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INHOUD
2- Voorwoord van Rita

Beste mensen,

Er komt de laatste maanden zoveel op ons af: asielzoekers, aardbevingen, tsunami’s, opwarming van de aarde, treinongevallen, modderstromen, banen die verdwijnen, en noem maar
op! Doorheen dat alles blijft er ons dagdagelijks leven met grote en kleine problemen, en de
opdracht om de juiste balans te vinden, goede keuzes te maken en om te genieten van de goede
momenten… Toch niet gemakkelijk!
Nu, we gaan die grote wereld niet kunnen veranderen, als we maar onze verantwoordelijkheid
opnemen om te helpen waar we kunnen, om een klein stukje wereld beter te maken. En… in
het zuiden van Bangladesh zijn er meer dan 500 kinderen die op ons rekenen om naar school
te gaan. Dat is meteen een goede reden om onze volgende nieuwsbrief te produceren.
Bangladesh is een land dat nu al de gevolgen ondervindt van de opwarming van de aarde. In
de toekomst gaan er veel klimaatvluchtelingen zijn. De VZW Wereldmediatheek maakte een
boeiende documentaire, hierover wat meer uitleg in deze editie.
Onze VZW zorgde voor verschillende activiteiten in het afgelopen jaar. Een hoogtepunt was zeker
ons jaarlijks concert dat deze keer plaats vond in het cultuurcentrum MUZE, met medewerking
van de gemeente Heusden – Zolder. Voor het concert was er de opening van de fototentoonstelling en een receptie voor onze sponsors en sympathisanten. Voorzitter René schreef het
jaarverslag.
Het jaarrapport van het project viel ook in de bus, netjes verzorgd met de nodige foto’s en gedetailleerde uitslagen van de studenten. Het mag gezien worden! We namen er een paar gegevens
uit. Ginder wordt er gewerkt, onze taak hier is zorgen voor de financiering.

3- Jaarverslag 2009 van VZW Dakbhanga
4- Dankjewel
Duolegaten
5- Nieuws van Bangladesh

Het jaarlijkse budget wordt elk jaar groter en we rekenen op subsidies van de gemeente en
provincie, anders komen we er niet. Gelukkig hebben we ook onze vele sponsors met af en toe
een uitschieter, zodat we er weer geraken. Hartelijk dank voor de hulp, in naam van de kinderen.
Ook al eens gekeken op onze website? Even doen! www.dakbhanga.be

6- Klimaatchaos
8- Benefietconcert 2010
VZW-gegevens
COVERFOTO:
Eén van onze studentjes met haar broertje

Dit jaar gaat ons concert door op zaterdagavond 10 april om 20 uur in het Kuipershof. Noteer
het alvast in jullie agenda! Het gaat een gezellige avond worden met gitaarmuziek en zang. Meer
bijzonderheden op de laatste bladzijde.
Veel leesgenot en tot ziens op 10 april?
Heel hartelijk,

ynen
Rita Me

Rita Meynen
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Jaarverslag 2009 van VZW Dakbhanga
Het is ons weer eens gelukt!
We hebben nu al de derde keer op rij het
jaar positief afgesloten. Het is inderdaad van 2006 geleden, het jaar dat we
een nieuwbouw in Moishkum gebouwd
hebben, dat we het jaar met een tekort
hebben moeten afsluiten. Geld inzamelen voor een goed doel is en blijft geen
eenvoudige taak, zeker als er wereldwijd
een ﬁnanciële crisis heerst.

M

et deze ﬁnanciële malaise in
het achterhoofd ben ik echt
ﬁer dat onze kleine VZW in
deze barre tijden erin slaagt om voldoende geld in te zamelen om ons project draaiende te houden. Ons project,
dat zijn nu de 2 lagere scholen en de 50
leerlingen van de middelbare school.
Samen bijna 600 leerlingen en 16 voltijdse leerkrachten en administratie.
Hoe we tot dit resultaat komen, wil ik
als volgt samenvatten:
1: Schenkingen:
Vooreerst de subsidies van de gemeente
Heusden-Zolder en de provincie
Limburg. Dank aan beide instanties
want zij blijven onze grootste sponsors.
Als we onze cijfers nakijken, dan vallen
de donaties van deze beide instanties
inderdaad heel erg op. De reden hiervan
is omdat wij het gros van onze inkomsten
samen krijgen door een groot aantal
mensen die gewoontegetrouw jaarlijks
of maandelijks een kleiner maar daarom
niet minder belangrijk bedrag storten.
Het start-motto van onze VZW
Dakbhanga 10 jaar geleden was om
mensen te vragen om regelmatig, liefst
maandelijks, een kleine bijdrage laten
storten, die hun ﬁnanciëel ook geen pijn
zou doen.
Dit start-idee, om de donatie te spreiden,
is misschien ook de reden waarom wij
de huidige ﬁnanciële crisis tot nu toe
niet gezien of bemerkt hebben in onze
donaties.
2. De nog lagere werkingskosten van

onze Vzw hier in België.
Elk jaar heb ik al verwezen naar het feit
dat onze Vzw praktisch geen onkosten
heeft. Hoofdreden hiervan is dat ALLE
leden zich ALTIJD “gratis en voor niks”
inzetten, waarvoor nog eens een extra
dikke “Merci”.
Eigenlijk hebben we maar 2 uitgavenposten, namelijk het drukwerk voor de
nieuwsbrief en de postzegels om deze te
versturen.
In het verleden hebben we het aantal
postzegels (=kosten) al met 40%
gereduceerd door zoveel mogelijk
nieuwsbrieven persoonlijk te bezorgen.
In 2009 zijn we er in geslaagd om deze
postzegelkosten naar NUL te brengen.
Wij hebben in 2009 inderdaad
het geluk gehad dat we bij beide
nieuwsbriefverdelingen
iemand
gevonden
hebben
die
al
de
postzegelkosten wou sponseren. Ook
hier een welgemeende“Dank u wel”.
Als u ons in 2010 ook op een dergelijke
alternatieve wijze wilt steunen, kan u dat
altijd doen en ook hier dezelfde leuze :
”U geeft er juist zoveel aan als u zelf
wilt/kunt”.
3. Opbrengsten van het jaarlijks
concert
Het jaarlijks concert brengt ook wel
wat geld in de lade. Eerlijkheidshalve
moet ik er bij vermelden dat deze winst
er vooral komt doordat Rita er telkens
weer in slaagt om voldoende sponsors
te vinden om alle concertonkosten te
dekken.
Activiteiten in 2009
De VZW doet toch heel wat activiteiten.
Zo krijgen we onze ﬁnanciën rond en
vergaren we de nodige naambekendheid
in Heusden en omstreken. Wat deden
allemaal het afgelopen jaar?
Het concert met “studio Pagol” op 4
april.
We kregen de steun van de gemeente
Heusden-Zolder om een groot evenement
te organiseren in cultuurcentrum
MUZE. Er was een fototentoonstelling
rond ons project, een gezellige receptie
en sfeervol concert (nefast voor de
trommelvliezen) vergezeld van heerlijke
Bengaalse lekkernijen.
De “professionele” foto’s van onze
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tentoonstelling werden achteraf nog
gebruikt bij andere activiteiten zoals in
november bij de fototentoonstelling “20
jaar rechten van het kind”.
Deelname aan het Wereldfeest in
Bokrijk op 30 Augustus
Het Wereldfeest is een groot feest met
een infomarkt, animatie en eten uit alle
hoeken van de wereld. Het is een erg
druk bezocht tweejaarlijks evenement
dat door het LPOS wordt georganiseerd
(Limburgs Platform voor Ontwikkelingssamenwerking). Dakbhanga verzorgde
er een mooi ingeklede infostand en
verkocht er Bengaalse spulletjes. Dit
is ook een geweldige kans om nieuwe
mensen aan te spreken, wat we dit jaar
met succes deden.
Kroningsfeesten in Tongeren 9 Juli
De Kroningsfeesten vinden elke 7 jaar
plaats in Tongeren met de traditionele
processie en tal van activiteiten. Eén
daarvan is de jongerenmarkt, een
infomarkt met kleurrijke standjes.
Regen en wind gooiden roet in het eten,
met alle gevolgen vandien. Onze tent
vloog de lucht in en we moesten met
man en macht onze spullen in veiligheid
brengen.
Quiz in samenwerking met Jeugdhuis
De Distel op 9 mei
De quiz zat zeer sterk in elkaar en dit
zorgde voor een erg sfeervolle avond.
Op deze manier bereikten we een jonger
en nieuw publiek. Bedankt voor de
goede organisatie!
Een overzicht van het project in
Bangladesh zelf:
NGO Budget versus onze doelstellingen:
30% van het totale NGO budget wordt
opgebruikt om alle kosten te betalen van
de leerlingen die verder mogen studeren
in een middelbare school.
Deze 30% komt overeen met 25 internen
en 25 externen. Een maximaal aantal dat
we spijtig genoeg aan onze organisatie
in Bangladesh hebben moeten opleggen.
Het is wel goed om op voorhand duidelijk
af te spreken wat voor ons (ﬁnancieel)
kan, ipv in Bangladesh het idee te creëren
dat al onze leerlingen middelbare studies
kunnen gaan volgen.
Onze doelstelling is om kinderen naar
school te sturen, ze te leren lezen en
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Dankjewel!
schrijven en ze zo weg te houden uit de kinderarbeid. Dit maakt
dat onze focus vooral ligt op de lagere school, in plaats van op
de middelbare school.
We werken daarbij ook mee aan de 2de doelstelling van de Millenniumdoelstellingen, namelijk alle kinderen basisonderwijs
te laten volgen in 2015. De Millenniumdoelstellingen zijn 8
doelstellingen om armoede de wereld uit te helpen. Ze werden in
2000 vastgelegd door alle 191 landen in de Verenigde Naties.
Personeel:
Algemeen blijft het een groot probleem om goed personeel te
houden. Ze doen veel ervaring op en leren veel bij “ons” in
Dakbhanga. Ze krijgen opleidingen en leerkansen, maar moeten
het stellen met weinig comfort (geen elektriciteit, …) en een
basisloon. We vragen bovendien ook nog heel expliciet om in
Dakbhanga of Moishkum te komen wonen. Dit maakt dat ze op
termijn vaak andere kansen grijpen, wat begrijpbaar is.
NGO verslagen:
Onze NGO maakt elk jaar niet alleen een uitgebreid jaarverslag,
maar ook een heel gedetailleerd ﬁnancieel verslag. In dit
rapport vind je het jaarverslag, met in de bijlagen o.a.
alle examenresultaten, en foto’s van leerlingen, leraren en
schoolactiviteiten. Als U graag deze rapporten, die in het Engels
zijn opgesteld, eens wilt inkijken, zelfs kritisch beoordelen,
dan kan dit door gewoon een mailtje naar het onderstaande Emailadres te sturen.
Onze Raad van Bestuur en Algemene Vergadering werking.
De dagelijkse werking van de vzw wordt gedragen door de Raad
van Bestuur. Dit is een ploegje van 5 mensen. Zij komen 10
keer per jaar samen om de koppen samen te steken voor onze
activiteiten en de werking hier in België en in Bangladesh op te
volgen en te bespreken.
De Algemene Vergadering, een vijftiental personen, komt
statutair twee keer per jaar samen. Om al onze leden van de
Algemene vergadering echt te betrekken met ons project en hen
ook altijd op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken
krijgt ieder van hen maandelijks de RvB verslagen toegestuurd.
Door deze aanpak kan er op de Algemene Vergadering ook meer
tijd besteed worden aan bedenkingen, aan nieuwe ideeën en
verdere toekomstplannen.
Heb jij zin om hier eens bij te zijn? Geef ons een seintje en we
nodigen je met veel plezier uit om dit mee te maken!
Website
In de loop van 2009 is onze website ook actief geworden. Het
voorbije jaar werd de website al een paar keer bijgewerkt. Voor
alle informatie over ons project kan je daar terecht. Je kan er ook
de nieuwsbrieven van de laatste jaren vinden zodat je kan lezen
hoe we steeds langzaam maar zeker gegroeid zijn.
Ook met een actieve website, wil ik er als laatste toch iedereen
nog eens op wijzen dat wij nog ALTIJD bereid zijn om aan
iedereen bijkomende uitleg over het reilen en zeilen van zowel
onze VZW als van onze NGO te geven.
Rene Engelen
Voorzitter VZW Dakbhanga
rengelen@telenet.be

Onze scholen kunnen blijven verder bestaan dank zij jullie
steun. Alle beetjes helpen en soms is er een uitschieter die
extra deugd doet en extra geld in het laatje brengt.
Vorig jaar werd Madeleine Delaet 90. Ze woont in Antwerpen
en gaf een feest. Ze vroeg de genodigden om een gift voor
ons project te storten. Madeleine is een heel toffe dame met
veel energie. Bedankt, Madeleine, we hopen dat je de 100
haalt en dat je dan nog even energiek bent!
In februari mocht ik ons project gaan voorstellen bij het
Kiewitfonds in Hasselt. Het Kiewitfonds is een VZW die
onder andere actief is tijdens Pukkelpop. Hun inkomsten
verdelen ze over projecten in de derde wereld waar het
geld integraal besteed wordt aan kinderen. Ik moet eerlijk
vertellen dat ik een jubelkreet liet horen toen ik de mail las
dat we 1000 Euro!!! van hen krijgen! Fantastisch, niet?

Al gehoord van een duolegaat?
Uw erfgenamen vrijstellen van successierechten én een goed
doel steunen ! Het kan via een duolegaat !
Het duolegaat is een formule waarbij in een testament de
ene begunstigde (doorgaans een VZW) een legaat krijgt
op voorwaarde dat hij de successierechten van de andere
begunstigde (doorgaans een particulier persoon) betaalt.
Een duolegaat biedt zowel de schenker als de begunstigde
heel wat voordelen. Het moet aan 3 voorwaarden voldoen:
• Er moet een testament zijn.
• In het testament staan 1 of meerdere personen benoemd
met het deel van de erfenis dat hen toekomt.
• In het testament staat eveneens opgenomen welk deel
van de erfenis u wenst te laten toekomen aan de VZW,
met daarbij de vermelding dat de VZW de opdracht krijgt
eveneens alle successierechten voor de andere personen te
betalen.
Het is een manier om na je dood via een testament geld
te schenken aan zowel een familielid of kennis en tegelijk
aan een VZW waarbij dit goede doel alle successierechten
op zich neemt.
Iets voor U en voor ons???
Voor informatie kan je terecht bij je notaris of kijk even op
www.testament.be
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Nieuws uit Bangladesh
Bij de Bengaalse overheid moet elk
project aangevraagd worden voor een
tijdspanne van 5 jaar. Toen ik eind 2004
vertrok was de registratie voor de NGO
Dakbhanga in orde en kregen we toestemming voor de eerste periode van 5
jaar.

D

ie 5 jaar was eind 2009 afgelopen en we kregen opnieuw toestemming voor
de volgende 5 jaar. Er kwam een
berg administratie bij te pas. Ook
een aparte aanvraag voor het eerste
werkjaar was nodig.
En zo tuimelden we 2010 in!
In januari startte het nieuwe
schooljaar en hier zijn de cijfers:
Het project vandaag:
Leerlingen 2010
1ste kleuterklas
2de kleuterklas
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
Totaal: 502

Sinds een paar jaar hebben we meer
leerlingen in de hogere klassen. Dat
is het resultaat van de goed werkende
schoolcomités en de regelmatige
vergaderingen met de ouders.

Dakbhanga
36
37
37
31
33
35
20
229

Middelbaar onderwijs:
Internen: 24
Externen: 16.
Totaal: 40
Alles samen: 604 leerlingen.

Tijdens het schooljaar zijn er steeds
leerlingen die afhaken. Er is nog veel
malaria in de streek en sommigen
zijn regelmatig ziek. Kinderen
moeten vaak thuis blijven om mee te
werken op het veld, of om te gaan
werken bij een boer.

Moishkum
55
50
58
50
60
34
28
335

Spijtig dat we niet meer kinderen
naar het hoger onderwijs kunnen
sturen, maar de internaten zijn erg
duur en we moeten grenzen stellen.
De follow-up van de externen is niet
gemakkelijk en hun resultaten zijn
niet zo goed als die van de internen.
Vooral de klassen in Moishkum
tellen een groot aantal leerlingen. De
school is gemakkelijker bereikbaar
dan Dakbhanga.
Gemotiveerde leerkrachten vinden
blijft moeilijk, de scholen zijn
■ NIEUWSBRIEF NR 17 ■

nu eenmaal gelokaliseerd “in the
middle of nowhere” en het logement
is heel primitief. Ze moeten zelf
hun potje koken. Op een eenvoudig
houtvuurtje bij het licht van een
olielamp is dat niet evident na een
drukke schooldag in een tropisch
klimaat.
De vacature van Project Coördinator
is nog steeds niet ingevuld. Masum
en Jalal, die Country Director en
Assistant Country Director zijn,
wonen beiden in Chittagong en
bezoeken het project enkele malen
per maand. Ze zijn er ook als het
management meeting of teachers’
meeting is.
Zakir is verantwoordelijk voor de
administratie, maar momenteel
helpt hij met les geven. Mukti
(schoolhoofd van Dakbhanga) is
bevallen van een dochtertje. De baby
is ziek en heeft verzorging nodig.
Amzad, haar echtgenoot, die ook
les geeft in Dakbhanga is terug naar
hun dorp gegaan. Hopelijk herstelt
de baby vlug. Mukti en Amzad zijn
zowat de steunpilaren van de school
in Dakbhanga en kunnen niet lang
gemist worden.

6
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Klimaatchaos
De klimaatverandering eist nu al
miljoenen slachtoffers. Niet bij ons,
maar in het Zuiden. Landbouwers,
veetelers en vissers klagen er over
dolgedraaide seizoenen, alles vernietigende stortbuien en cyclonen,
verschroeiende droogte, en een gebrek aan zoet water. De toenemende
armoede doet velen op zoek gaan
naar een nieuwe, leefbare plek…

W

ereldmediatheek
trok
voor de documentaire
“Klimaatchaos in het
Zuiden” naar Burkina Faso en Togo,
Ecuador en Bangladesh, om er de
schade van de klimaatwijziging op
te meten. Tientallen slachtoffers en
experts getuigen over snel toenemende armoede. Wat ooit nog louter
een milieuprobleem leek, blijkt uit
te draaien op een ongeziene humanitaire catastrofe. De noodzaak om
de klimaatwijziging af te zwakken is
evident, maar ook moet het Zuiden
zich aanpassen aan het onvermijdelijke.
Munira Begum, cycloonslachtoffer
Bangladesh, getuigt: “De cycloon
heeft ons alles afgenomen, ook onze
oogsten. Vele mensen en dieren
stierven. Vroeger was er maar om de
15 of 20 jaar een cycloon, maar nu is
dat 2 tot 3 keer per jaar!”
Belgisch klimatoloog van Ypersele
zegt: “Als we blijven uitstellen om
iets te doen, zal de klimaatwijziging
dramatische gevolgen hebben.
Zeker voor het Zuiden, omdat dat zo
afhankelijk is van de landbouw, die
erdoor wordt bedreigd. Honderden
miljoenen zullen de kwaliteit en
de kwantiteit van hun voeding zien
afnemen, terwijl die nu al zo’n
voedselproblemen kennen.”

In een rapport van april 2009 zegt
Oxfam International dat binnen
6 jaar het aantal slachtoffers van
klimaatrampen naar schatting met
54 % stijgt tot 375 miljoen, en
daarmee het bestaande systeem voor
humanitaire hulp overspoelen.
Volgens
“Scientiﬁc
American
maart 2009” gaat er in de toekomst
een enorme migratie komen.
Mohammad Ayub Ali, 40, is deel van
die mozaïek: hij verliet de centraal
gelegen Bengaalse stad Sherpur,
omdat de dalende oogsten hem
niet meer konden voorzien in het
levensonderhoud van zijn familie.
Een overstroming in september
ontnam hem alle hoop voor de
toekomst.
Ali rijdt nu met een kleurrijke riksja
door de straten van Dhaka waar hij
zowat 20 Euro per maand verdient.
Hij woont in golfplaten barak,
samen met zijn moeder, vrouw en 2
kinderen.
Wetenschappers zien Bangladesh als
“ground zero”. 150 miljoen mensen
leven in een delta van 3 waterwegen
in een gebied dat 5 keer zo groot is
als België. Het grootste deel van het
land ligt minder dan 7 meter boven
zeeniveau. Het stijgende zeewater
gaat er meer landbouwgrond
vernietigen dan elders in de wereld.
In 2050 daalt de rijstproductie met
10% en de graanproductie met 30%.
De volgende stap in het migratieplan
is over de grenzen: radeloze mensen
verhuizen naar naburige landen waar
het maar een klein beetje beter is.
Rijke naties, zoals Amerika en de
Europese Unie, kunnen gevraagd
worden om miljoenen vluchtelingen
te herbergen terwijl ze internationale
disputen negotiëren…
Als we denken aan de natuurrampen
van de voorbije maanden, blijft het
■ NIEUWSBRIEF NR 17 ■

dan nog zo “ver van mijn deur”?
Het ziet er echt niet goed uit voor
onze wereld van morgen…
Onze kinderen in Bangladesh gaan
moeten knokken om te overleven, als
ze kunnen lezen en schrijven gaan ze
in alle geval meer weerbaar zijn!

WERELDMEDIATHEEK VZW
is een productiehuis, dat voor nonproﬁtorganisaties
audiovisuele
programma’s realiseert.

Adres:
Italiëlei 98 a, 2000 Antwerpen
Klimaatchaos in het Zuiden is uit
op DVD, je kunt die bestellen via
de website.
www.wereldmediatheek.be
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BENEFIETCONCERT
VOOR DAKBHANGA
za. 10 april, 20u.
‘t Kuipershof (Heusden-Zolder)
JOHN JORIS & Friends
m.m.v. - LordPercy & Myrthe
- Fabio & Mary
VZW Dakbhange organiseert dit concert
t.v.v. van twee schooltjes in het zuiden van
Bangladesh. Ze werden door Rita Meynen
opgericht om de regio rond Dakbhanga van
degelijk onderwijs te voorzien.
LORDPERCY & MYRTHE
Een uurtje rustige, akoestische muziek.
Een wandeling langs het Franse en Engelse
folklied. Voor mensen die graag naar
muziek luisteren, en zich even willen laten
raken door mooie melodieën en teksten die
iets vertellen.
FABIO & MARY
Deze jonge muziekartiesten zijn zeer
aktief op de Limburgse muziekscene. En
met succes.
Enkele van hun bands zijn: Along Comes Mary,
Velcronic, Black ‘N Bones.
http://www.myspace.com/alongcomesmarymusic
JOHN JORIS
is “de bard” uit Hasselt.
John heeft al een benoemenswaardige muzikale loopbaan
achter de rug. Hij is gitaarbouwer, zanger en songwriter.
Vele jaren trad hij solo op in het folk millieu en met o.a. Derroll
Adams, Mick Donaldson, John Birchall ,Mick Long / Allan
Teller / Dougie Mc Lean.....
Hij schreef songs van tal van bekende artiesten als Jo Lemaire.
Deed ook studiowerk voor artiesten als Ann Christie, Plastic
Bertand, Two Man Sound, Freddie Bierset, Eric Van Neygen,
Belle Perez en vele andere. Hij trad tevens op als gast in de solo tour

van
Joost Zweegers, speelde samen
met Mauro Pawlowski in een Beatles project.
Samen met Fabio zal John Joris vooral eigen werk brengen
aangevuld met blues en bekendere eigen bewerkte covers
http://www.myspace.com/johnjoris
PRAKTISCH:
Toegang € 8 - vvk: € 6
Voorverkoop en reservaties via info@dakbhanga.be / tel
011/427205
of bij de leden van VZW Dakbhanga
www.dakbhanga.be

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

WWW.DAKBHANGA.BE

