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Water - toekomst?

Dag allemaal,

Nu ik aan het voorwoord begin, gaan mijn gedachten even over onze wereldbol. Beelden flitsen
voorbij van de bloedige Arabische Lente, de hopeloos grijze hongersnood in de Hoorn van Afrika,
erge overstromingen in Pakistan, de onaflatende dreiging van de Taliban in Afghanistan, talloze
aanslagen, natuurrampen met eindeloze gevolgen, honderden jonge mensen die een zinloze
dood sterven in Mexico vanwege de drugsoorlog… en noem maar op. Overal ter wereld zijn er
mensen die moeten leven met een snijdende pijn vanbinnen. Dit laat blijvende littekens na.
Ik kan me niet van het gevoel ontdoen dat we hier leven in het land van melk en honing, ondanks
de vele tekortkomingen. Ja, som maar op (regering, asielwetgeving, eenzame ouderen)… en
toch!
In het zuiden van Bangladesh zijn er ook (weer) overstromingen. Verder in deze nieuwsbrief wat
meer uitleg.
In onze scholen werken ze dapper verder ondanks de tegenslagen. Het verloop van het personeel
is een blijvend probleem. Jammer. Als de leerkrachten wat ervaring opgedaan hebben vertrekken
ze. We zijn al blij als zij een paar jaar blijven. Ons projectgebied ligt nu eenmaal in een vergeten
gat. De leerkrachten moeten in het dorp komen wonen, in een eenvoudig hutje, ver van huis,
omdat ze anders niet op school geraken. De bouw van een sobere huisvesting voor deze mensen
is dan ook erg belangrijk. Deze ging van start, maar viel stil vanwege de moesson.
Meer uitleg over ons project op de volgende bladzijden. Als alles meezit (mijn rechter voet zit
voorlopig nog in het gips) ga ik in november weer op bezoek in mijn tweede thuis. De volgende
nieuwsbrief wordt dan meteen mijn reisverslag.
Onze VZW Dakbhanga blijft niet rusten op de lauweren van het 10-jarig bestaan. We waren al
van de partij op het wereldfeest in Bokrijk en op zaterdag 22 oktober 2011 organiseert Felix De
Huiskat voor ons een heuse quiz in het Kuipershof. De inschrijvingen lopen binnen en het belooft
gezellig te worden! Willen jullie ook graag meedoen? Alle info op de laatste pagina!
Last but not least: Artikel 27 organiseert de jaarlijkse expo. De opening is op 1 november. Een
deel van de opbrengst is voor ons project. Sympathiek, eh! Meer uitleg hierover vind je op
pagina 6. Kom daar ook eens een kijkje nemen.
En nu even bladeren doorheen ons project in 2011. Veel leesgenot.
Heel hartelijk,

ynen
Rita Me

Rita
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Schooljaar 2011

Het nieuwe schooljaar start in januari en eindigt in december.
Aantal leerlingen en leerkrachten in juni 2011:
Leerlingen 2011
1ste kleuterklas
2de kleuterklas
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
Totaal:
Leerkrachten

Dakbhanga
57
43
35
35
37
31
21
259
7

Moishkum
62
51
53
48
52
38
21
325
7

Middelbaar onderwijs:
Internen: 26
Externen: 16.
Totaal: 42

Sedert 2006 zijn de kleuren blauw en donkerblauw. Dit kan
beter tegen het vuil. Ieder kind krijgt jaarlijks een nieuwe set.
Er wordt hen op het hart gedrukt om hun uniform enkel te
dragen om naar school te komen.
Ieder jaar komt de kleermaker met zijn assistenten naar
de school. Ze zijn beladen met hun machines en de rollen
aangekochte stof. Van iedereen wordt de maat genomen,
en er wordt heel intens gewerkt tot ieders uniform klaar is.
De kleuterklas wordt tijdelijk ontruimd en ingericht als
naaiatelier en logement. Nu, dat logement stelt niet veel voor:
’s avonds worden de muggennetten opgespannen en de matjes
uitgerold.
De dag dat de nieuwe uniformen uitgereikt worden is het een
feestelijke bedoening. Omdat iedereen er dan erg netjes uit ziet
worden de volgende dag meteen de klasfoto’s genomen.

Alles samen: 626 leerlingen.

Uniformen
Onze schooluniform is geen luxe. Bij het opstarten van het
project was geen uniform. Sommigen hadden hun besmeurd
kleed aan van het laatste suikerfeest, anderen droegen
versleten kleren. Nog anderen kwamen letterlijk in lompen
naar school. Om het onderscheid weg te werken besloot het
managementcomité om een uniform in te voeren. Er werd wel
gevraagd dat de ouders een bijdrage betaalden, want dingen
die je gratis geeft worden niet gewaardeerd.
Eerst was er het bordeaux uniform. Na een paar jaar werd er
geopteerd voor blijere kleuren: geel en lichtblauw. Mooi om
zien, maar heel vlug vuil. In Bangladesh moet ieder zijn eigen
kleren wassen. Waar onvoldoende geld is om eten te kopen is
een stuk zeep zeker geen prioriteit.
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Overstromingen

Huisvesting voor de
leerkrachten

Bangladesh is één grote delta. Ieder jaar zijn er overstromingen
en ook dit jaar was het zover. In Dakbhanga was er wat schade,
maar niet veel.
Moishkum ligt iets lager en het water kwam tot een paar
trappen van onze school. Heel de buurt stond onder water.
Dat betekende dat de leerkrachten en mensen van de nabije
omgeving in de klaslokalen kwamen kamperen. De lemen
hutten waren deels weg gespoeld, ook de septische putten van
onze WCs stonden onder. Daar hoef ik geen tekening bij te
maken.
Gelukkig is de zee maar 30 km ver zodat het water nogal vlug
weg trekt. De mensen hebben een onvoorstelbare veerkracht:
zo vlug het water weg is wordt het slijk weggeveegd en gaan
ze weer aan de slag.

Na een lange schooldag moeten de leerkrachten
hun potje koken op een hout- of petroleumvuurtje.
Ze huren een hut in de buurt met een kleine ruimte
als keuken. Elektriciteit is er niet.
Het verloop van het personeel is groot en als we
hen een beetje meer comfort kunnen bieden kan
dit helpen. Er werd gestart met een eenvoudige
constructie voor de huisvesting. Als het
regenseizoen voorbij is wordt er verder gebouwd.

Nieuw hoofdkantoor

Kleine boompjes
Om de erosie tegen te gaan deelde de overheid kleine boompjes
uit.
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Ons hoofdkantoor was tot vorig jaar in Cox’s Bazar, een stad
op 25 km van het project, waar aankopen en banktransacties
geregeld worden. Dit jaar zijn ze verhuisd naar Ramu, een groot
dorp, 8 km ver. Er is een lokale bank en tegenwoordig zijn er al
aardig wat winkels. We huren er de benedenverdieping van het
gebouw, waar ook vergaderingen en opleidingen doorgaan.

Speeltuigen
Vorige jaren was er telkens een budgetoverschot. Deze werden
samen gespaard en dit jaar kwamen de gedroomde speeltuigen.
Toch nog afwachten hoe ze er uit zien na het regenseizoen.

Jaarlijkse schoolreis en
schoolfeest

De schoolreis en het schoolfeest blijven de toppers! Iedereen
kijkt er naar uit. Voor de schoolreis wordt een bus ingelegd.
Op het dak een luidspreker waar keiharde Bengaalse muziek
uit komt, en verder hout, kippen, rijst enz voor de picknick.
Het schoolfeest is een dag met allerlei competities en de
nodige prijsuitdeling. Favoriete prijzen blijven heel gewone
gebruiksvoorwerpen: een glas, tas of een bord.
Dit jaar stond er zelfs een artikeltje in de lokale krant.
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Raad van Beheer en Algemene vergadering

De Raad van Beheer vergadert maandelijks. Er wordt heel wat
werk verzet. René Engelen is onze voorzitter en zorgt ervoor
dat de administratieve taken in orde zijn. Johan Meynen is de
penningmeester en heeft elke maand een keurig rapport klaar.
Jan Theuwissen neemt de leiding in de praktische regeling van
alle evenementen, hij maakt de lay-out van de nieuwsbrief en

zorgt dat die van de pers komt. Kim Meykens is secretaresse,
ze tikt de verslagen van de vergaderingen. Rita Meynen
correspondeert met het project in Dakbhanga via email.
Twee keer per jaar is er algemene vergadering voor alle leden
van de VZW. We kunnen op hen rekenen voor daadwerkelijke
hulp tijdens het concert, wereldfeest en dit jaar ook de quiz.

Art 27 vzw
Art 27 vzw werkt aan de verspreiding van Artikel 27 van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat stelt:
‘Iedereen heeft het recht om te genieten van kunst en cultuur’.

D

aarom organiseert Art 27 vzw kwalitatief hoogstaande
maar toegankelijke exposities rond hedendaagse kunst
in Heusden- Zolder en daarbuiten.
In november vindt traditioneel de jaarlijkse groepsexpositie
‘Artikel 27’ plaats.
Meer dan 30 semi- professionele en professionele kunstenaars
uit binnen- en buitenland tonen er op een tijdelijke locatie
werken uit diverse disciplines:
schilderkunst, beeldhouwkunst, juweelkunst, installaties,
audio- visuele kunst...
De elfde editie vindt plaats van 1 tot en met 20 november in de
voormalige rijkswachtkazerne in Heusden- Zolder.
De kunstenaars hebben zich laten inspireren door het thema:
‘Grote Verwachtingen’. Misschien is wat er gebeurt in deze
wereld toch niet zo negatief?
Misschien leven we net in een boeiende tijd? Misschien ligt
het beste nog voor ons?
De opbrengst van de kunstverkoop en de rondleidingen gaat
naar duurzame projecten in het zuiden.

Dit jaar zal de winst verdeeld worden tussen de projecten
Dakbhanga en het onderwijsproject van Lieke Coenegrachts
in Cambodja.
Art 27 vzw promoot ook eerlijke- handel- producten in haar
Fair Tradecafé.
Feestelijke vernissage en Fair trade- receptie in aanwezigheid
van de kunstenaars en met verschillende kunstzinnige
verrassingen: dinsdag 1 november om 14.30 uur. Iedereen
welkom.
Om 18.00 uur toont Annemarie Schoonens haar
vuurkunstwerk.
Artikel 27 is elke dag gratis te bezoeken van 13.30 tot 18.00
uur. Gesloten op maandag en dinsdag (met uitzondering van
1 november)
Op 1 en 2 november: open tot 19.00 uur
Feestelijke ﬁnissage : zondag 20 november.
Toegang gratis.
Rondleidingen voor scholen en andere groepen: 60,00 Euro.
Locatie: Pastoor van Mierlolaan (tegenove de sporthal)
Heusden- Zolder

Info: www.artikel27.be
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Ons jaarlijks benefietconcert
Op zaterdag 2 april 2011 vierden we het 10 jarig bestaan
van onze VZW. Bij het binnen komen werd een feestdrankje
aangeboden, dan volgde een overzicht van het prille begin van
het project tot nu.
Karen Andries nam ons mee naar de universele taal van
de muziek. Met piano, gitaar en zang bracht ze muzikale
intermezzo’s. Haar innemende persoonlijkheid en zangtalent
zorgden dat de sfeer op peil kwam. Het was heerlijke
luistermuziek met een vleugje nostalgie, hoop en liefde.
Na de pauze zorgde de coverband ap@rt voor een swingende
party. Ze brachten muziek van vroeger tot nu. Het werd een
gezellige bedoening, prima muziek.
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10 jaar VZW DAKBHANGA
In het voorjaar op zaterdag 2 april 2011 hadden
we ons benfietconcert .
Om ons 10-jarig bestaan extra in de verf te
zetten is er op 22 oktober een quiz tvv vzw
Dakbhanga.

Eerste Grote Prijs Felix de Huiskat

QUIZ

tvv VZW Dakbhanga
op 22/10/2011
Kuipershof te Heusden-Zolder om
20u.
Het gelegenheids-quizgezelschap Felix
De Huiskat organiseert samen met
en ten voordele van vzw Dakbhanga
deze gelegenheidsquiz in zaal ‘t
Kuipershof te Heusden-Zolder. In een
aantal uitdagende maar ook haalbare
(multimedia)rondes zal de algemene
kennis van de teams gepeild worden.
Nu nog vlug inschrijven...

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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