logo + outline
1

N IEUWSBRIEF

BENEFIETCONCERT
op 31 maart 2012
‘t Kuipershof - Heusden-Zolder
Afgiftekantoor: 3550 Heusden-Zolder

nr. 21 •maart 2012

V.U.: R. Meynen , G. Gezellelaan 66 3550 Heusden-Zolder
■ NIEUWSBRIEF NR 21 ■

2
Nieuwsbrief nr 21

Heusden- Zolder, maart 2012.

Maart 2012

VZW DAKBHANGA
Guido Gezellelaan 66
3550 Heusden-Zolder
tel. 011 42 72 05
e-mail: Info@dakbhanga.be
www.dakbhanga.be

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 als volgt:
- Met een Europese overschrijving kan je storten op
rekeningnummer: :
VZW DAKBHANGA,
IBAN BE 16 7350 0385 9574
code BIC KREDBEBB
- 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)
Ten name van Stelimo
BE71 4569 5241 8169
KREDBEBB
met vermelding : “voor Rita Meynen”
Verantwoordelijke uitgever:
Rita Meynen
G. Gezellelaan 66 - 3550 Heusden-Zolder
Deze uitgave is gemaakt i.s.m.
drukkerij Tuerlinckx Molenstede (Diest)

INHOUD
2- Voorwoord
3- Het voorbije schooljaar
6- Verslag van de quiz 2011
7- Als kinderen dromen
8- Benefietconcert 2012
COVERFOTO:
Als kinderen dromen.......

Dag allemaal,

Dat de maanden voorbij flitsen hoef ik jullie niet te vertellen. Het is in elk geval tijd dat onze
eerste nieuwsbrief van 2012 van de pers rolt!
Als mijn plannen waren doorgegaan, dan was dit mijn reisverslag geweest. Mijn projectbezoek
van november heb ik moeten annuleren vanwege een gebroken beentje in mijn voet. Ik hoopte
om wat later te gaan, maar door hartproblemen lukte dat niet. Nu zit ik hier met figuurlijke
pijn aan mijn hart… goed dat er email bestaat voor de vlotte contacten. Gelukkig wordt er in
Bangladesh hard gewerkt en onze VZW zorgt aan deze kant van de wereld voor de financies.
Misschien hebben jullie de voorbije maanden ook beelden gezien van Bangladesh? In “Man bijt
hond” waren er grandioze beelden over de emailverbindingen, de gezellige drukte in de steden
en een overrompelende mensenmassa. Het geeft dan even een beeld van een zo gans andere
wereld. Een wereld waar mensen moeten overleven.
Als ik dan Dirk Barrez hoor praten over de toestand in 2050 en de opwarming van de aarde, dan
weet ik dat al die hummels van vandaag in onze scholen, ooit klimaatvluchtelingen gaan zijn.
Dan denk ik: verder doen, als ze kunnen schrijven en lezen zijn ze weerbaarder!
In Dakbhanga en Moishkum gaan de schoolactiviteiten verder. Dat gaat gepaard met de nodige
vergaderingen van de leerkrachten, schoolcomité, ouders en management.
Het lijvige en kleurrijke jaarverslag van 2011 is aangekomen en daar ga ik een paar onderwerpen
uit pikken. Het is fijn om gedetailleerde verslagen te ontvangen, zelfs met namen en resultaten
van de kinderen.
Het boekhoudkundig verslag door een erkende boekhoudersfirma van Bangladesh mochten we
ook ontvangen.
Dat er ginder hard gewerkt wordt bewijzen de foto’s en de rapporten. Onze Project Coördinator,
Janardan, stuurt maandelijks de verslagen én planning en ook die van de administrator. De
gewone gang van zaken kunnen we volgen op de academische jaarkalender.
Natuurlijk is er ook het verslag van de maandelijkse managementmeeting.
Het contact met de lokale overheid verloopt vlot: er zijn regelmatig officiële bezoekers, de
studenten nemen deel aan de vereiste staatsexamens en af en toe halen ze de lokale krant.
Onze VZW organiseert regelmatig activiteiten, maar het is dank zij de subsidies van de provincie
Limburg en de gemeente Heusden – Zolder dat we vorig werkjaar konden afsluiten met een
positieve balans. Deze subsidies vormen bijna de helft van ons budget. Het overige, en grootste
deel, komt van onze vele vrienden en sympathisanten.
Eind oktober organiseerde de quizploeg Felix De Huiskat een quiz ten voordele van ons project.
Het werd een grandioos succes, de foto’s bewijzen het!
We willen jullie graag uitnodigen voor ons jaarlijks concert, op zaterdag 31 maart om 20 u in het
Kuipershof in Heusden. Het gaat een gezellige zangavond worden met Ilse La Monaca, die naam
maakt in de musicalwereld. Ze wordt op de piano begeleid door Pieter Smout, een freelance
pianist man met een enorm talent.
Er is eveneens een vijfkoppig vrouwelijk barbershopkwartet. Ze brengen een specifieke vorm
van close harmony en noemen zich de Barbieshopsisters! Meer uitleg op de laatste pagina. Tot
dan?

ynen
Rita Me

Dankjewel voor jullie sympathie en steun!
Heel hartelijk,
Rita
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Het voorbije schooljaar

Het schooljaar werd afgerond in december. In het totaal waren er meer dan 600 leerlingen in de lagere school, 24 internen en 48
externen in het middelbaar onderwijs.
Uitdeling van de nieuwe schoolboeken
Begin januari is het altijd een beetje feest: de nieuwe
schoolboeken worden dan uitgedeeld. Soms kan het tot 5

Receptie voor de primussen
In Ramu, een klein stadje waar ons projectgebied bij hoort,
werd een feestzitting gehouden. De leerlingen die bijzonder

maanden duren vooraleer de nieuwe boeken beschikbaar
zijn. Nu, heel lang gaat het niet duren voor die mooie boeken
ezelsoren hebben: kranten zijn er niet veel in het dorp, dus
kaftpapier ook niet. Voorlopig is het nog droog, maar als de
regens beginnen is het soms een heksentoer om de boeken
droog te houden.

goede punten haalden in het strenge overheidsexamen kregen
een getuigschrift. Goltaz Begum van onze school in Moishkum
was er ook bij. Ze haalde meer dan 80% voor alle vakken.
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Huisvesting voor de leerkrachten.
Tot nu toe moeten de leerkrachten een hutje huren in het dorp
en ’s avonds hun potje koken op een hout- of petroleumvuurtje.
Het verloop van het personeel is groot en als we wat meer
comfort kunnen bieden gaat het zeker helpen. Een eenvoudig
logement is dan ook geen luxe. In Dakbhanga is het gebouw zo
goed als af: volgende keer gaan we een foto van de binnenkant
erbij doen! In het dorp is nog steeds geen elektriciteit, maar
met een zonnepaneel hebben ze voor een paar uren licht. Het is
er trouwens elke dag donker om 18.30 u.

De leerkrachten namen het initiatief om samen een uitstap te
maken naar St. Martin. St. Martin is een eiland in het uiterste
zuiden van Bangladesh, een trip van 3 uren hobbelen in een
bus tot Teknaf, en dan een uur met de boot. De meesten waren
er nog nooit geweest. Het is een mooi stuk natuur, en in de
buurt zijn verschillende parelkwekerijen. Twee van de meisjes
zijn vroegere studenten van ons die het secundaire onderwijs af
hebben en die inspringen als leerkracht bij de kleintjes. Een van
de onderwijzeressen is in zwangerschapsverlof en een ander
nam ontslag omdat ze te weinig bij haar familie kon zijn.

Personeelsuitstap naar St. Martin

Opleiding voor het schoolcomité
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Twee dagen per jaar wordt er een opleiding voorzien voor de
leden van het oudercomité. Dat is telkens een hele ervaring,
de meerderheid kan niet lezen en ze kunnen met moeite hun
naam schrijven.
Deze keer werd er gediscussieerd over het belang van
onderwijs, kinderrechten, veiligheid thuis en in school, en
basishygiëne.
Nieuwe motorﬁets
De trots van onze projectcoördinator! De vorige motorﬁets was
meer dan 10 jaar oud en hing nog met draadjes aan mekaar.
Het is al bewonderenswaardig dat die zo lang bolde op die
slechte wegen. Nu maar hopen dat deze ook lang meegaat.
logo
Uitleg over de school in de plaatselijke krant
Onze CR (Country Representative) heeft goede relaties met de
lokale overheid en zorgt ervoor dat we de plaatselijke kranten
halen. Deze keer ging het over de goede resultaten die de
kinderen behalen en over de huisvesting van de leerkrachten.
logo + outline
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Quiz in het Kuipershof
De winnaars “Plus Mien”

Felix de Huiskat , moe maar voldaan

Eind oktober 2011 organiseerde Felix De Huiskat een quiz ten
voordele van VZW Dakbhanga. De inschrijvingen verliepen
vlot. De 40 tafels waren al vlug volzet.

De winnaars waren “Plus Mien”, maar “De Vrienden Van De
Jury” verdienden de bak Vedette omdat ze de meeste pintjes
dronken!

De avond werd een grandioos succes: de organisatie was tot in
de puntjes verzorgd. De vragen werden geprojecteerd op een
groot scherm, een kleiner scherm diende voor afbeeldingen
en elke ronde eindigde met een muziekvraag en bijhorende
videoclip. De spanning was soms te snijden, er werd ook heel
hartelijk gelachen en de sfeer was prima.
De jury verbeterde ingebrachte antwoorden en de resultaten
werden regelmatig op het scherm geprojecteerd. Dat zorgde
voor ambiance in de zaal want de ploegen hadden soms
hilarische namen.

De leden van de VZW hadden op voorhand de handelaars in
Heusden gecontacteerd en prijzen gecollecteerd. We hadden
een mooie verzameling en alle 200 deelnemers hadden een
prijs.

De quizmasters

Even concentreren

Hartelijk dank aan de jonge organisatoren. Er is ontzettend
veel werk geweest aan de voorbereiding, toch hopen we dat er
een vervolg komt!

Uitverkochte zaal

Prijzen kiezen
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Als kinderen dromen ...

als kinderen
dromen dragen
naar de sterren
sterren stappen
in de nacht
wensen wuiven
in de wolken
als kinderen
lang verwacht
sprookjes schrijven
in de bomen
zoenen zingen
in een lach
vleugels vliegen
in de morgen
vlinders plukken
in de dag

VZW
Rekeningnummer:
Met een Europese overschrijving kan je storten op de rekening van
VZW Dakbhanga,

IBAN: BE 16 7350 0385 9574
code BIC KREDBEBB

als kinderen
ons kind-zijn
koesteren
vandaag
opdat de kinderen van gisteren
morgen
nog het antwoord vinden
in de eenvoud
van een kindervraag
Nicole Geers

logo

Als je een FISCAAL ATTEST wenst (minimum 40 Euro per jaar) kan
je storten op rekening nummer:
Iban nr: BE71 4569 5241 8169
Code BIC: KREDBEBB
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.
■ NIEUWSBRIEF NR 21 ■

logo + outline

WWW.DAKBHANGA.BE

8

Ons jaarlijks concert op 31 maart
- Ilse La Monaca (Zang)
Pieter Smout (piano)
- Barbieshopsisters (close harmonie)
ILSE LA MONACA

Haar passie voor musical werd nog aangescherpt tijdens haar opleiding in “The Art Educational London School” en haar dansstage in
Broadway New York. In musicals als Grease, Sweet Charity, Lysistrata, Worldcafé en Fame zong ze enkele hoofdrollen en in Wenen
vertolkte ze 18 maanden lang de rol van Crissy in de musical Hair.
Nu is ze zelf actief in de begeleiding van musicalartiesten.
Zij zal het publiek fragmenten laten horen uit ‘haar musical leven’.
Daarbij wordt zij op piano begeleid door PIETER SMOUT.
Van 1997 tot 2003 studeerde hij klassiek piano . Als freelancer werkte hij voor theater, koor, dans, klassieke projecten, big band en
musical.
Momenteel werkt hij als begeleider ballet, musical en zang in de muziekacademies van Sint Agatha Berchem, Sint Pieters Woluwe
en Zaventem en in de Kunsthumaniora
Brussel.

De BARBIESHOPSISTERS

Barbie Shop zingen is geboren uit
noodzaak. Hun roots liggen grotendeels
in het Brussels kathedraalkoor! Maar als
tegenwicht voor de ernstige liturgische
gezangen gooiden ze zich ook in de
barbershop. And they love it..
Barbershop werd oorspronkelijk
bedreven door Amerikanen, wachtend
op een scheerbeurt. Het groeide
verder uit tot een speciﬁeke vorm
van close harmony. De teksten zijn
heel eenvoudig en gaan meestal
over de liefde, the gospel of
het plezier van het zingen zelf.
Barbershop is vierstemmige zang
met een sterke lead en bass. In onze
Barbie shop verdubbelde ze de bass
en blijven zo toch een beetje een
kwartet. De tenor zweeft boven de
lead en de bari vult de harmonie
verder aan. Het doel is om als één
stem te klinken. Hun middelen zijn
sisterhood and afterglow.
De v.z.w. is blij voor hun
medewerking aan dit concert .
Inkom €10 / vvk €8
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