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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de vzw Dakbhanga
en wordt 2x per jaar toegestuurd aan personen die de
vereniging op een bepaalde manier steunen.
Overschrijven kan je op rekeningnummer:
- voor België: 735-0038595-74
ten name van VZW Dakbhanga
- of vanuit Nederland: gironummer 9351677
ten name van VZW Dakbhanga,
Langerenstraat 89E,
B-3680 Maaseik-Neeroeteren - België
- of indien je een fiscaal attest wil,
(min. 40 euro per jaar)
456-9524181-69 met vermelding :
“voor Rita Meynen”
- Met een Europese overschrijving kan je storten op
rekeningnummer: :
VZW DAKBHANGA,
IBAN BE 16 7350 0385 9574
code BIC KREDBEBB
Verantwoordelijke uitgever:
Rita Meynen
G. Gezellelaan 66 - 3550 Heusden-Zolder
Deze uitgave is gemaakt i.s.m.
drukkerij Tuerlinckx Molenstede (Diest)
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2- Voorwoord van Rita
3- 10 jaar Dakbhanga

Beste mensen,

Onze wereld wordt groter. We vernemen dat zonnevlammen elektrisch geladen deeltjes sturen
naar de aarde die storingen kunnen veroorzaken in het telefoonverkeer en elektriciteit. Dat doet
ons er van bewust worden dat we maar een piepklein deeltje zijn van het grote universum.
Onze wereld wordt ook kleiner: we worden overspoeld met nieuws van de opstanden in Noord
Afrika en het Midden Oosten. In China wordt opgeroepen tot manifestaties. We leven inderdaad
in een tijd waar geschiedenis geschreven wordt!
En toch komen we altijd terug in onze eigen leefwereld, die niet zo wijds is. We hebben blije
dagen en ook indroevige… Hier moeten we het waar maken, ieder voor zich. Hier ligt onze uitdaging om voor onszelf geschiedenis te schrijven en dat eigen stukje wereld beter te maken.
Samen met de leden van de VZW Dakbhanga, en met U allen, werken we voor een betere wereld
voor de kinderen in Dakbhanga en Moishkum. We hebben er al voor heel wat kinderen de deur
naar een betere toekomst open gezet. Ze leren lezen en schrijven en kunnen zich zo kritischer
opstellen. En ja, dit jaar bestaan we 10 jaar! Reden om te vieren!
Dat doen we op zaterdag 2 april 2011 in het Kuipershof hier in Heusden. U wordt vriendelijk
uitgenodigd om mee te feesten. Meer uitleg op de laatste bladzijde.
In deze nieuwsbrief geef ik een overzicht van het prille begin tot vandaag. In de volgende editie
vertellen we meer over de werking en over de activiteiten van het project en de VZW in 2010.
Veel leesgenot en tot ziens op 2 april?
Heel hartelijk,

8- Benefietconcert
VZW

Rita Meynen

ynen
Rita Me

COVERFOTO:
Dankjewel!
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10 jaar VZW Dakbhanga!
Hoe het begon:

Ik vraag aan familie en vrienden om ﬁnancieel te helpen. Het
schoolproject nemen we er bij in onze vrije tijd.

1997:
Ik vertrek terug naar Bangladesh, deze keer naar het zuiden,
voor Concern Universal, een Britse organisatie. Het is een
project in basisgezondheidszorg met dispensaria en er zijn
werkgroepen in de dorpen ivm gezondheidsproblemen. Eén
van de dorpen is Dakbhanga. Tot vandaag is er geen elektriciteit
en het dorp is enkel bereikbaar per bootje. In het droge seizoen
kan je pootje baden door de rivier.
Er wonen 500 mensen, niemand kan lezen of schrijven.

1998:
Op vraag van de mensen van de werkgroep wordt overwogen
om een lagere school te starten. Onze ingenieur Abul Hossain
is de drijvende kracht. De werkgroep wordt het eerste
schoolcomité. In overleg met de leraar van de koranschool
worden de plannen op papier gezet. De leraar is van een dorp in
de buurt. Concern Universal heeft geen budget voor educatie.

1999:
Het eerste leerjaar start in januari in de koranschool.

2000:
Tweede leerjaar en kleuterklasje, nu in de bamboebarak naast
de koranschool. Bouw van de school in Dakbhanga met 3
klaslokalen, leraarskamer en 2 toiletten. De bouwgrond wordt
geschonken door een grootgrondbezitter. In Moishkum, waar
de boot naar Dakbhanga vertrekt is er ook een werkgroep die
hun koranschool ter beschikking stelt, daar wordt gestart met
het eerste leerjaar.
2001:
Derde leerjaar en ingebruikname van de school. Er zijn nog
geen banken en de kinderen zitten op jutezakken op de vloer.

Vergadering met het oudercomité in open lucht
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De school wordt gebouwd met hulp van de vaders: ze helpen
met het uitgraven van de funderingen en het aanbrengen van
het bouwmateriaal. Cement en bakstenen worden met bootjes
tot aan het dorp gebracht. De vaders laden uit en brengen alles
tot aan de school. Ze zijn er erg ﬁer op: dit is hun school!
Niemand van de vaders kan lezen of schrijven, maar wel
rekenen! Sommigen van hen spelen het zelfs klaar om te tellen
hoeveel hout er nodig is voor de schoolbanken. De meubeltjes
worden ter plaatse gemaakt.
De ﬁnanciering komt van donaties van vrienden en familie,
van de gemeente en de provincie.

2002:
Er zijn 128 scholiertjes, verdeeld over de 2 schooltjes.
Leerkrachten vinden is moeilijk omdat de scholen nu eenmaal
in een vergeten gat gelegen zijn. Daarom zijn de broer en
schoonzus van Hossain in het dorp komen wonen.

De VZW:
Start van de VZW 2001.
Ik word 50, geef een feest in Heusden en vraag een bijdrage voor
de school. Ik vertrek terug naar Bangladesh. Enkele vrienden
en familieleden steken de koppen bij elkaar en de VZW wordt
opgericht: statuten worden geschreven en verschijnen in het
staatsblad.

2003:
151 leerlingen in Dakbhanga en 109 in Moishkum. In Moishkum
worden de verschillende leerjaren gegeven in een grote barak.
De verschillende klasjes zitten met de ruggen naar elkaar toe.
In het droge seizoen worden de banken buiten gezet en is er les
in open lucht. Een echte school is nodig, een rijke man belooft
grond te geven dicht aan de grote weg. De nodige documenten
worden getekend. In het najaar bezoekt Sonja Claes de scholen
en steekt meteen de eerste schop, onder grote belangstelling
van de buurtbewoners.

Dakbhangaschooltje met pas aangeplante boompjes in 2001
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en ik al onze vrije tijd nodig om de administratieve problemen
op te lossen. Tot nu toe zorg ik voor de projectgelden, maar
dat kan niet meer in de toekomst. Het project wordt ofﬁcieel
geregistreerd bij de Bengaalse overheid als een internationale
NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) zodat de ﬁnanciering
via de VZW kan gebeuren.
De lagere school heeft 5 leerjaren in Bangladesh. De eerste
studenten ronden af. We zorgen dat 6 meisjes beginnen aan het
secundair onderwijs. Ze gaan naar een internaat.
2005:
250 studenten gaan regelmatig naar school en de verslagen
zijn netjes verzorgd. De schoolboot is een nieuw initiatief dat
goed werkt: in het regenseizoen is het voor de kleine hummels
moeilijk om de rivier over te steken en de schoolboot is de
oplossing… anders dan een bus!
2004:
Het is een druk jaar want het project van Concern Universal
wordt afgerond, het betekent ook dat ik terug naar België
vertrek. Naast ons werk in het Concernproject hebben Hossain

2006:
De school in Moishkum wordt gebouwd. De administratieve
rompslomp is eindelijk in orde. De school heeft 7 klaslokalen,

Het pas gebouwde schooltje in Moishkum 2007
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een leraarskamer en een kantoor.
Er zijn 163 leerlingen in Dakbhanga en 128 in Moishkum, 32
studenten gaan naar het secundair onderwijs, onder hen zijn 12
internen en 20 die een studiebeurs krijgen.
2007:
De school in Moishkum wordt eind januari in gebruik genomen.
Er is elektriciteit en omdat de school dicht bij de weg ligt
een groot aantal studenten. De mensen van het schoolcomité
helpen bij de verhuis. Een sterk punt van ons project is het
deelnemen van de ouders aan de activiteiten. De sport- en
cultuurdagen zijn een jaarlijks hoogtepunt en waar vroeger de
moeders toekeken vanuit de verte doen ze nu zelfs mee.

2008:
4 van de meisjes hebben het lager middelbaar af, ze slaagden
in het staatsexamen! Het komt zelfs in de lokale krant en
iedereen in het dorp is erg ﬁer!
Eind 2008 ga ik terug op bezoek in Dakbhanga. Ik ben
intussen al 4 jaar in België. Ze hebben alle feestelijkheden
geprogrammeerd voor de 10 dagen dat ik er ben. Het worden
heel drukke dagen want er moet ook vergaderd worden. Het is
ﬁjn om iedereen terug te zien en ik herken veel kinderen. Er
zijn nog een paar leerkrachten van de eerste jaren.
2009:
Dit jaar zijn er al 490 leerlingen in de twee scholen. Daarbij
nog de leerlingen van het secundair onderwijs: 24 internen

Klasje in Moishkum
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Natuurlijk loopt alles niet altijd van een leien dakje. Waar
mensen zijn wordt gemenst en meningen verschillen.
Leerkrachten vinden is en blijft moeilijk omdat Dakbhanga en
Moishkum moeilijk te bereiken zijn. De leerkrachten moeten
in het dorp komen wonen omdat ze anders niet tijdig in de
school zijn. In Dakbhanga is er nog altijd geen elektriciteit
en de dagen zijn kort: om 19 uur is het donker. Ze koken hun
potje op een houtvuurtje en bereiden lessen voor naast de
petroleumlamp.
Terwijl de activiteiten in Bangladesh verder gaan zorgt onze
VZW ervoor dat de ﬁnanciering voorhanden is. In 2010 ging
er 35000 Euro naar het project. Niet niks, maar echt de moeite
logo
waard als je die kindergezichtjes
ziet die kans krijgen op een
beter leven.

Bezoek van de Bengaalse overheid.

en 16 externen. Er wordt afgesproken dat er maximum 25
internen zijn. Internaten zijn duur en ze betekenen een grote
hap in ons budget.

Het is dank zij jullie allemaal dat we kunnen verder doen!
Dankjewel!

2010:
Er komt een nieuwe coördinator en Sajeda, een van de meisjes
die het lager secundair af maakte wordt aangenomen als
leerkracht… de cirkel is rond! Sajeda komt van een heel arme
familie, die zelfs de minimale bijdrage voor het internaat niet
kon betalen. Sajeda kan nu zelf zorgen voor haar familie!
2011:
We krijgen het jaarrapport van het vorige werkjaar binnen. Het
aantal leerlingen is nu 550. Ze werken verder, met vallen en
opstaan…
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10 JAAR

VZW

10 jaar VZW
DAKBHANGA
Beneﬁetconcert

zaterdag 2 april 2011 om 20 u

BENEFIETCONCERT
�

Ons beneﬁetconcert heeft plaats
op 2 april 2011 in het Kuipershof
(Heusden-Zolder).
Ons 10 jarig bestaan wordt
in de spots gezet door een
overzicht te bieden van het begin
van het project tot vandaag.
Je kan er genieten van muzikale
intermezzo’s van
Karen Andries.

Zaterdag 2
APRIL ’11
‘T KUIPERSH
OF HEUSDEN
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Daarna gaan we swingen!
ap@rt is een coverband dat
zijn sporen reeds verdiende op
menige feesten en party’s.
APART bestaat uit enthousiaste
muzikanten met slechts één
doel: ‘let’s build a party’ ! Ze
brengen covers van vroeger tot
nu . Alle genres komen aan
bod. Van een dans op één tegel
tot boogie en rock&roll.
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VZW
Zolang er kinderen zijn –
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.
Hans Bouma

Rekeningnummer:

VZW Dakbhanga. 735-0038595-74
logoEuro per jaar) kan
Als je een FISCAAL ATTEST wenst (minimum 40
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
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