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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
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Dag allemaal,
Onze leefwereld wordt overspoeld door de stroom van vluchtelingen die
aankomen uit oorlogsgebieden en onleefbare situaties, door terreuraanslagen, bombardementen, protesten in eigen land tegen de regering van vandaag…
Er is angst, er is onmacht en er zijn ook zo oneindig veel mensen die vrede
willen.
Er is veel negatieve kritiek maar er zijn ook zoveel positieve geluiden…
Mag ik tussendoor even uw aandacht vragen voor onze scholen in het zuiden van Bangladesh?
Het managementteam, de oudercomités en de leerkrachten doen hun best
om de kinderen een betere toekomst te geven, om ze naar school te laten
gaan, zodat ze kunnen meebouwen aan een betere wereld. Een leefbare
wereld die soms ver weg lijkt.
Wat me doet stil worden is de enorme veerkracht van mensen die telkens
opnieuw beginnen. Mensen die niets hebben dan de wil om verder te leven,
om het beter te maken voor anderen die na hen komen… die hun verantwoordelijkheid opnemen, soms met de moed der wanhoop…
In het werkgebied van het project is de laatste 17 jaar heel wat veranderd.
Waar voorheen geen scholen waren zijn nu de mensen fier op de resultaten
van leerkrachten en kinderen. Het blijft een uitdaging om verder te doen,
maar we gaan er voor!
Samen met de subsidies van de gemeente Heusden – Zolder, de Provincie
Limburg en uw hulp kan er dit jaar 43000 € naar Bangladesh gaan, een hele
som!

5- De voorbije maanden
8- Concert 2015

Als u al een agenda voor 2016 hebt, omcirkel dan even zaterdag 16 april,
dan staat ons volgend concert op het programma!
Veel leesgenot en tot de volgende editie.
Vriendelijke groeten,

Rita Me

ynen

Rita
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Er is heel wat veranderd
Wat me opviel gedurende mijn bezoek begin dit jaar is het verschil in mentaliteit in de dorpen en de bewustwording van de
ouders. De schoolgebouwen zijn dan wel de meest opvallende
constructies in de buurt, maar zijn dan ook het symbool geworden van de veranderingen die er plaats vonden.

D

e voorzitters van de oudercomités van de scholen
raakten niet uitgepraat over het belang van onderwijs
in de dorpen en ze waren ﬁer over de goede resultaten
die de leerlingen behaalden. De school van Moishkum werd
extra in de verf gezet omdat ze door de lokale overheid uitgeroepen werd tot beste school van de streek!
Het is een heel verschil met het begin, en dat is nog geen 20
jaar geleden…
Kleine meisjes, die toen nog schuchter naar school kwamen
zijn intussen ﬁere leerkrachten geworden en hebben veel
invloed op de vrouwen in de dorpen. Bij het eerste schoolfeest
bekeken de moeders alles vanop een afstand van een paar
honderd meter. Een paar jaar later kwamen ze – weliswaar
in boerka – meedoen aan de stoelendans en dit jaar deden ze
mee aan een balspel met een kleurige doek op hun hoofd. Er
was een heerlijke ontspannen sfeer en de moeders werden
toegejuicht door de mannen en kinderen.
De moeders zijn wel vertegenwoordigd in het oudercomité,
waar ze nog verlegen achter hun sari schuilen en niet veel
zeggen maar er wel zijn.

De topper van de schoolactiviteiten zijn “de kleine dokters”
die elke maand een paar dagen hun ronde doen in de dorpen
om er over verschillende onderwerpen te praten die betrekking
hebben op hygiëne en gezondheid. Elk jaar wordt er een
andere “dokter” aangesteld per klas en ze hebben hun witte
doktersschort aan voor de gelegenheid. Die dagen zijn ook wel
belangrijk voor de moeders: ze komen dan samen in een van
de huizen, waar ze buiten zitten – in het regenseizoen onder de
veranda – en waar ze dan ﬁer luisteren naar de uiteenzetting
van hun kinderen. Natuurlijk is het een gelegenheid om samen
te komen, om de laatste nieuwsjes te vertellen en gezellig te
kletsen.
Tijdens mijn bezoek mocht ik mee naar zo een uiteenzetting en
een van de moeders vertelde me dat ze geleerd had hoe ze een
oplossing van suiker en zout moest maken om aan de kinderen
te geven als ze diarree hadden. Vroeger gingen ze naar de
dokter en moesten ze medicatie kopen, dat is nu niet meer
nodig. Een andere moeder vertelde hoe haar dochter van acht
wist te vertellen dat het belangrijk is dat ze de vingernagels
op tijd knippen om eten te bereiden en omdat iedereen met de
handen eet.
Omdat ik ook een vrouw ben voelden ze zich vrij om te
praten. Onze projectcoördinator moest nog op afstand blijven.
Het was een gezellige bedoening en ze moesten dan toch nog
eens aan mijn armen komen voelen, want wit vel is toch wel
bijzonder!
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Droevig nieuws

Begin augustus was er een ongeval met onze schoolboot.
Elke dag vaart de schoolboot de rivier over om de kinderen uit de dorpen
van de overkant naar Dakbhanga te brengen. Tijdens het regenseizoen staat het water
in de rivier hoog en is er een krachtige stroming.
Op 4 augustus is de boot gekanteld en zijn er verschillende kinderen in het water beland.
Gelukkig gebeurde het toen de boot bijna aan de oever was. Er waren 20 kinderen in de boot en kleine Osman,
van het 2de leerjaar, werd door het water meegesleurd.
Zijn lichaam is een paar dagen later gevonden, verschillende kilometers stroomafwaarts.
Het waren trieste dagen in Dakbhanga. De ouders en familie van Osman vonden een beetje troost in de
aanwezigheid van het managementteam en leerkrachten op de begrafenis van de jongen.
Osman is een klein sterretje dat ons kracht geeft om verder te werken voor zijn vriendjes…

■ NIEUWSBRIEF NR 28 ■

5

De voorbije maanden
JAARLIJKSE PICKNICK EN CULTUREEL
PROGRAMMA, MAART 2015:
De picknick blijft een feest: grote ketels worden aangesleept,
een koe en heel wat kippen worden geslacht. Vlees wordt alleen
geserveerd als het feest is en dan is het smullen geblazen! Het
culturele programma is te vergelijken met een schoolfeest
van hier: kleurrijk festival van dans, zang en toneel, met een
vertegenwoordiging van de lokale autoriteiten.

TROMGEROFFEL, MAART 2015:
Onze scouts kondigen het begin aan van alle festiviteiten. Ze
droomden om dat te doen met tromgeroffel. Tijdens mijn bezoek
werd dat nog eens extra aangehaald. Omdat verschillende
mensen geld hadden gegeven voor iets extra werd besloten met
het managementteam om voor elke school een stel trommels te
kopen. Hier dan de ﬁere muzikanten!

ROKONUZAMMAN, APRIL 2015:
Een ronkende naam voor de man die onze nieuwe
Administrative Ofﬁcer werd. Hij vervangt Rabbani, die terug
naar zijn thuisdistrict ging.
Rokon heeft ervaring in de ﬁnanciële sector bij een gekende
NGO en hij is een enthousiaste kerel. Samen met Janardan
(Project Coordinator) en Masum (Country Representative)
deelt hij de verantwoordelijkheid voor het project.

Picknick en cultureel programma

Rokon is de tweede van links
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KLEERMAKERS, MEI 2015:
Ook dit jaar reisden de kleermakers met hun naaimachines op
hun schouders naar Moishkum. Ze komen van Narsingdhi, een
district niet ver van Dhaka. Er wordt nog steeds beroep op hen
gedaan omdat hun prijs lager ligt dan de lokale kleermakers.
Het heeft ook met ervaring te maken want Farouk is de man
die nu al jarenlang naar Dakbhanga en Moishkum komt. Hij
brengt zijn team mee. Ze komen met de trein tot Chittagong en
de laatste 140 km doen ze met de bus. De rollen stof worden
aangekocht in Cox’s Bazar, het kuststadje op 27 km van
Moishkum.

In Moishkum wordt een klaslokaal omgevormd tot atelier
en logement. Ze blijven een maand, koken zelf hun potje en
zorgen dan voor de 475 nieuwe uniformen!
De jaarlijkse uitdeling van de nieuwe uniformen heeft altijd iets
feestelijks. Oudercomité en leraars zorgen voor de bedeling en
iedereen wacht geduldig in de rij.
Foto
1- Farouk en zijn assistente Aisa
2- Aisa met rechts achter het hout om te koken
3- Rabia krijgt haar uniform van de voorzitter van het oudercomité
4- Rabia en haar zussen, helemaal in het nieuw
5- Wachten in de rij
6- De hoop afgewerkte uniformen is indrukwekkend
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Plannen en veerkracht

In juni was er alweer overstroming. De muur rond de school
van Dakbhanga hield een deel van het water tegen, gelukkig
maar. In Moishkum kwam het water tot de laatste trede van de
school. De huizen in de omgeving liepen onder zodat de lessen voor een paar dagen geschorst werden en de klaslokalen
dienst deden als vluchtoord voor de vele buren.

I

n Dakbhanga werd dit jaar een extra lokaal bijgebouwd
met een verdieping: het gelijkvloers moet dienst doen als
bibliotheek en vergaderlokaal. Op de verdieping kunnen

materialen en administratie veilig bewaard worden.
De werken waren begonnen, maar het water steeg nu ook weer
te hoog en het hout van de bekisting en cementzakken dreven
over de speelplaats. In de klassen en het logement van de
leerkrachten was er een dikke laag slijk. Alles werd opgeruimd
en toen de zon er een paar dagen later terug doorkwam werd er
weer maar eens moedig herbegonnen.
Van veerkracht gesproken! Het is steeds een moedig
herbeginnen in een land waar overweldigende natuurkrachten
gewoon bij het leven horen…

Sheuli (een van de leerkrachten van Moishkum) haar huis stond onder
water. Ze logeerde met haar familie in de school

■ NIEUWSBRIEF NR 28 ■

Slijkellende in Dakbhanga

8

F:E-MAIL VERZORGDE HET JAARLIJKS CONCERT IN APRIL

Vezetweetje

Het vocaal ensemble F:e-mail zorgde voor een sfeervolle avond. Onder
leiding van dirigente Nadia Loenders werd een uitgebreid repertoire
gebracht.
Er waren mooie klassiekers, populaire en wervelende liederen, heerlijke
acapella stukken en vertederende harpsolo’s.
De infostand over het project kreeg heel wat aandacht en op de
achtergrond werden foto’s getoond van de scholen. Er werd ook gezellig
gebabbeld en de tombola zorgde voor verrassingen.
Alles bij mekaar een sfeervolle avond.

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”.
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