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Studente van het Moishkumschooltje.

Dag allemaal,

Het kleurrijke wereldfeest in Bokrijk is voorbij. Het ruikt alweer naar herfst en het is hoog tijd
voor onze nieuwsbrief.
De vorige editie was gevuld met mijn reisverslag en er was geen plaats voor het jaarverslag van
2008. Dat krijgen jullie nu.
In Heusden – Zolder wordt er gefeest rond 20 jaar kinderrechten. Onze VZW sluit daar graag bij
aan, maar het brengt ons ook naar een groot vraagteken rond kinderrechten in Bangladesh.
Heel wat mensen vragen: hoe zit die VZW nu in mekaar en hoe zijn die schooltjes er gekomen?
Daarom staat er in deze nieuwsbrief een overzicht van het project en meteen de cijfers van het
“interim report” dat netjes op tijd aan kwam.
Op het laatste blad is er enkel nog plaats voor een paar foto’s van onze benefietavond in april dit
jaar. We mochten ons evenement organiseren in de MUZE, met hulp van de gemeente. Het werd
een gevulde avond die begon met de opening van de fototentoonstelling. Er waren speeches en
een receptie met lekkere oosterse hapjes, doorlopend fotoprojectie en een Indisch concert. In
ons volgend jaarverslag daarover meer.
In mei was er een “themacafé” in de Distel in Heusden waar Laura zorgde voor een boeiende
quizavond.
In juli waaide onze infostand weg op de markt in Tongeren. We waren een zondagnamiddag te
gast op het wereldplein in Bokrijk en eind augustus hadden we een kraam op de wereldmarkt
tijdens het wereldfeest.
Alles bij mekaar is er genoeg info om een volgend jaarverslag te vullen, en dan hebben we het
nog niet over het gebeuren in Bangladesh!
De voorbije maanden zijn er heel wat mails verstuurd. Er moest een nieuwe aanvraag gedaan
worden bij de Bengaalse overheid voor de volgende projectperiode van 5 jaar. Het was een hoop
administratie en heel wat denkwerk met planning en een gedetailleerd budget. Dan was er nog
de jaarlijkse aanvraag voor het komende werkjaar. We kregen de nodige toestemmingen en de
volgende schijf mag gestort worden.
Een hartelijke dank aan onze sponsors en aan jullie allemaal, die onze kinderen ver weg een
warm hart toedragen!

Veel leesgenot!

ynen
Rita Me

Rita Meynen
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Dakbhanga hier in België zijn nog
steeds nihil omdat alles op zuiver
vrijwilligerswerk berust.

Jaarverslag 2008 van VZW Dakbhanga

W

ij kunnen 2008, zowel voor
onze Belgische VZW als
onze NGO in Bangladesh,
beoordelen als een positief, bewogen
jaar, waar er grote veranderingen op
beide fronten gebeurd zijn. Deze positieve beoordeling herhaalt zich als we in
detail naar het ﬁnanciële, de organisatorische/structurele en het operationele
luik gaan kijken. Laat ons ieder onderdeel eens overlopen
Financieel
Het ﬁnancieel eindsaldo van het
kalenderjaar 2008 geeft een overschot
aan van 9592 Euro, wat toch beduidend
minder is dan de 17536 euro overschot
van 2007.
Werkingskosten in Bangladesh
Onze NGO moet hun jaarlijks budget
opstellen in Taka’s (Bengaalse munt).
Het
gevraagd/voorgesteld
budget
voor kalenderjaar 2008 was 2.490.000
Taka. Dit bedrag was een stijging van
10 % t.o.v. het budget van 2007. De
meerkost zat vooral in de post van
schoolmaterialen. Een nieuwe grotere
school brengt natuurlijk ook hogere
kosten met zich mee.

In 2008 stond de Euro koers heel sterk
t.o.v. van de Amerikaanse Dollar en
dus ook t.o.v. de Bengaalse Taka die
gekoppeld is aan de dollar. Het resultaat
hiervan, voor kalenderjaar 2008, was
dat wij slechts 24100 Euro moesten
overschrijven. Dus was het te storten
bedrag geen 10% extra meer maar zelfs
3.6% minder dan de 24500 Euro van het
jaar voordien.
Dit koerseffect gaat in de vooruitzichten
van 2009, met een sterkere dollar, zeker
nog eens terugkomen. Spijtig genoeg
voor ons met een omgekeerd negatief
effect.
Werking inkomsten en uitgaven in
België
Het concert, met in het voorprogramma
een optreden van Lode, Dimitri en Jos
van de “Botswing-mensen” (bedankt
mannen!) en met “Sara Gilis & Friends”
in de hoofdact (bedankt Sara!), was
zowel muzikaal als ﬁnancieel een
succes. Het was weer ﬁjn om muzikanten
van Heusden-Zolder op het podium
te krijgen, wat toch altijd een extra
dimensie aan het concert geeft.
De werkingskosten van onze VZW
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De enige uitgaven die we hier hebben zijn
het drukwerk en de verzendingskosten
van onze Nieuwsbrief die tweemaal
per jaar aan meer dan duizend mensen/
families bezorgd wordt.
Drukkosten proberen we onder controle
te houden door de Nieuwsbrief kant-enklaar aan de drukker te bezorgen, juiste
lay-out, juiste ﬁleformaat enz.(bedankt
Jan).
Verzendingskosten proberen we dan
weer te drukken door een 300-tal
Nieuwsbrieven van hier in HeusdenZolder niet meer met de post op te
sturen, maar zelf rond te brengen.
Vergaderingkosten zijn er ook niet daar
we altijd mogen vergaderen bij Rita of
bij Chris waar de kofﬁe zelfs altijd gratis
klaar staat ( bedankt Rita en Chris!)
Inkomsten van Gemeentelijke- en
provinciale- subsidiëring was ook in
dezelfde orde van grootte als het jaar
voorheen.
Samengevat kunnen we over de ﬁnanciën
of beter gezegd het minder overhouden/
sparen van 2008 gewoon terugwijzen op
het feit dat er gewoon minder stortingen
gebeurd zijn.
Door de wereldwijde algemene
ﬁnanciële crisis die er sinds het laatste
kwartaal van 2008 heerst, zal het er
voor kalenderjaar 2009 zeker niet
gemakkelijker op worden. Door de
koersstijging van de dollar, die de laatste
maanden ingezet is, en de hoge inﬂatie
in Bangladesh moeten we voor 2009
dan ook met hogere stortingen naar
Bangladesh rekening houden.
M.a.w. wij moeten in onze werking hier
nog een tandje bijzetten om het geheel
op ﬁnancieel gebied op peil te kunnen
houden.
Organisatorisch
De VZW Dakbhanga is initieel opgestart
met allemaal goede vrienden van Rita
die zich achter dit project hebben gezet.
Het thema vergrijzing en verjonging
kwam dan ook een paar keer ter sprake
in de raad van bestuur en in de algemene
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vergadering van onze VZW. Aan deze
vergrijzing hebben we in 2008 dan ook
iets gedaan.
We hadden al jaren gemerkt dat we op
onze concerten goede hulp kregen van
de jeugd. Bij een uitbreiding van de
Algemene Bestuursvergadering werd
daarom in eerste instantie aan jongeren
gedacht. Om te vermijden dat deze
nieuwelingen zich onwennig zouden
voelen in de “oude” groep, hebben we
dan ook besloten om meerdere mensen
aan te spreken en uit te nodigen voor
de Algemene Vergadering van de
Raad van Bestuur van oktober. Twaalf
geïnteresseerde nieuwe mensen, allen
twintigers, zijn komen opdagen op
deze vergadering. Na een ludieke
kennismakingsronde hebben we hun
gevraagd om er eens goed over na te
denken om er bij te komen, want het
is en blijft “vrijwilligers-WERK”.
Rekeninghoudend met de reacties en
respons in de vergadering, maar ook
in de reacties achteraf, zijn we er toch
zeker van dat we weer een paar jaar
verder kunnen werken.
We kunnen alleen maar blij zijn dat we in
deze moderne tijd nog jongeren konden
vinden die zich nog achter ons project
willen zetten en we gaan er samen, jong
en oud, het beste van maken.
Let op, iedereen die onze rangen nog wil
vervoegen om ons te helpen is en blijft
ook nog altijd welkom.
Guido Leenders, onze secretaris van het
eerste uur, heeft gevraagd om voor zijn
functie iemand anders te zoeken. Op de
eerstkomende Algemene vergadering
van 2009 gaan we dan ook voor deze
functie van secretaris iemand ofﬁcieel
benoemen.
Guido bedankt voor al de tijd en het
werk dat je in onze VZW gestopt heb
en we hopen je nog dikwijls op onze
activiteiten terug te zien.

De NGO in Bangladesh heeft ook een
paar wijzigingen ondergaan

Officieel bezoek aan onze schooltjes

Hossain, is onze onbezoldigde hoofd
van de NGO in Bangladesh en de
persoon, die de schooltjes opstartte. Rita
is pas achteraf in het project ingestegen.
Ondanks het feit dat hij de laatste jaren
in Dhaka woont en werkt stuurt hij het
ganse project nog altijd in de goede
banen.
Door werkomstandigheden is het voor
Hossain niet gemakkelijk om regelmatig
Dakbhanga en Moishkum te bezoeken,
alles te bekijken, te controleren en indien
nodig bij te sturen. Daarom hebben we
Altab, een oude bekende van Rita, die
vroeger ook in dezelfde organisatie als
Rita werkte, gevraagd om dit gedeelte
van zijn taakinhoud over te nemen.
Deze bezoeken zijn wel nodig zeker
nu Shameen, onze projectverantwoord
elijke, zeg maar de directeur van de 2
schooltjes, in de loop van 2008 ontslag
genomen heeft. In november 08 heeft
Mottalib deze taak overgenomen van
Shameem. Mottalib heeft al wat ervaring
om met NGO’s te werken en laat ons
hopen dat de samenwerking even goed
en vlot verloopt als met Shameen.

Operationeel
Er

komen

steeds

meer
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kinderen,

zelfs van naburige dorpen naar onze
schooltjes. Met 400 leerlingen hebben
we wel de maximale limiet bereikt van
onze 2 scholen met hun 15 voltijdse
leerkrachten. Verdere uitbreiding kan
alleen maar als er bijgebouwd wordt.
Rita met haar collegestudenten
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Zolang dat niet kan moeten er eventueel
een of andere selectiecriteria komen.
De inspecties/audits van 2008 door de
dienst die alle NGO’s inspecteert, het
ministerie van onderwijs en ook de
plaatselijke autoriteiten zijn allen zonder
problemen, zelfs lovend afgesloten.
Het is wel leuk om te zien, dat ook deze
hoge inspecteurs met de kleine smalle
boot naar Dakbhanga moeten gebracht
worden. Merk op de bovenstaande foto
op dat de vrouwen van het oudercomité
mochten aanwezig zijn, wat in een land
als Bangladesh niet de normaalste zaak
van de wereld is.
Elk jaar mogen er ook een aantal
afgestudeerde leerlingen van ons
schooltjes naar een middelbare school
gaan. Onze leerlingen halen heel goede
resultaten op deze scholen. We zien wel
dat er nog altijd een duidelijk verschil
is tussen de internen en externen.
Ondanks extra bijlessen die al aan de
externe studenten gegeven wordt, blijft
dit verschil bestaan. Hoofdreden van dit
verschil is natuurlijk dat deze “grote”
kinderen thuis aan het werk gezet worden

en dat de ouders niet dezelfde controle
kunnen uitoefenen op de studies dan het
internaat.

ouders te overtuigen dat ze hun kinderen
naar de school ipv naar het veld moeten
sturen.

Dit jaar hebben ook de eerste 4 meisjes
een diploma van het lager middelbaar
gehaald. Dit werd in het dorp geweldig
gevierd. Voor ons klinkt dit allemaal
heel gewoon, maar vergeet niet dat deze
4 studenten uit een dorp komen waar
er 10 jaar geleden nog NIEMAND kon
lezen of schrijven, laat staan dat iemand
een diploma had. Het was zo een groot
nieuws dat het zelfs in de Bengaalse
kranten gestaan heeft.

Tot slot, wil ik “iedereen” bedanken die
een steentje bijgedragen heeft tot dit
eindresultaat van 2008. Met “iedereen”
bedoel ik wel ook echt iedereen, of dit nu
donoren, vrijwilligers, sympathisanten of
gewoon mensen zijn die onze organisatie
alleen maar kritisch bekijken.

Het respect voor onze schooltjes groeide
nog meer toen deze meisjes in de loop
van 2008 een paar dagen een zieke leraar
met succes zijn komen vervangen
Jaren vertellen we de ouders al dat men
door onderwijs later veel meer kansen in
het leven krijgt. Het bewijs dat het voor
hun kinderen mogelijk is om niet alleen
te leren lezen en schrijven, maar zelfs
een diploma te halen is nu geleverd.
Zo een nieuwe mijlpaal kan het ons
alleen maar gemakkelijker maken om de
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Ja, zelfs van de opmerkingen van deze
laatste categorie kan een organisatie iets
leren.
Eén van deze kritische opmerkingen
was bijvoorbeeld dat een organisatie
als de onze op termijn door vergrijzing
doodbloedt. Met de verjonging van 2008
hebben we daar op gereageerd en op zijn
beurt bewezen dat onze VZW helemaal
niet bang is voor verandering.
Bedankt !!!
Rene Engelen
Voorzitter VZW Dakbhanga
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20jaar Rechten van het kind
• Recht op voorrang in moeilijke
omstandigheden: zonder ouders, op
de vlucht, in aanraking met de wet,
gehandicapt.
• Recht op vrijheid in spel, mening,
overtuiging en geloof
• Recht op verantwoordelijkheid
en participatie: meedenken, meeorganiseren, meebeslissen.

H

eusden-Zolder viert 20 jaar kinderrechten !!!
Daar sluiten we heel graag bij
aan. Foto’s van ons project worden in
december in de MUZE tentoongesteld.
De gemeente Heusden-Zolder, het
departement Sociaal Agogisch Werk van
de KHLim en het Kinderrechtenhuis in
Alken slaan de handen in elkaar om de
20ste verjaardag van het ‘verdrag van
de rechten van het kind’ te vieren en
wil hiermee toonaangevend zijn voor
Limburg.
Van september 2009 tot maart 2010
zal Heusden-Zolder ondergedompeld
worden in activiteiten die de vele
aspecten van kinderrechten belichten.
Zowel de stand van zaken, de
aandachtspunten als de rechten op zich
zullen aan bod komen en dit vanuit alle
mogelijke invalshoeken.
Uitgebreide info over alle activiteiten:
www.heusden-zolder.be
Op 20 november 2009 bestaat het
Internationaal Verdrag van de Rechten
van het Kind (I.V.R.K., UNO, 1989)
20 jaar. Een nieuwe kindvisie werd
toen geboren. Voor het eerst in de
wereldgeschiedenis werden kinderen
erkend als dragers van meervoudige
rechten:
• Recht op verbondenheid met ouders,
familie, cultuur en natie
• Recht op voorzieningen nodig om te
leven: onderwijs, gezondheidszorg,
huisvesting, voeding.
• Recht op verdediging en bescherming
tegen alle vormen van geweld:
kindermishandeling, seksuele uitbuiting,
geen kindsoldaten, geen economische
uitbuiting.

Bovendien werden al deze rechten
toegekend aan alle kinderen waar ook
ter wereld zonder enige vorm van
discriminatie en werd opgeroepen om
in sterke onderlinge solidariteit deze
rechten om te zetten in de praktijk.
Kinderrechten in Bangladesh?
Bangladesh is een van de grote
producenten in de textielindustrie.
Regelmatig is er kritiek over
kinderarbeid.
In 2006 heeft de regering een nieuwe
arbeidswet goedgekeurd. De wet
beschermt jonge werkers en zegt dat
ze een vast loon moeten ontvangen,
compensatie bij ongeval, verlofdagen,
en dat ze de mogelijkheid moeten
hebben om naar school te gaan.
Deze wet is er enkel voor kinderen die
in de textielsector werken, en helpt
maar weinig aan het probleem van de
kinderarbeid.
Er zijn rapporten die zeggen dat 1 kind
op 10 een job heeft in Bangladesh.
Ze presteren lange dagen in slechte
werkomstandigheden, wat zeer nadelig
is voor hun gezondheid.
Kinderarbeid is niet illegaal in
Bangladesh, maar de wet staat afkeurend
tegenover fabrieksarbeiders die jonger
dan 14 zijn.
In en rond steden zijn heel wat jongetjes
van 11 en 12 die in de bouw werken,
en die 12 uren per dag bezig zijn met
stenen dragen en cement aanbrengen.
Enkel omdat ze anders honger lijden.
Meisjes zijn hulp in het huishouden.
Dikwijls zijn ze maar 8 jaar als ze
beginnen. In ruil voor hun werk krijgen
ze kost en inwoon. Velen krijgen slaag
en worden seksueel misbruikt.
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Kinderarbeid wordt aanzien als
noodzakelijk in een land waar 40% van
de bevolking onder de armoedegrens
leeft. Ondanks de economische
vooruitgang van het land zijn er weinig
hoopvolle tekens dat de houding van de
samenleving verandert.
En toch, als er meer kinderen naar school
kunnen gaan, kunnen de volgende
generaties zorgen voor een alternatief.
Ook in Dakbhanga en Moishkum gaan
de leerlingaantallen sterk naar omlaag
in de laatste klassen, hoewel er de
laatste jaren een verbetering merkbaar
is. Afwezigen krijgen huisbezoek en er
wordt maandelijks een oudervergadering
georganiseerd zodat er een voortdurend
contact is met de ouders, dit om de
motivatie op peil te houden zodat ze
minstens de lagere school afwerken.
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Projectoverzicht
Ons schoolproject in Dakbhanga en Moishkum, een overzicht voor nieuwe lezers…
of om even op te frissen…

van de koranschool startte met het eerste leerjaar. Hossain, de
drijvende kracht achter het project, zorgde dat een broer en
schoonzus van hem in het dorp kwamen wonen zodat er kon
gepland worden voor uitbreiding.

Wat voorafging:

Rita vroeg hulp aan familie en vrienden en in 2001 werd de
VZW Dakbhanga opgericht om de nodige ﬁnanciële steun te
verzamelen. De vereniging heeft tot doel fondsen te verwerven,
om in de regio van Dakbhanga, in het zuiden van Bangladesh,
onderwijs te kunnen verschaffen aan alle inwoners door het
bouwen en onderhouden van scholen, het betalen van de
salarissen van de leraren, het aanschaffen van schoolmaterialen
en het creëren van voorwaarden om zo veel mogelijk inwoners
deel te laten nemen aan het onderwijs.

Rita werkte in Bangladesh van 1978 tot 2004, eerst voor de
Damiaanaktie, later voor een Britse organisatie: Concern
Universal.
Bij Concern was ze verantwoordelijke voor een basis
gezondheidsproject in het zuiden. Er waren praatgroepen in de
dorpen en 3 dispensaria waar mensen op consultatie kwamen.
Deze praatgroepen of “community groups” werkten rond
bewustmaking van sociale en gezondheidsproblemen.
Dakbhanga is een dorp van 500 mensen, waar niemand
kon lezen of schrijven. Er is geen weg, en tot vandaag geen
elektriciteit. De laatste 3 kilometers moeten per boot in het
regenseizoen, of te voet in het droge seizoen.
De vraag naar een lagere school kwam van de praatgroep, toen
nog enkel mannen.
Er was geen geld voor educatie bij Concern. Samen met enkele
Bengaalse personeelsleden en met het opgerichte oudercomité
werd besloten om in 1998 te starten met een schooltje. De leraar

Goed onderwijs is de enige weg naar een beter leven, het enige
wapen tegen overbevolking, corruptie, bijgeloof en discriminatie.
De school van Dakbhanga:
De eerste klassen werden ondergebracht in de koranschool,
een bamboeconstructie. Die werd verstevigd en vergroot. Er
kwamen meer klasjes en daardoor plaatsgebrek: een echte
school werd gebouwd. Die is trouwens nog de enige bakstenen
constructie in het dorp en meteen ook de trots van de ouders.
Het is immers “hun” school. De leden van het schoolcomité
hielpen zorgen voor de bouwgrond, die geschonken werd door
een rijke landeigenaar. De ouders hadden ook zelf de bakstenen
en cement van de rivier tot aan de bouw gebracht en zorgden
voor de ophoging zodat de school geen last zou hebben van de
jaarlijkse overstroming.
De school van Moishkum:
In Moishkum was ook geen school, wel een praatgroep. Op
vraag van de ouders werd het oudercomité opgericht en op
de heuvel in de koranschool startte het eerste leerjaar en later
de kleuterklasjes. Er was nood aan een degelijke school. In
2004 werden de documenten getekend van de overhandiging
van de bouwgrond door de schenker, maar de administratieve
procedure duurde nog tot 2006. De opbouw werd gestart en
in 2007 werd het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen.
Nog hetzelfde jaar werd de elektriciteit aangesloten.
Middelbaar onderwijs:
De lagere school telt 5 leerjaren. Een beperkt aantal leerlingen
studeert verder in het middelbaar onderwijs. Sommigen van
hen zijn in een internaat, anderen krijgen een studiebeurs
voor een school in de buurt. Deze meisjes en jongens worden
maandelijks opgevolgd.
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Vervolg pg 7
Het project vandaag:

Leerlingen 2009
1ste kleuterklas
2de kleuterklas
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
Totaal: 502
Leerkrachten

Dakbhanga
36
35
31
29
39
23
12
205
7

Moishkum
60
49
48
54
38
32
16
297
7

Middelbaar onderwijs
Internen: 24
Externen: 16.
Totaal: 40

• Openstaande betrekking: Project Coördinator.
• Administratie: Zakir (Kabirul Islam)
• Country Representative: Masum, bezoekt maandelijks het
project en helpt met de administratie en ﬁnancies.
• Assistant Country Representative: Jalal Uddin, bezoekt de
scholen twee keer per maand en helpt Masum.
Wat moeilijk is:
• De administratie voor de Bengaalse overheid en het vinden
van een goed project coördinator, die voldoende Engels
kent om de administratie in orde te houden.
• De grote leerlingenaantallen en onvoldoende klaslokalen in
Dakbhanga.
• Het vinden van leerkrachten die in een godvergeten dorpje
willen gaan wonen met erg primitieve middelen. Ze
moeten hun eigen potje koken en naar de markt gaan is niet
eenvoudig als er 6 op 7 dagen gewerkt wordt.
• Hier in België de ﬁnanciële middelen blijven vinden…

4 April 2009: benefietconcert
René Engelen ,
voorzitter van de vzw Dakbhanga

Sonja Claes,
burgemeester van
Heusden-Zolder

Studio Pagol

Op 4 april 2009 was er de opening van de fototentoonstelling over project. Aansluitend een
beneﬁetconcert met Studio Pagol.

VZW
Rekeningnummer:

VZW Dakbhanga.
735-0038595-74
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 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

The miracle is this:
the more we share,
the more we have.
L. Nimoy

WWW.DAKBHANGA.BE
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