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Dag allemaal,

Als er iets is wat momenteel alles letterlijk en figuurlijk overspoelt, dan zijn dat de massale
overstromingen in Pakistan. Twintig miljoen mensen zijn gevlucht naar droge plaatsen. Dat is
twee maal de bevolking van gans België. Er zijn onvoldoende tenten, medicamenten, water en
eten. Mensen zijn ziek en sterven als vliegen… Spijtig genoeg haalt dit drama de hoofdlijnen
van het nieuws al niet meer.
Komt dit ooit nog goed? Is dit het begin van de stroom van klimaatvluchtelingen?
Moesten hier de rivieren buiten hun oevers treden, zouden wij dat overleven? Op de website
www.overleefjijpakistan.be kom je dat te weten! Het is een initiatief van twaalf jongeren die in
augustus hun eigen reclamebureau hadden en voor samenwerking naar het Rode Kruis stapten.
Echt boeiend om het even aan te klikken!
Als we zuidoostwaarts reizen doorheen India, komen we in Bangladesh. Momenteel zijn er daar
ook nog moessonregens maar gelukkig zijn er in het zuiden geen overstromingen.
In onze scholen wordt er dapper verder gewerkt: de veranda in Dakbhanga werd verstevigd
zodat het nu twee deftige klaslokalen zijn. Ook kreeg iedereen een nieuwe uniform.
In het voorjaar bezocht Theo Straub Bangladesh, samen met zijn zoon Niran. Theo is van Woerden (Nederland). Hij zet zich al jaren lang in voor projecten in Bangladesh. Hij werd dit jaar 65,
ging met pensioen en kreeg een reis naar Bangladesh cadeau. Natuurlijk zouden wij het fijn
vinden als ze op bezoek gingen in Dakbhanga en Moishkum, en dat deden ze.
Onze mensen wisten pas twee dagen op voorhand dat ze zouden komen, het was dus meteen
een “surprise visit” en we waren benieuwd naar de indrukken van de bezoekers. Op de volgende
bladzijden kunnen jullie het volledige verslag van Theo en Niran lezen, aangevuld met foto’s,
Voor de leraars en het schoolcomité was het een hart onder de riem om verder te doen, want
eenvoudig is het niet.
Zakir - die een van de eerste leraren was - en nu in de administratie werkte, is spijtig genoeg
vertrokken. Hij werd vervangen door een nieuwe “Assistant Administrative Officer” die moet
ingewerkt worden.
Onze Project Coördinator Kalam zorgde voor het “Interim Report” dat vorige maand toe kwam.
Het is weer een gedetailleerd rapport met de laatste updates en recente foto’s. Je kan het lezen
op onze website www.dakbhanga.be.
Op 10 april 2010 organiseerden we ons jaarlijks concert, deze keer met wat minder furore dan
vorig jaar in de MUZE, maar echt wel gezellig en de moeite waard. Er was een voorprogramma
met LordPercy en Myrthe, John Joris zorgde voor de hoofdbrok samen met Mary en Fabio.
Dat de tijd ontzettend snel gaat weten we maar al te goed. Volgend jaar bestaat onze VZW 10
jaar! Een reden om te feesten, en we doen dat op zaterdag 2 april 2011 in het Kuipershof. Alvast
een datum om te noteren in jullie nieuwe agenda!
Veel leesgenot en hartelijk dank voor jullie steun!

ynen
Rita Me

Rita Meynen
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Theo Straub bezoekt het Dakbhangaproject
Bezoek aan het Dakbhangaproject
op 13 april 2010
1. Vooraf
Tijdens mijn eerste reis naar Bangladesh
in 1984 heb ik Rita Meynen leren kennen.
Zij werkte in het ziekenhuis in het dorp
Jalchatra dichtbij het centrum van het
plattelandontwikkelingsproject waar ik
op bezoek was. Sinds die tijd hebben
we contact gehouden. Begin 2010 heb
ik Rita gemeld dat ik samen met mijn
zoon Niran eind maart opnieuw naar
Bangladesh zou gaan en ook andere
delen van het land zou bezoeken. Ik
heb haar toen toegezegd dat wij in
Dakbhanga en Moishkum langs zouden
gaan, als we daar in de buurt zouden
komen.
2. Beschrijving van ons bezoek
Vanuit Cox’s Bazar, de meest bekende
‘badplaats’ van Bangladesh, zijn we
vroeg in de morgen met de bus naar
het stadje Ramu gereisd. Ramu is een
uitgangspunt voor reizen in het uiterste
zuiden van de Chittagong Hill Tracts. Je
komt dan in een deel van Bangladesh
dat behoorlijk heuvelachtig is. Daarna
verder met een minibus naar het dorp
Kachupia en tenslotte met een babytaxi
naar Moishkum.
Aangekomen bij de school in Moishkum
volgt een uiterst hartelijke ontvangst
door Kamal en Zakir. We hadden een
paar dagen tevoren al contact gehad –

‘s Morgens wordt het Bengaals volkslied uit volle borst gezongen.

handig die mobieltjes, ook in Bangladesh
- zodat ze op de hoogte waren van onze
komst. Dat was te merken, want de hele
school stond op zijn kop voor die twee
Nederlanders die door de mensen uit
België op hen afgestuurd waren.
We kregen een uitgebreide rondleiding
door de school, nadat we hadden
kennisgemaakt met het onderwijzend
personeel. Het begin van de schooldag
verloopt in Bangladesh wel wat anders
dan wij in Nederland gewend zijn. Alle
kinderen stellen zich op in rijen op
het schoolplein, er wordt gezamenlijk

Schouder aan schouder op de schoolbanken.

ochtendgymnastiek
gedaan
onder
leiding van een van de oudere kinderen,
het volkslied wordt gezongen, uit
volle borst, en daarna marcheert iedere
klas het hele plein rond naar het eigen
schoollokaal. Bijna elk kind is gekleed
in schooluniform en doet zijn best om
zich zo goed mogelijk te presenteren.
Grappig om dat mee te maken. De
discipline-lat ligt hier heel wat hoger
dan in Nederland. Na aanvang van de
lessen zijn we ook nog alle klassen langs
gegaan. Duidelijk werd al snel waarom
de kinderen zich gedisciplineerd moeten
gedragen. De klassen zitten bomvol
en de kinderen zitten schouder aan
schouder in de banken met een boekje
of een schrift voor zich op de lessenaar.
Het klassieke zwarte schoolbord hangt
voorin aan de muur. De ramen en
deuren staan open, want het is 35 graden
Celsius en elk zuchtje wind is welkom.
Elk geluid is duidelijk hoorbaar in de
lokalen ernaast. Desondanks is het
klassikaal hardop nazeggen wat de juf
of de meester voorzegt nog steeds een
gangbare manier van lesgeven. Dan kun
je als lesgever ordeverstoring van lastige
leerlingen er niet bij hebben.
Vervolgens zijn we met Kamal en Zakir
naar Dakbhanga gewandeld. Kamal
wilde nog een bootje regelen om de
rivier over te steken, maar wij vonden
het wel lekker om door de rivier naar de
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overkant te waden. Het water was niet
meer dan kniediep op die dag. Het is
een mooi landschap met uitzicht op de
omliggende heuvels.
Ook in Dakbhanga een warm welkom

en een uitgebreide bezichtiging van de
school, die in een bos staat en daardoor
wat meer in de schaduw. Naast de
onderwijzers waren er ook enkele ouders
en bestuursleden aanwezig.
In beide schooltjes kregen we een zangen
dansprogramma
gepresenteerd.
Prachtig om de kinderen zo bezig te
zien. Soms wat zenuwachtig, maar heel
enthousiast om die twee buitenlanders
een mooie voorstelling te geven. Niran
heeft als tegenprestatie een nummer van
Eric Clapton gezongen en een ritmisch
dansnummer gedaan. Dat werd zeer
gewaardeerd. Niet alleen de kinderen,
maar ook de onderwijzers en vooral
de onderwijzeressen (!) vonden het
prachtig.

gordijn en een schoolbord, opgehangen
aan een koord. Ik had te doen met de
onderwijzeres die de kinderen in die
omstandigheden moest lesgeven.

In Dakbhanga groeit de school wel uit zijn
jas. Een klas kreeg les in een kantoortje,
dat half zo groot was als een standaard
leslokaal en die zijn al niet erg groot.
Een andere groep moest zich tevreden
stellen met een plekje op de veranda
van de school, afgescheiden met een

Tot slot van de dag zijn we met Kamal
en Zakir op bezoek geweest in de
boardinghouses (is kosthuizen een goede
vertaling in het Vlaams?) van meisjes en
jongens, die na het primair onderwijs
met steun van de VZW Dakbhanga
voortgezet onderwijs volgen op diverse

We kregen een toelichting op de
toekomstplannen, er staat een uitbreiding
van de school op stapel en dat is echt hard
nodig om alle klassen op zijn minst een
klaslokaal te bieden. Tijdens een korte
wandeling werd een stuk ‘nieuw land’ van
de school getoond. De middagmaaltijd
werd spontaan aangeboden door een
van de bestuursleden, een tabaksboer.
Interessant om te zien hoe de tabak
gedroogd werd in een grote oven en
verder verwerkt, alvorens te worden
verkocht.

In Dakbhanga is er nog steeds een klaslokaal te kort . De leerlingen zitten dicht bij elkaar op de
veranda
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Op bezoek bij de internen van de middelbare school. Ze waren fier dat er buitenlanders voor hen
kwamen.
scholen in de omgeving, onder meer in
Khutakhali. Het was al donker toen we
bij die studenten arriveerden. De meesten
waren op school onder begeleiding in
klassen met hun huiswerk bezig toen
wij langskwamen. Met nagenoeg alle
meisjes en jongens hebben we kort
gesproken, hetgeen zeer op prijs werd
gesteld.
Na het laatste bezoek zijn we door
Kamal en Zakir op de bus gezet naar
Cox’s Bazar. Nadrukkelijk verzochten
ze ons aan de mensen in België verslag
uit te brengen van onze ervaringen en te
bedanken voor de steun. Bij deze doe ik
dat graag.
3.Impressie
Het is niet eenvoudig op basis van een
bezoek van één dag een gefundeerd
oordeel te geven over het nut en de
kwaliteit van een ontwikkelingsproject.
Dat zal ik dan ook niet doen. Wel kan
ik een indruk geven, die gebaseerd is op

alle informatie die we hebben ontvangen
gedurende ons bezoek en die we hebben
opgedaan door onze ogen goed de kost
te geven.
VZW Dakbhanga doet ontzettend goed
werk door de scholen in Moiskhum en
Dakbhanga en de studenten voortgezet
onderwijs te ondersteunen. Duidelijk
is dat het aangeboden onderwijs in een
grote behoefte voorziet. Beide scholen
stellen zich open op naar de omgeving,
proberen ouders bij de school te
betrekken en ervan te overtuigen dat
ze hun kinderen naar school moeten
laten gaan. Nog steeds, zo vertelde
Kamal, worden kinderen ingeschakeld
om te werken en wordt hen de kans
op onderwijs ontnomen. Door het
contact met de ouders tracht men ook
het voortijdig verlaten van de school
door de kinderen zoveel mogelijk te
voorkomen.
Ik heb bewondering voor het onderwijzend
personeel. De omstandigheden waarin zij
■ NIEUWSBRIEF NR 18 ■

op dit moment moeten werken zijn zeer
sober en soms duidelijk onvoldoende.
Dan moet je sterk in je schoenen staan
en je zeer betrokken voelen bij de lokale
bevolking en de kinderen op je school
om dat jaar na jaar vol te houden, temeer
omdat de dorpen tamelijk afgelegen
liggen en zeker bij slecht weer niet goed
bereikbaar zijn. De leermiddelen die hen
ter beschikking staan zijn minimaal.
Aan de lesmethoden die gehanteerd
worden valt nog heel wat te verbeteren.
Dat zou evenwel allen kunnen door
verbetering van de opleiding van de
onderwijzers. Wij hebben helaas gezien
dat het op andere scholen in Bangladesh
niet anders is.
In Dakbhanga was sprake van ‘nieuw’
land in bezit van de school. Ik weet niet
precies wat de school met het land wil
gaan doen. Het zou gebruikt kunnen
worden voor onderwijsdoeleinden,
maar misschien is het een middel om
extra inkomsten te verwerven. Dat

6

ze niet gehad om een programma voor
ons in elkaar te zetten en dat programma
klonk als een klok.
Ik wens VZW Dakbhanga een
succesvolle voortzetting van het
onderwijsproject toe.
“Investeren in onderwijs is investeren in
de toekomst”
Mede namens mijn zoon Niran,
Theo Straub

Theo samen met de leraars en de vier meisjes die hoger onderwijs
volgen.
zou de positie van de scholen kunnen
versterken.
VZW Dakbhanga heeft ook oog voor de
kinderen die na het primair onderwijs
door willen en kunnen leren. Een goede
zaak dat die kinderen geholpen worden
om ver van huis onderwijs te volgen. We
hebben de indruk dat de kinderen prima
begeleid worden en dat de contacten met
de scholen, waar ze studeren goed zijn.

Kamal was nog maar kort in dienst als
coördinator van het gehele project. Wij
kregen het idee dat hij al heel goed was
ingewerkt. Hij kende alle medewerkers,
hij kende ook de bestuursleden en
ouders die aanwezig waren. Ook de
kostscholen en de studenten aldaar had
hij al bezocht. De samenwerking tussen
Kamal en Zakir was heel plezierig.
Onze komst was niet helemaal
onverwacht, maar veel tijd hebben
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Ons jaarlijks concert
Op zaterdag 10 april 2010 was het weer
zo ver! De zaal van het Kuipershof
zag er netjes uit met de viooltjes
als tafelversiering en het kleurrijke
Bengaals decor. Het winkeltje was er
ook weer en op de infostand werden
recente rapporten getoond. Onze VZWmensen hebben nu al wat routine met de
inrichting!
Foto’s van het afgelopen jaar werden
doorlopend geprojecteerd en de cava met
lekkere hapjes was gewoon heerlijk.

LordPercy en
Myrthe

Tijdens het voorprogramma zongen
LordPercy en dochter Myrhte ballades
in een heel eigen stijl.
De hoofdbrok werd verzorgd door John
Joris en zoon Vincent die stemming
brachten met gekende covers en er voor
zorgden dat er enkele danspassen gezet
werden!
De show werd gestolen door mooie
Mary! Samen met Fabio bracht ze
populaire jazz, maar met zo een
ontwapenend natuurtalent dat iedereen
er stil van werd en genoot met volle
teugen!
Hartelijk dank aan de artiesten, de
sponsors en aan alle mensen die kwamen
meeluisteren, zodat er voor onze scholen
een goede opbrengst was.

ris
John Jo

samen

Fabio & Mary

cent

met Vin
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Dankjewel!
Dit is Gertrude Hoho van Tongeren. Ze vierde haar 90ste
verjaardag in april en ze is de hemel dankbaar voor haar lange
leven en goede gezondheid. Ze wilde dit delen met de kinderen
van onze scholen en vroeg aan de feestvierders om een omslag
met geld mee te brengen voor ons project. Rita mocht er ook
naar toe met foto’s en uitleg, zodat iedereen wist waar de
centen naartoe gingen.
Dank, Gertrude, voor de gulheid!
Natuurlijk ook dank aan onze andere sponsors. Het wordt er
niet gemakkelijker op om telkens ons budget samen te krijgen.
Dit jaar al 33000 Euro.
Dat het geld goed gebruikt wordt kunnen jullie lezen en zien in
het “Interim report” dat je op onze website kan lezen:
www.dakbhanga.be

VZW
Zolang er kinderen zijn –

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.
Met een Europese overschrijving kan je storten op de rekening
van VZW Dakbhanga,
IBAN BE 16 7350 0385 9574
code BIC KREDBEBB

vuur
lichtvoetig dansend over de aarde,
klaterend water, vlagen hemel,
doorbrekend licht,
kinderen,
strelende wind, stralende lente,
gevleugelde woorden,
lucht in je longen, lied in je mond.
Zolang er kinderen zijn.

WWW.DAKBHANGA.BE

Hans Bouma
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