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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 indien je een FISCAAL ATTEST wil,
(min. 40 euro per jaar)
Ten name van Stelimo
IBAN : BE71 4569 5241 8169
code BIC: KREDBEBB
met vermelding : “VOOR RITA MEYNEN”
Verantwoordelijke uitgever:
Rita Meynen
G. Gezellelaan 66 - 3550 Heusden-Zolder

INHOUD

Dag allemaal,
In onze turbulente wereld van vandaag – ik durf zelfs niet beginnen met het opsommen van
actuele problemen – was er opeens die lichtflits: Malala Yousafzai won de nobelprijs voor de
vrede, samen met Kailash Satyarthi. Heel even ging de aandacht van de hele wereld naar alle
kinderen die niet naar school kunnen. Er zijn mensen die daarvoor op de barricade staan, en
onze VZW Dakbhanga wil daar graag bij zijn - in die vergeten dorpjes ‘in the middle of nowhere’
- in het zuiden van Bangladesh.
Deze maand kwam de kalender van 11.11.11 toe voor 2015. Ik doorbladerde die even en kwam
een mooie foto tegen van een jongen op een locomotief, duidelijk een Bengaalse trein. Een lief
gezicht, maar de uitleg is minder: 80% van de bevolking van Bangladesh leeft nog in extreme
armoede. Veel ouders zien geen andere uitweg dan hun kinderen aan het werk te zetten. Jongens doen vaak zwaar en gevaarlijk werk. Meisjes werken als huishoudhulp. Daardoor zijn ze
kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting.
Hoewel in 1992 de leerplicht is ingevoerd gaat maar twee derde van de Bengaalse jongens naar
school en maar de helft van de meisjes. Toch is het juist onderwijs dat families uit de vicieuze
cirkel van armoede kan halen.
We kregen ook het interim-rapport van de eerste helft van het schooljaar. In ons projectgebied
gaat 84% van de kinderen tussen 5 en 12 jaar naar school.
De leerlingenaantallen verminderen duidelijk vanaf het derde leerjaar, dan moeten de kinderen
mee werken om geld in het laatje te brengen.
Ziezo, daarmee staat meteen de inleiding voor deze nieuwsbrief op papier.
Ik geef graag een pluim aan onze Dakbhanga-medewerkers, die het mogelijk maken dat ons
project kan verder werken. Er volgt ook wat uitleg over onze toekomstplannen en onze activiteiten.

2- Voorwoord
3- Onze vzw moet nog even vliegen
4- Spaarpotje van de leerkrachten
5- Onze kleine dokters
6- Benefiet van 2014
7- Limburg aan zee

Onze kleine dokters zijn een sympathieke bende als ze één keer per maand de dorpen in gaan.
Shahab Uddin doet zijn verhaal. Onze leerkrachten gingen eens polsen bij de mensen thuis of
het ook wat uithaalt. Hun uitleg is eenvoudig, ze wonen in bamboehutten en hun levensgewoontes zijn dan ook een wereld van verschil met die van ons.
Verder is er nog wat uitleg over de leerkrachten die samen een spaarpotje hebben dat helpt om
dringende problemen op te lossen.

8- Vezetweetje

Begin 2015 plan ik weer een bezoek aan het project. Er moet heel wat besproken worden.
Hopelijk kan onze voorzitter ook mee.
De volgende editie van de nieuwsbrief is dus met foto’s vers van de pers!
Tot dan!
Vriendelijke groeten,
Rita

ynen
Rita Me

P.S. Datum volgende benefietavond in ’t Kuipershof: zaterdag 25 april 2015!
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Onze VZW moet nog even vliegen!!!
“Veel pluimen geven sterke vleugels” zegt BZN.
In deze nieuwsbrief geef ik graag een paar extra dikke pluimen
aan onze Dakbhanga-medewerkers, het is een toffe ploeg.
We hopen echt om nog een aantal jaren verder te werken, ook
al hangt er hier en daar een donkere subsidiewolk aan de hemel!

W

e hebben 2 lagere scholen en een klein aantal leerlingen in de middelbare school en eentje is nog bezig met zijn studies voor burgerlijk ingenieur. Alles
samen 464 leerlingen.
Regelmatig vragen mensen: hoe zit dat met jullie VZW? Hoe
lang gaan jullie nog verder doen?
EVEN DE FEITEN OP EEN RIJ ZETTEN:

• 2014: We zijn 10 jaar verder, eind dit jaar ben ik dus 10 jaar
terug in België. Er zijn twee lagere scholen met in het totaal
427 leerlingen en 37 in de middelbare school.
Natuurlijk ging het met hoogtes en laagtes, er werd veel
vergaderd, geëvalueerd en aanpassingen gedaan.
De ergste dip was de verwoestende overstroming in juni
2012. We kregen noodhulp van de provincie Limburg en onze
mensen hebben in Dakbhanga en Moishkum keihard gewerkt
om alles weer netjes in orde te krijgen. Gelukkig is er ginder
een gemotiveerd managementteam en schoolcomité.
Dat alles kan in stand gehouden worden door de mensen van
onze VZW die gratis en belangeloos werk leveren.
Geef toe: één keer een grote som geld bij mekaar halen lukt,
maar jaar na jaar na jaar is echt geen eenvoudige opdracht.
HET BUDGET

• 1998: Start van het schooltje in Dakbhanga. Dakbhanga
is een dorp met 500 inwoners waar niemand kon lezen of
schrijven. Om er te geraken moet je de laatste 3 km per
bootje doen. Tot vandaag is er geen elektriciteit.
• 2001: Ik werd 50, vierde mijn verjaardag in België tijdens
mijn verlof en vroeg voor een bijdrage voor het schooltje.
Vrienden en familie hebben toen de VZW opgericht om de
continuïteit van het project te verzekeren.
• 2002: Start van de school in Moishkum, in de plaatselijke
Koranschool.
• 2004: Voor mijn vertrek uit Bangladesh werd het project
geregistreerd bij de Bengaalse overheid zodat er een
ofﬁciële weg was om geld over te schrijven.

Het budget voor Dakbhanga gaat pijlsnel de hoogte in.
De graﬁek geeft een overzicht.
In 2006 werd de school gebouwd in Moishkum en in 2007
werd die in gebruik genomen: verhuis van de zinkenplaten
barak naar het splinternieuwe gebouw. We hadden meteen een
aantal leerlingen erbij van de buurt want de nieuwe school
kreeg vlug een goede naam.
De kosten van het dagelijkse leven worden nog steeds duurder
en de internaten voor een klein aantal leerlingen waren
een stevige hap uit het budget. De middelbare school van
Kawarkhop ligt op 4 km van Moishkum, dus wandelafstand.
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wordt, met uitzondering van extra projectjes. Vb.
bibliotheek, bouw WCs etc.
•
Vanaf 2018 tot en met 2022 gaan we in
dalende lijn met de ﬁnanciering.
•
Vanaf 2023 moeten ze het zelf redden –
hopen we! De registratie van de scholen bij de
lokale overheid is een van de prioriteiten. Dit is
een probleem van lange adem: eerst werden er
veel steekpenningen gevraagd en sinds 2012 is er
een registratiestop. Het blijft nog even afwachten.
Onze leerlingen van het vijfde leerjaar moeten
telkens een staatsexamen doen en daar slagen ze
in.
SUBSIDIES:
De school is de laatste jaren verbeterd van niveau en de
kinderen kunnen dus daar naartoe.
TOEKOMSTPLANNEN:
• Onze VZW kan de stijgende budgetlijn niet volhouden.
Na overleg met het managementteam in Dakbhanga werd
besloten dat de lokale bijdrage moet verhogen en het
management team zelf (vooral de Country Representative
die knowhow heeft van internationale organisaties) is aan
het uitkijken naar andere ﬁnanciële tussenkomsten.
• Eind 2012 (net voor mijn laatste bezoek) hebben we
besloten met de Raad van Bestuur, en goedkeuring van de
Algemene Vergadering) dat er voor de 5 volgende jaren
(2013 tot en met 2017) eenzelfde budgetbedrag gegeven

• Tot nu toe kregen we ruime subsidies van de provincie
Limburg en van de gemeente Heusden-Zolder. In de
toekomst gaat dat heel zeker minderen. Wat de provincie
Limburg betreft gaat 2015 het laatste jaar van een toelage
zijn. Hopelijk komt er de volgende jaren nog wat van de
gemeente Heusden-Zolder. Afwachten… Er moet nu
eenmaal overal bespaard worden.
• Al de overige gelden komen van vrienden en mensen die
ons een warm hart toedragen. Jullie dus!!! Mogen we nog
even op jullie rekenen?

Spaarpotje van de
leerkrachten
In het Bengaals heet het “Shikha Shomity”. Het is een privébank
die ze samen opgezet hebben en waar iedereen lid van is, zowat
in de lijn van de microkredieten.
Elke maand na de leraarsvergadering is er een extra puntje:
iedereen geeft een vast bedrag dat op een bankrekening gezet
wordt.
Er kunnen leningen aangegaan worden voor persoonlijk gebruik:
Salim en Kalam hebben bomen geplant, Serajul leende geld
voor het huwelijk van zijn zus en Rabeia leende voor haar eigen
huwelijk.
De leningen moeten binnen de 6 maanden terug betaald worden
met een interest van 2%. Als iemand geld leent zijn er telkens 2
anderen die borg staan.
De bank loopt prima en schept meteen een goede band tussen
de leerkrachten.
Hierbij een foto van de oogst van Salim!
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Onze kleine dokters

E

lke maand krijgen “onze kleine dokters” uitleg over een
of ander onderwerp in verband met gezondheid. Ze oefenen dan eerst in de klas hoe ze dat gaan brengen bij
de mensen thuis, en dan trekken ze op pad.
Hier is het verhaal van Sahab Uddin.
Beste mensen in het verre België,
Samenmetmijnjufhebikmijnverhaalgeschreven.Ikhebhetenkele
kerenmoetenproberenwantikhadveeltekortezinnengeschreven.
Mijn juf heeft me geholpen. Ze moet het dan nog vertalen in het
Engels om naar jullie te sturen, maar daar zal meester Hamid ook
bij helpen. Jullie weten toch dat wij hier Bengaals spreken, maar
wij krijgen veel Engelse lessen.

hebben dan ook gedaan wat ze ons vertelden.
Wat er zo al veranderd is?Wel, we wassen onze handen met zeep
voor we eten en ook nadat we van het toilet komen. De laatste
maandeniserniemandziekgeweest,misschienheeftdateralwat
mee te maken? En ja, als er niemand ziek is moeten we ook geen
medicatie kopen.”
(nvdr:InBangladesheetiedereenmetzijnrechterhand.Erisgeen
WCpapier,erwordtaltijdeenkannetjewatermeegenomenende
linkerhand wordt gebruikt om… de poep af te vegen.)

Ik ben Sahab en ik ben 10 jaar. Ik zit al in het vierde leerjaar. Ik
komelkedagnaarschool.Hetisnuregenseizoenenikbrengmijn
schooluniformmeeineenplasticzak,anderswordtdienat.Soms
mag ik de paraplu van mijn vader gebruiken en dan kan ik mijn
uniform thuis al aan doen.
Wezijnthuismet8.Ikheb2broersen2zussenenmijngrootmoeder
woontookbijons.Zehelptmijnmoederometentemakenomdat
die soms uit gaat werken. Ik woon aan de andere kant van de
rivier en moet dus over de grote brug komen.We lopen altijd met
eengroepkinderenvandebuurtsamen.Spelenonderwegmagniet
omdat we dan te laat komen.
Van elke klas zijn er 2 kinderen die een jaar lang dokter mogen
zijn.Wehebbeneenwitteschortgekregenendieisheelmooi.De
schortenblijvenaltijdindeschoolenwedoendieaanalsweonze
les gaan geven bij de mensen thuis.
Juf Jurmi geeft ons eerst les over een onderwerp. Eerst was het
gemakkelijkzoalshandenwassenofnagelsknippen.Wemoeten
dan eerst oefenen in de klas. Deze maand gaat het over diarree
enwehebbenmoetenlerenom“oralsaline”temaken.Datmoeten
mensen drinken die diarree hebben. Iedereen weet hier wel wat
diarree is. Je krijgt het van vies water drinken en vuile dingen te
eten die vastgenomen worden met ongewassen handen.
Oral saline maak je zo: een grote drinkbeker van 1 liter met water
van de pomp, een hand suiker en een snuifje zout. Goed roeren.
Natuurlijk eerst handen wassen!
Tot hier mijn verhaal.
Ik ganoghardstuderen en later ga ik een echte dokter worden en
zorgen dat er hier niemand nog diarree heeft.
Shahab Uddin

Selina Akter is de vrouw van Muﬁz Mia, ze is 32, heeft
zoontjes en 1 dochtertje.
“Ik vind het heel fijn om mee te gaan luisteren naar de kleine
dokters!Zevertellenheeleenvoudigeengemakkelijkedingenwaar
ik nog nooit over nadacht: handen wassen met zeep en nagels
knippen.Mijnmanheeftzelfseenmooizeepbakjemeegebrachtvan
demarkteneenechtenagelknipper.Wesnedenonzenagelsafmet
een scheermesje, die nagelknipper is veiliger voor de kindjes.
ToenRashidziekwasendiarreehadhebikdatdrankjegemaakten
hemdatmeteenlepeltjegegeven.Ikhebookzijnkleertjesdikwijls
ververstengoedgewassen,engedroogdindezon.Ikdenkdatdie
lessen van de kleine dokters mij helpen.”

Onze leerkrachten gingen praten in het dorp met enkele
moeders:
Monowara Begum is 45, ze woont in Moishkum en ze vertelt:
“We zijn hier thuis met 10. Toen de kleine dokters van de school
hunverhaalkwamendoenhebbenweeerstnietgoedgeluisterd.
We vonden het fijn dat de kinderen van het dorp toneel kwamen
spelen.Hetwasmeteeneengelegenheidvooreenbabbelmetde
buurvrouwen.
De kinderen kwamen terug en we wisten niet veel meer van wat
ze vorigekeervertelden.We hebben toen beter geluisterd en we
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Het jaarlijks concert
De VZW organiseert jaarlijks een
beneﬁetconcert. Op 26 april 2014 was
het weer zover. Dat jaarlijks concert is
telkens verrassend en de moeite waard!
Deze keer werd het een gezellige
�����
meezingavond met “Jaco & the second
rule”. Patrick Jacobs, Rigo Spaepen
en Dominiek Croymans zorgden voor
een uitgebreid repertoire. Er waren
hits uit de voorbije vijftig jaren en
meezingers van vroeger en nu.
Dat het er gezellig was bewijzen de
foto’s.
�
��������������
�
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Limburg aan zee
Ooit gaat Limburg aan zee liggen want door
de klimaatsverandering stijgt het peil van het
zeewater.
Voorheen organiseerde het LPOS (Limburgs
Platform voor Ontwikkelingssamenwerking)
het wereldfeest in Bokrijk, maar om het Zuiden
dichterbij te brengen worden er activiteiten
georganiseerd op verschillende plaatsen. Vorig
jaar was het in Ham en Nieuwerkerken, dit jaar
waren Borgloon en Hechtel-Eksel aan de beurt.
Op 22 september was er een gezinsdag in het
Pijnven met heel veel leuke activiteiten.
Onze VZW had een tent met info over ons project
en we verkochten pittige hapjes. Er was heel wat
belangstelling en sfeer was er ook!
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Vezetweetje
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”.
Kind, jij brengt mijn hart
het gebabbel van wind en water,
de woordeloze geheimen der bloemen,
de dromen der wolken, de stomme blik
van verwondering van de ochtendhemel.
R. Tagore
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