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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 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
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(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
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Het projekt in beeld
Textielarbeid in Bangladesh
Concert van 20 april 2013
Vezetweetje

COVERFOTO:
Leerlingen van het Dakbhangaschooltje

Nieuws uit Bangladesh en van de VZW! Weliswaar met vertraging, maar we zijn er.
Bangladesh haalde dit jaar de media met het onvoorstelbare drama in de textielindustrie. Rana
Plaza stortte in en 1100 mensen lieten het leven. Het ziet er nog steeds niet goed uit voor
de jonge mensen die een hongerloon verdienen. Graag kom ik hierop terug verder in deze
nieuwsbrief.
Ook in onze scholen was er droevig nieuws. In augustus overleden twee leerlingen.
Kleine Zia van 7 zat in het eerste leerjaar. Hij werd gebeten door een hond met razernij. Hij had
antiserum nodig, maar de ouders gingen spijtig genoeg naar een lokale kwakzalver. De mama
van Zia is lid van het schoolcomité en ze waren er allemaal toen kleine Zia begraven werd in
Dakbhanga.
Asma was 12 en een veelbelovende leerling van het vijfde leerjaar in Moishkum. Ze had een
hersenaandoening en werd nog naar het ziekenhuis gebracht. Haar papa is schrijnwerker en
heeft al menige schoolbank voor ons gemaakt.
Er zijn twee kleine sterretjes bij aan de hemel. We hebben gevraagd aan de projectleider om
onze deelneming over te brengen aan de families.
In beide scholen werden de leerlingen herdacht door een stilte in te lassen bij de
morgenverzameling. De ganse dag bleef het erg stil…
In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat er nog een vervolg van mijn projectbezoek ging komen.
Dat is niet nodig want intussen hebben al heel wat plannen vorm gekregen: de “kleine dokters”
en de bibliotheek zijn er al.
Het gonst van de activiteiten in Dakbhanga en Moishkum, de foto’s op de volgende bladzijden
vertellen het verhaal. Ze doen hun best en ik ben blij dat ons project verder draait. Als kinderen
leren lezen en schrijven zijn ze strijdbaar en staan ze sterk om de toekomst aan te kunnen.
Malala Yousafzai van Afghanistan is daar het boegbeeld van. Ze verwoordt het in klare taal. Ik
had nog zo gehoopt dat ze de nobelprijs voor de vrede zou krijgen.
Het jaarlijks concert in april was meer dan geslaagd met het optreden van ’t Kafkoor. Hartelijk
dank aan al onze sympathisanten en aan de handelaars die een duit in het zakje deden met de
sponsering en de prijzen voor de tombola.
Voor 2014 hebben we het Kuipershof geboekt op zaterdag 26 april. Alvast aanduiden in jullie
nieuwe agenda.
Dit jaar ging er 39 000 € naar het project. Onze VZW hoopt om het nog een aantal jaren vol te
houden.
We kregen 4 830 € van de gemeente Heusden – Zolder en we hopen dat er ook nog subsidie
komt van de provincie. Ook het Kiewitfonds van Hasselt zorgde voor 1 000 € voor herstellingen
na de overstroming van vorig jaar.
En gelukkig zijn jullie er, de vele mensen met een groot hart. Oprechte dank aan jullie allemaal,
want zonder jullie steun kunnen onze scholen niet verder bestaan.
Vriendelijke groeten en tot de volgende editie,

ynen
Rita Me

Rita Meynen
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Het project in beeld
ONZE “KLEINE DOKTERS”
Op een speelse manier de aandacht trekken om de hygiëne in
de kijker te stellen?
Dat doen de “kleine dokters”!

Van elke school zijn een leerkracht en 10 leerlingen
geselecteerd die een gans jaar verantwoordelijk zijn voor
de gezondheidscampagne. Ze krijgen opleiding over de
verschillende onderwerpen en gaan dan in de klassen en in de
dorpen vertellen wat ze geleerd hebben.
De kleine dokters gaan op stap met hun witte schort aan. Ze
zijn apetrots en geven heel overtuigd hun uitleg.
De opleiding wordt gegeven door Selina, die in een
gezondheidsproject werkt. Samen met leerkrachten en
leerlingen zijn de onderwerpen gekozen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

scholen werd een aantal boeken aangeschaft en daar mogen de
leerlingen nu in lezen tijdens de middagpauze, voor of na de
lesuren. Er wordt gretig gebruik van gemaakt.
Tot nu toe mogen de boeken nog niet uitgeleend worden. Heel
wat leerlingen hebben een boekentas die niet waterdicht is,
of gewoon geen. Tijdens het droge seizoen gaat alles dadelijk
onder het stof zitten. Dan komt er nog bij dat er licht nodig is
om te lezen. Om 19 u is het donker, in de winter om 18.30 u.
Om huiswerk te maken of om lessen te leren mag de lamp of
de kaars aan, maar om te lezen?
De leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor de bib zijn een
uitleensysteem aan het bedenken.

EN DE KRANT?
Moishkum en Dakbhanga zijn gesitueerd in het binnenland.
Nationaal en internationaal nieuws komt er via de radio,
maar een krant is meer dan welkom. Die wordt nu regelmatig
afgeleverd in Moishkum en wordt meegenomen naar
Dakbhanga. Dagelijks lukt niet, maar toch minstens een paar
keer per week.
SCHOOLGELD
Er worden toekomstplannen gemaakt. Dat is nodig. Ze moeten
op eigen benen leren staan. De VZW gaat de volgende 4 jaren
nog een basisbudget geven, de daarop volgende jaren gaat de
subsidie geleidelijk verminderen.
Van de ouders wordt dan ook verwacht dat ze een bijdrage
geven. Stilaan zijn ze er van overtuigd dat de kinderen lagere
school moeten lopen.

Netheid.
Dagelijks toilet.
Nagels knippen.
Poetsen van de klaslokalen.
Nette speelplaats en nette huizen.
Tanden poetsen.
Handen wassen.
Roken en verslaving.
Wat te doen bij diarree?

TOPPERS

MET DE NEUS IN DE BOEKEN, ZALIG!
Naar verhalen luisteren is heerlijk, maar zelf lezen is een luxe.
De weinige leesboekjes die in het verleden gekocht werden
zijn verdwenen, maar nu is er een echte bibliotheek. Voor beide
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Elk jaar is er een sportdag en een cultuurdag. Op de sportdag
worden de competities georganiseerd en tijdens de cultuurdag
wordt er gezongen en gedanst op het podium. Er wordt
dagenlang geoefend want er zijn prijzen aan verbonden. De
lokale autoriteiten worden uitgenodigd en er is een plechtige
prijsuitreiking: een bord of een glas dat thuis bij in de toonkast
mag!
Heel wat ouders komen meekijken, de leden van de
schoolcomités zijn er natuurlijk ook.

Van de overleden Asma kregen we een mooie foto, van Zia was
er enkel een klasfoto waar hij wazig op stond.
Asma kreeg een prijs tijdens de cultuurdag.
NIEUWE UNIFORMEN

Elk jaar worden er rollen stof aangekocht en komen de
kleermakers met hun naaimachines naar Moishkum. Een
klaslokaal wordt dan het naaiatelier voor 3 weken. De
kleermakers kamperen in hetzelfde lokaal.
Van iedereen wordt de maat genomen en 500 uniformen
worden gemaakt.
Als iedereen zijn nieuwe uniform aan heeft worden de
klasfoto’s gemaakt zodat ze er netjes op staan. Van sommige
kinderen ziet het uniform er na een tijdje niet meer uit, gewoon
omdat ze geen andere kleren hebben.

TOEN WAREN ASMA EN ZIA ER NOG…

OPLEIDING LEERKRACHTEN
De jaarlijkse opleiding voor de leerkrachten zit er ook weer
op. Het werden een paar boeiende dagen vol lezingen en
discussies.
Ieder jaar staan de functioneringsgesprekken en evaluaties van
het personeel op de kalender. Die werden afgewerkt voor het
groot verlof van het suikerfeest.
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Vorig jaar was er niet genoeg geld om de muur rond de school
van Moishkum af te werken, daar zijn ze nu mee bezig.

BIJLESSEN LEERLINGEN VIJFDE LEERJAAR

MUUR DAKBHANGA EN POORT

De leerlingen van het vijfde leerjaar moeten in december een
staatsexamen aﬂeggen in de naburige staatsschool. Het is een
erekwestie voor de reputatie van onze scholen. Het niveau van
de leerlingen is dit jaar niet zo schitterend. De bijlessen zijn
gestart want ze moeten en zullen bij de besten zijn!
MICRO CREDIT
Het management heeft samen met de leerkrachten een
spaargroep opgericht: elke maand geven ze een klein bedrag,
dat wordt gestort bij een lokale bank. Als er een aanzienlijke
som is gespaard kunnen de leden van de groep een lening aan
gaan. Twee andere leden moeten borg staan.
MUUR MOISHKUM

�����

In Dakbhanga moest de muur nog verhoogd worden. De poort
werd ook gemaakt, mooi hoor! Dit voorkomt dat ouders of
buitenstaanders even komen langs lopen om een bezoekje te
brengen. Soms erg vervelend.

�
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Textielarbeid in Bangladesh
SITUATIE IN EEN NOTENDOP

grote kledingbedrijven zoals H&M, C&A en G-Star werd
gesloten met als doel de arbeidsomstandigheden en de veiligheid
te verbeteren. Nu blijkt dat het akkoord niet alle onderdelen
van de keten dekt en de controles zich meestal beperken tot
naaiateliers. Ook in de ververijen gaat het vaak mis. Sommige
textielchemicaliën zijn licht ontvlambaar en het personeel is niet
goed ingelicht.

Drama in april 2013:

Europa grootste afnemer van textiel
• 60% van de textiel die wordt geproduceerd is bestemd voor de
Europese markt.
• Het minimumloon van Bangladesh is maar de helft van wat een
gemiddelde Cambodjaanse textielarbeider verdient.
• Arbeiders in de textielindustrie in Bangladesh werken gemiddeld
80 uur per week in vaak zeer gevaarlijke werkomstandigheden.

• Beelden van de instorting van Rana Plaza in april waarbij 1127
doden en meer dan 2000 gewonden vielen.
• Reden: minderwaardig materiaal dat gebruikt werd voor het
gebouw en een overbezetting van zware machines en duizenden
arbeiders die gedwongen werden het gebouw binnen te gaan.
• De getroffenen wachten nog steeds op compensatie.
Doktersrekeningen lopen torenhoog op.
4000 textielfabrieken waar circa 3,5 miljoen mensenwerken:
• Eind september was er een golf van stakingen: tienduizenden
arbeiders legden het werk neer. Hun gemeenschappelijke eis is
een verhoging van het minimumloon.
• Ze willen dat het minimum maandloon van omgerekend 23 €
wordt verhoogd tot 75 €.
• Eerder ging de regering van Bangladesh akkoord met een
salarisverhoging van 20%, maar de textielarbeiders beschouwen
deze verhoging als “inhumaan en vernederend”.
• Een speciale commissie is in het leven geroepen om het nieuwe
minimumloon voor de sector te bepalen. Na meer dan drie
maanden is er nog steeds geen witte rook. En een oplossing wordt
niet voor december verwacht.
• De veiligheid in de fabrieken is wel aangepakt: de overheid heeft
ongeveer 300 fabrieken gesloten om nieuwe Rana Plaza tragedies
te voorkomen. Positief zou je denken; eindelijk een signaal van
kordate aanpak. Maar de werkloze arbeiders wachten nog steeds
op een compensatie voor het geleden loonverlies.
• Fabriekseigenaren verzetten zich tegen een salarisverhoging
omdat consumenten in het Westen gewend geraakt zijn aan
goedkope textielproducten uit Bangladesh.
• De regering van Bangladesh staat onder druk van de EU, die dreigt
met sancties als de veiligheidseisen in de fabrieken niet worden
verbeterd.

Schone kleren
Al gehoord van de campagne Schone Kleren?
We dragen allemaal kleren. En we kopen geregeld kleren.
Waar letten we op als we kleren kopen? Kwaliteit, prijs, of het goed
zit, kleur, wasvoorschriften… maar zelden WAAR het gemaakt is.
En nog veel minder IN WELKE OMSTANDIGHEDEN kleding
gemaakt werd.
De Schone Kleren Campagne wil deze vraag luidop stellen: waar en
vooral in welke omstandigheden worden onze kleren gemaakt?
Meer uitleg op www.schonekleren.be
Informatie voor deze gegevens werd geplukt van het internet: De
Standaard, De Wereld Morgen, opinieblog Jef Van Hecken, De
Telegraaf en www.schonekleren.be.

Begin oktober: nieuwe brand in textielfabriek
• Opnieuw een brand in een textielfabriek waarbij minstens 10
doden vielen en 50 gewonden. Dat toont aan dat er nog werk is
aan het veiligheidsakkoord eerder dit jaar.
• Dit akkoord tussen Bengaalse fabrieken, vakbonden en negentig
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Benefietconcert zaterdag 20 april 2013

Zaterdag 20 april 2013 zette ’t Kuipershof in HeusdenZolder weer de deuren wagenwijd open voor het jaarlijkse
beneﬁetconcert ten voordele van onze V.Z.W. Dakbhanga. Dit
jaar zorgde ’t Kafkoor voor de muzikale inbreng.
‘t Kafkoor is een mannenkoor van 11 echte levensgenieters.
Zij brachten een avondje muzikale humor met eigen teksten op
gekende en minder gekende melodieën. En omdat het muzikale
oor ook wat wil, gingen ze meerstemmigheid niet uit de weg.
Zelf zeggen ze “meerstemmige humor”!
Hun optreden bestond uit twee delen van ongeveer een uurtje.
Ze zongen bekende of zelfgemaakte melodieën voorzien van
zelfgeschreven tekst. Het was een mengeling van a capella in
de stijl van “Voice Mail” en “The Flying Pickets” en leuke,
begrijpende teksten à la de Strangers. En dat alles tussendoor
opgevrolijkt met grappige bindteksten en zelfs een heuse
conference, Toon Hermans-waardig! Probeer het maar eens
meer dan een kwartier te hebben over een simpel blad papier,
formaat A-4, een bommetje, een verwarde Hollander en nog
wat van die dingetjes…

geslaagde avond. De V.Z.W. dankt Noël, Jos, Yvo, Davy, Joske,
Johan, Tjen, Valère, Jean, Jan en Warke voor hun geslaagde
optreden. We hebben ervan genoten. En uiteraard dank aan alle
medewerkers, vrienden en sympathisanten voor hun inzet en
hulp om ook deze keer weer een prachtig ﬁnancieel resultaat
neer te zetten. Dank u wel allemaal.
Maar wij blijven niet stil zitten. De onderhandelingen voor het
concert in het voorjaar 2014 zijn volop aan de gang. De eerste
optredens zijn gecontacteerd en aan de verdere invulling van
de avond wordt nog hard gewerkt. Zaterdag 26 april 2014
(Koningsdag voor onze Nederlandse vrienden) kunnen jullie
alvast noteren in jullie agenda’s, want dan verwachten we
jullie weer in ’t Kuipershof.

�����

Het samen zingen, de eigen teksten en de hilarische visuele
voorstellingen tussen door maakten een geweldige indruk op
het aanwezige publiek. Al met al een optreden waar iedereen
ten volle van heeft genoten.
Traditiegetrouw was ons “winkeltje” ook weer aanwezig en
deed zoals gewoonlijk weer goede zaken. En de tombola die
we voor de eerste keer hielden was ook een groot succes. De
informatiestand kreeg een face-lift met een hele serie recente
foto’s van het project in Bangladesh en kon op de nodige
belangstelling rekenen. Op een groot scherm elders in de zaal
draaide ook nog een selectie van deze serie foto’s.
We mogen dus ook deze keer alweer terugkijken op een
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Vezetweetje
Ik wens dat je genoeg geluk mag hebben
om je zacht te maken,
genoeg uitdagingen om je sterk te maken,
genoeg verdriet om je menselijk te laten
blijven en genoeg hoop om je gelukkig te
maken.
Hoop is de droom van een wakkere ziel.
Een mens kan ongeveer veertig dagen
overleven zonder voedsel,
ongeveer drie dagen zonder water,
ongeveer acht minuten zonder lucht, maar
slechts voor één seconde zonder hoop.

Rekeningnummer:
Met een Europese overschrijving kan je storten op de
rekening van
VZW Dakbhanga,
IBAN: BE 16 7350 0385 9574
code BIC KREDBEBB
Als je een FISCAAL ATTEST wenst (minimum 40
Euro per jaar) kan je storten op rekening nummer:
IBAN: BE71 4569 5241 8169
Code BIC: KREDBEBB
ten name van STELIMO,
met duidelijke vermelding
“VOOR RITA MEYNEN”.

Kolet Janssen
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