwelijke leerkrachten die
als secretaris fungeren, want van de
volwassenen is er nog niemand die vlot
genoeg schrijft om nota’s te nemen.
De beide voorzitters geven elk een
toespraak en vertellen dat er op 10 jaar
enorm veel veranderd is, ze hopen dat
de scholen blijven bestaan en zijn erg
ﬁer op de 4 meisjes die slaagden in de
high school. Ze zijn ook trots op de
praatgroepen die nog steeds bestaan,
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waar ze met microkredieten werken en
zo hun bestaan kunnen verbeteren.
Na de speech zegt elk van hen wat ze
belangrijk vinden, zelfs de vrouwen
doen hun duit in het zakje. Zakir sluit af
met te zeggen dat deze mensen 10 jaar
geleden nog nooit hadden vergaderd, dat
ze niet naar elkaar luisterden en dat ze
ook niet bekwaam waren om iets voor
een groep te zeggen. Iedereen wordt er
stil van, en ik moet ook even slikken. Ik
heb de neiging om iedereen een dikke
knuffel te geven, maar in een moslimland
kan dat niet. Ik hou het dus maar met een
schouderklopje voor de vrouwen… We
praten nog wat na met een tasje thee en
een koekje.
In de namiddag, na de traditionele rijst
met curry, kan ik een babbel doen met
de leerkrachten. Ik ken er maar 3 van de
13, het vraagt dus wel even tijd. Het zijn
enthousiaste en gemotiveerde mensen,
vooral Subanondo valt op. Ik denk bij
mezelf: toekomstig schoolhoofd voor
Moishkum? Momenteel neemt Jurmi
die taak waar, maar echte schwung zit
er bij haar niet in. Haar Engels staat
ook maar op een laag pitje. Subanondo
daarentegen is een vlotte man, heeft
een Masters en is een geboren leider,
hij is ook een lieve zachte beer die
met kinderen kan omgaan, kwaliteiten
die prima van pas komen. Ik moet dan
nog even mee naar hun logement. Dat
is inderdaad maar heel primitief, en
ze verwachten precies dat ik er wat
aan kan doen, maar er zijn nu eenmaal
geen voorzieningen in het budget voor
woningen voor leerkrachten. Ik kan niet
helpen.
Rond 17 uur vertrek ik met de babytaxi
richting Cox’s Bazar waar ik afgesproken
heb met vrienden, er is zelfs een Japans
etentje, klaar gemaakt door Yuko die
in een Japans schoolproject werkt. Het
is een gezellige bedoening, maar echt
lekker kan ik het niet noemen, geef mij
dan toch maar de Bengaalse curry.
Op de terugweg naar het kantoor kom
ik Joyita tegen, een van onze vroegere
personeelsleden van Concern. Ze heeft
een schattige zoon van 3 maanden en ze
nodigt me meteen uit om de volgende
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avond bij haar te dineren. Dat is moeilijk
want er wonen zoveel bekenden hier.
We spreken af dat ze haar collega’s
verwittigt en dat we donderdagavond
samen komen in een restaurant.
Dinsdag 25 november 2008.
Vanmorgen opnieuw de tocht met de
babytaxi tot Moishkum. Daar gaan we
naar de aanlegplaats om het bootje te
nemen naar Dakbhanga, 3 km verder.
“Aanlegplaats” is een groot woord: een
zanderige afdaling en dan een modderige
plaats waar we manoeuvreren om veilig
in het bootje te geraken. Vandaag is het
de “cultural show”, dat zijn allerhande
optredens door de kinderen van de twee
scholen, afgewisseld met spelen en
allerlei competities.
De man met de vrachtwagenbatterij,
versterker, luidspreker en microfoon
gaat ook mee. In Dakbhanga is er
immers nog geen elektriciteit. We varen
langzaam de rivier af, heerlijk rustig.
De bootman vertelt dat er op de oever

verschillende keren wilde olifanten
gezien zijn. We zijn niet ver van de
grens van Myanmar waar nog grote
beboste heuvels zijn waar wild leeft.
We komen aan de oversteekplaats in de
rivier. In het droog seizoen, nu dus, is er
een plaats in de rivier waar je pootje kan
baden naar de overkant. De kinderen en
leerkrachten van Moishkum zijn op weg,
ﬁjn om te zien en een hele klus voor de
bootman om niet vast te varen. Een eind
verder in het theestalletje zit een groepje
vaders die alles gade slaan. We raken
veilig aan wal.
Het is al aardig warm, maar onder de
bomen in Dakbhanga is er schaduw
en daar is het goed uit te houden. Er
staat een podium dat gedecoreerd is
met felle kleuren en iedereen zit netjes
te wachten op de rode huurstoelen. De
mensen van de schoolcomités zijn er
ook. Als de geluidsman de installatie
klaar heeft kan lerares Mukti beginnen
met aankondigen. Er wordt gezongen en
gedanst, gedichten voorgedragen, toneel
gespeeld, grapjes verteld… Iedereen
amuseert zich kostelijk en als het vlot
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spektakel eindigt gaat iedereen tevreden
naar huis.
De kinderen van het vijfde leerjaar
moeten nog even nablijven. Ik heb
brieven bij van de klasgenoten van Zoë,
de dochter van een collega. Ik vertaal
alles een na een en deel postkaarten
uit om een antwoord te schrijven. Ze
vinden het geweldig en beloven morgen
hun antwoord klaar te hebben. De
postkaarten worden bestudeerd en ze
vragen of ik die gemaakt heb… opeens
dringt het tot mij door dat ze nog nooit
een postkaart gezien hebben want in een
dorp waar niemand van de ouders kan
lezen of schrijven komen natuurlijk ook
geen kaartjes aan.
Boottocht tot aan de weg, babytaxi naar
Cox’s, nog even langs bij vrienden…
het is donker als ik de trappen op ga in
mijn logement. Pikkedonker, want er is
geen elektriciteit. Dat wordt douchen in
het donker. Goed dat ik mijn zaklamp
heb! Ik zoek een strategisch plaatsje
om die te leggen en vul een emmer
met water omdat ik niet weet hoe lang
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de elektriciteit weg is, en dus ook niet
hoeveel watervoorraad er nog is. Een
goede oude gewoonte die reuze van pas
komt! Als ik goed en wel onder de zeep
zit komt er nog een klein straaltje water
uit de douchekraan en dat is het dan.
Woensdag 26 november 2008.
Vandaag is het de dag van het lang
verwachtte schoolfeest! De boottocht
verloopt met een kleine hindernis:
ik glijd uit in het slijk en maak een
tuimeling. Even afspoelen en de rest zal
wel drogen. Terug hetzelfde scenario
als gisteren: rustige bottocht onder een
staalblauwe hemel en onderweg steekt
het Moishkumvolkje de rivier over.
In en rond de school van Dakbhanga
is het erg druk. De feestmaaltijd (met
vlees!) is het centrale gebeuren. De koe
die gisteren nog aan een boom gebonden
stond werd vannacht geslacht en
pruttelt in een reuze kastrol. Op andere
houtvuren staan grote ketels rijst, linzen,
groenten en kip. Er ligt een berg van
450 gekookte eieren! Dat is het aantal
van de gasten vandaag: 420 leerlingen
en leerkrachten, een paar studenten
van het hoger onderwijs, de leden van
de oudercomités, de werkploeg en een
paar lokale personaliteiten. Behalve
de personaliteiten heeft iedereen een
bijdrage betaald. Ik kijk gefascineerd
toe en bedenk dat alles per boot tot hier
geraakt is, een hele organisatie! Enkele
leerkrachten lopen rond met rode ogen,
ze hebben hun bed niet veel gezien
vannacht.
De dag wordt ofﬁcieel geopend met een
paar toespraken vanaf het podium en dan
kunnen de spelen beginnen. De volgorde
zit goed in mekaar en er wordt gelopen,
gesupporterd en gelachen. Intussen zijn
alle schoolbanken op rij gezet en krijgt
iedereen een ticketje met een nummer op.
De koks zijn al bezig met het vullen de
borden en Masuda van het oudercomité
zwaait met een grote tak vol bladeren
om de vliegen weg te houden. Er wordt
in 3 groepen gegeten, te beginnen met
de kleintjes. Als ze hun bord krijgen
wordt het ticketje ingescheurd, dat dient
straks nog voor de tombola. Iedereen

mag zijn buikje rond eten. Als laatsten
zijn de leerkrachten en personaliteiten
aan de beurt. Er zit een groepje kinderen
uit de buurt te wachten of er nog wat
over is, die krijgen ook een bord. Terwijl
de kookploeg begint aan de afwas en de
opruim is er tombola. Het zijn kleine
prijsjes waar erg wordt naar uitgekeken
en die onder applaus ontvangen worden,
ambiance is er genoeg. De namiddag
is al een goed stuk gevorderd en de
schoolboot is klaar om de kinderen van
het dorp verderop naar de overkant van
de rivier te brengen.
Tegen dat alles afgebroken en ingepakt
is begint het donker te worden. De zon
gaat vlug onder en als we uit de boot
stappen is het bij het licht van de maan
en heel veel sterren. Het feest zit er op.
Nu de zon weg is wordt het frisser en
op de terugweg met de babytaxi rijden
we door dorpen waar hier en daar een
olielamp brandt. Onderweg stoppen
we nog even bij de familie van de
landeigenaar van Dakbhanga. De man is
overleden maar ik ga even babbelen met
zijn weduwe en zoon. Dan verder naar
Cox’s Bazar waar vandaag elektriciteit
is en dus water genoeg om mijn kleren
en mezelf te wassen. Toch een luxe die
elektriciteit…
Donderdag 27 november 2008.
Vandaag staat er administratie op het
programma. Samen met Mottalib en
Zakir nog even voorbereiden en om
10 uur beginnen we samen met de
schooldirecteurs aan een marathon
managementmeeting! Er staan 28 punten
op de agenda. Ik had toch weer even
“oosters geduld” nodig… ’s Middags
pauzeren we en gaan eten in een
restaurant waar ik meteen afspreek om
’s avonds mijn vroegere medewerkers te
ontmoeten.
Om 19 uur is de afspraak met de
Concerncollega’s. Bengalen eten laat,
dus hebben we plaats in het restaurant.
Ik had gevraagd voor een tafel van 15,
maar de GSMs deden hun werk en we
zijn met 35! Het is een blij weerzien
en we komen niet bijgepraat. Met een
kleine groep wandelen we nog even
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naar het strand en nemen afscheid. Of
we mekaar nog terug zien? “Inch Allah”
zeggen we…
Vrijdag 28 november 2008.
In de voormiddag moeten we nog wat
verder regelen, ook taakomschrijvingen
bijwerken en afdrukken. In de namiddag
nemen we de bus om naar Kutakhali
te gaan. Daar is het internaat waar 16
meisjes en 2 jongens van ons studeren.
Jolil, de voorzitter van het oudercomité
van Dakbhanga wacht ons onderweg
op. In de school worden we feestelijk
ontvangen en we krijgen een rondleiding.
Comfort is er niet, maar vergeleken met
de hutjes in het dorp is het een hele
vooruitgang.
Ik had nog gehoopt om naar het strand
te gaan, maar het is donker als in Cox’s
kom.
Zaterdag 29 november 2008.
Een laatste keer naar Moishkum, waar
het de maandelijkse lerarenvergadering
is. Er staan ook weer heel wat punten op
het programma. In de namiddag neem
ik afscheid. Zij moeten het hier verder
waar maken, ik beloof om mijn best te
doen in België… in een gans andere
wereld…
Zondag 30 november 2008.
Mijn week in Cox’s zit er op. Met de
babytaxi ga ik naar de luchthaven om
terug naar Dhaka te vliegen. Zakir is nog
van Moishkum gekomen. Ik vertrek met
gemengde gevoelens. Als ik neerkijk op
de Golf van Bengalen schijnt de zon zalig
op het water, ik voel me hier thuis… en
een deel van mijn hart gaat hier blijven,
bij die kinderen en die mensen waar ik
van hou…

Ons jaarverslag 2008 zal
in de volgende nieuwsbrief
verschijnen
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Rekeningnummer:

VZW Dakbhanga.
735-0038595-74
Als je een FISCAAL ATTEST wenst
(minimum 30 Euro per jaar) kan je
storten op rekening nummer:

VZW
456-9524181-69

ten name van STELIMO,
met duidelijke vermelding
“VOOR RITA MEYNEN”.
Onze Nederlandse vrienden kunnen
storten op 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

Some people
come into our lives
and quickly go
some stay for a while,
leave footprints
onlogo
our hearts,
and we are never,
ever the same.
Flavia
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