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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

Dag allemaal,
Dit is dan de 29ste editie van onze nieuwsbrief en dat betekent meteen dat
de VZW Dakbhanga 15 jaar bestaat! In een verloren hoekje in het zuiden van
Bangladesh staan twee lagere scholen waar dit jaar 450 leerlingen naar school
gaan.
Het is alvast een reden om fier te zijn en om feest te vieren. Dat doen we op zaterdag 16 april 2016 met “We two”. Het wordt een sfeervolle swingende avond
met info over het project, een winkeltje met hebbedingetjes en ook wat extra’s.
Niet te missen! Op de laatste bladzijde meer gegevens.
We hebben al die jaren kunnen werken dankzij de inzet van onze vrijwilligers: de
raad van bestuur en de groep die klaar staat als er hulp gevraagd wordt.
Onze VZW zorgt voor de financiële steun van de scholen. We krijgen subsidies
van de provincie Limburg en de gemeente Heusden-Zolder. Dan zijn er natuurlijk
de vele sympathisanten die hun bijdrage doen! Regelmatig is er een uitschieter
die voor een extraatje zorgt zodat we telkens de nodige fondsen bij mekaar
krijgen.
Hier is er de VZW en ginder is er een enthousiast managementteam en lerarenkorps, gesteund door de oudercomités van beide scholen.

INHOUD
2- Voorwoord
3- Het verhaal: 15 jaar werking
8- Benefietconcert
- Vezetweetjes

Toen ik 50 werd in 2001 organiseerde ik een feest en vroeg om een bijdrage voor
de school in Dakbhanga, die toen reeds in opbouw was. Vrienden en familie hebben toen de koppen bij mekaar gestoken en de VZW opgericht. Ze realiseerden
zich dat ik het op mijn eentje niet zou klaar spelen en sprongen op de kar!
Eind 2004 kwam ik terug naar België en de organisatie in Bangladesh was geregistreerd als internationale NGO zodat we van hier uit, langs officiële weg, geld
kunnen sturen.
Intussen zijn er 15 jaren voorbij gegaan en er zijn 2 scholen die het goed doen.
We hebben een VZW met een hardwerkende kern en een groep sympathieke
vrijwilligers.
Ik word 65 dit jaar en ga dus met pensioen. Ik heb het geluk gehad om te mogen
werken in het ziekenhuis in Tongeren op de palliatieve afdeling. Het zijn deugddoende jaren geweest: ik heb er veel meer gekregen dan ik kon geven. We hebben er een fantastisch team van verpleegkundigen en vrijwilligers.
Dat is leven: afscheid nemen, goede herinneringen meenemen en verder
gaan…
Deze nieuwsbrief is een gelegenheid om doorheen die 15 jaar VZW en projectactiviteiten te bladeren: hoogtes, laagtes en toekomstplannen.
Ik ben dankbaar voor de resultaten en geloof dat wij een verschil kunnen maken
voor de kinderen die naar school kunnen gaan.
Niemand verwoordt het beter dan Nelson Mandela: “Education is the most powerful weapon we can use to change the world!”

Rita Me

ynen

Een welgemeende dank voor jullie financiële bijdragen en voor jullie sympathie!
Tot ziens op 16 april?
Hartelijk,
Rita
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Bladeren doorheen 15 jaar VZW in Heusden
en de scholen in Bangladesh

De eerste grondwerken in Dakbhanga

Onze eerste leerlingen in Dakbhanga

Hoogtepunten:

lezen of schrijven. Elektriciteit is er tot op vandaag nog steeds
niet en de laatste 3 km moeten per boot afgelegd worden.
De mensen van Concern vonden een school ook wel erg
belangrijk, en omdat er geen budget was voor educatie heb ik
gevraagd aan vrienden en familie om te sponsoren.
De leraar van de Koranschool zou het eerste leerjaar kunnen
geven en ze zouden dan leraars van buiten uit zoeken die in
Dakbhanga zouden komen wonen.
Er werd een oudercomité opgericht en na veel palaveren begon
de bal te rollen. Al onze vrije tijd (we werkten immers voor
Concern) ging naar de schoolactiviteiten.
De eerste jaren werden in de Koranschool gegeven: een
bamboebarak die wat opgelapt werd.
De kinderen zelf en voornamelijk de vaders hebben hard
gewerkt met het aanbrengen van zand omdat de school hoger
moest gebouwd worden dan de omgeving, hoger dan het
niveau van mogelijke overstromingen.
De bakstenen en zakken cement werden per boot tot aan de
oever van Dakbhanga gebracht en van daaruit werd alles tot
aan de bouw gebracht. Het maakte dat het “hun school” is.
Vrouwen kwamen er toen nog niet aan te pas! Van heel
ver keken die toe, het is immers een conservatieve
moslimgemeenschap.

Start van het project:
Ons personeel van Concern Universal (Britse organisatie)
vergaderde met praatgroepen in de dorpen om te polsen wat
de voornaamste gezondheidsproblemen waren. In een van
de dorpen, Dakbhanga, vroegen de vaders om een school te
starten. Er woonden 500 mensen en niemand van hen kon

Vergadering met het oudercomité in open lucht

Dakbhangaschooltje in aanbouw
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Start en activiteiten van de VZW:

De school in Moishkum:

De groep die vzw Dakbhanga in 2001 opstartte

Verschillende klassen zitten in verschillende richtingen

In 2001 was ik terug naar Bangladesh vertrokken en ik was
aangenaam verrast toen ik het nieuws kreeg dat er een VZW
opgericht werd.
De VZW heeft tot doel om ﬁnanciële en professionele hulp te
voorzien zodat de kinderen uit de omgeving van Dakbhanga
naar school kunnen gaan.
Het jaarlijks hoogtepunt van de VZW- activiteiten is het
concert. Het begon met een kofﬁeconcert in de namiddag.
Achteraf werd het een avondconcert. Al 15 jaar lang wordt er
telkens een groep of koor uitgenodigd en wordt er voor een
sfeervolle avond gezorgd. Tijdens die avond worden dan ook
recente beelden getoond van de schoolactiviteiten en info over
het project en andere activiteiten
van de VZW.
De VZW neemt deel
aan
allerhande
activiteiten
die in Limburg
georganiseerd
worden en er is de
nieuwsbrief die
tweemaal per
jaar op 1500
�
�
��
exemplaren
g e d r u k t
wordt
en
verspreid.
�
�

Dicht bij de aanlegplaats voor de bootjes aan de grote weg, op
3 km van Dakbhanga, was er enkel een Koranschool. De lagere
school was 4 km verderop, te lang lopen voor de kleintjes. Ook
daar kwam de vraag vanuit een praatgroep om een school te
beginnen. In 1999 werd het eerste leerjaar gestart. De eerste
jaren ging het nogal stroef, maar er werd een grootgrondbezitter
aangesproken die bereid was een stuk land te doneren om een
school te bouwen.

�

Secundaire school:
In Bangladesh telt de lagere school 5 leerjaren. De vraag kwam
voor secundair onderwijs. De eerste meisjes zijn gestart in de
kostschool in 2003. Later volgden er ook een paar jongens. Toen
de eerste 4 meisjes het lager middelbaar af hadden was er feest
in het dorp en ze haalden de krantenkoppen in de lokale krant.
Ze hebben achteraf ook het hoger middelbaar afgemaakt.
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Dakbhangaschool tussen de reeds groot geworden bomen
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Bouw van de school in Moishkum en in gebruik name:
Eind 2004 werd de eerste steen gelegd voor de school van
Moishkum. Twee jaar later was de school klaar en kon in
gebruik genomen worden in 2007. Aan de grote weg werd een
transformator geplaatst en de school had elektriciteit! Lang
duurde het niet, want de transformator werd gestolen. We
weigerden om steekpenningen te betalen en 8 maanden later
was er terug een transformator en konden de ventilatoren terug
draaien.
Nieuwe leraressen:
Leerkrachten vinden om in een godvergeten dorp te gaan
wonen en werken is een opgave.
Drie van de meisjes die in Dakbhanga in het eerst klasje zaten
geven nu les in onze scholen!
De cirkel is rond!
Een van hen, Arifa, is intussen getrouwd en heeft zelf en
dochtertje. Ze woont in het leerkrachtenlogement in Dakbhanga
en haar echtgenoot is vertegenwoordiger voor een medische
ﬁrma. Arifa is dan ook de eerste werkende, gehuwde vrouw
in het dorp!
De kleine dokters:

Onze “Little Doctors” tijdens een onderricht

Elk jaar worden er van elke klas 2 kleine dokters gekozen:
die krijgen dan een witte schort. Na extra lessen gaan ze in
de dorpen zelf gezondheidsvoordrachten geven. Elke maand
komen de moeders samen in een huis om te luisteren. Ze zijn
natuurlijk ﬁer als hun kinderen mee komen om les te geven!
Het gaat om eenvoudige onderwerpen: tanden poetsen,
handen wassen, nagels knippen, maken van drankje bij

Moishkumschool en zicht op de speelplaats
■ NIEUWSBRIEF NR 29 ■

6

diarree etc. Toen ik vorig jaar op bezoek was kwamen de
moeders me vertellen dat die bijeenkomsten echt een verschil
maken, ze hebben veel bijgeleerd en ze kunnen gezellig
bijkletsen!
Gemotiveerde leden van het schoolcomité:

Dieptepunten:
Nachtelijke overval in Dakbhanga:
Een donkere bladzijde in de geschiedenis van onze scholen:
op 6 december 2003 was er een overval in Dakbhanga waarbij
twee van de leerkrachten ernstig gewond geraakten. De
gewonden waren de broers van Hossain, de ingenieur die bij
ons in het project werkte. Zakir en Amzad werden beiden lelijk
toegetakeld. ’s Nachts werden ze per boot tot aan de grote
weg gebracht en vandaar met een babytaxi tot Cox’s Bazar.
Onze chauffeur heeft ze nog 160 km verder gebracht, naar het
ziekenhuis in Chittagong. Zakir had een wonde en een barst
over heel zijn schedel. Amzad had een gebroken schedel en
was verlamd aan de rechterzijde. Zakir herstelde vlot, maar
Amzad werd verder naar Dhaka gebracht waar hij een operatie
onderging. Hij herstelde volledig, maar goed ook…
Overstroming eind juni 2012:

Het schoolcomité

De voorzitter van het schoolcomité had vernomen dat een
leerling van het 5de leerjaar uitgehuwelijkt werd. Hij is met de
familie gaan praten, maar de vader en nonkel van het meisje
hadden er geen oor naar. De oogst was slecht geweest en ze
hadden geld nodig.
De vrouwen zijn ook lid van het schoolcomité. Ze zijn wel
aanwezig, maar of ze veel inspraak hebben weet ik niet. Bij het
eerste schoolfeest keken ze toe vanop 300 meter, nu deden ze
mee met een ballenspel.
Hardwerkende leerkrachten:

Het lerarencorps

Ravage na de overstroming

De leerlingen van het 5de leerjaar moeten meedoen aan een
staatsexamen. Onze leerlingen halen heel goede resultaten
dank zij de bijlessen die ze krijgen van de leerkrachten. De
leerlingen blijven een paar weken logeren in de school waar ze
elke avond bijles krijgen. De leerkrachten slapen dan samen
met hen in de klaslokalen en er wordt voor eten gezorgd.

Het waren angstaanjagende berichten die eind juni 2012
ons bereikten. Toen we achteraf de foto’s zagen beseften we
hoeveel geluk onze mensen hadden gehad dat ze tijdig de
scholen verlaten hadden. Het meubilair lag aan stukken en alles
was bedolven onder een heel dikke laag modder. Mensen in
het dorp hadden op een zoldertje gezeten of waren de heuvels
in getrokken.
Een groot vraagteken: hoe gaan ze dit te boven komen? En ja
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hoor! De vaders die zelf geen huis meer hadden kwamen mee
helpen om alles op te ruimen. We kregen gelukkig noodhulp
van de provincie, zodat we extra geld konden sturen.
Toen ik eind 2012 op bezoek ging was alles mooi geverfd en
van de schade was niets meer te zien. Dan kan ik niets anders
dan een enorme waardering hebben voor de veerkracht van de
mensen om telkens opnieuw te beginnen.
Het voorbije jaar waren er ook weer overstromingen, maar niet
zo verwoestend als toen…

Afbouwen van middelbaar onderwijs:
De levenskosten stegen voortdurend en de studiekosten van de
kinderen in de internaten vormden zowat 1/3de van het budget.
Het was veel geld voor een kleine groep. Stilaan werden de
internaten afgebouwd. Nu is er nog een groep kinderen die een
studiebeurs voor het hoger onderwijs krijgt.
Het bootongeval in augustus 2015:
De schoolboot van Dakbhanga sloeg om toen ze heel dicht bij
de oever van de rivier was. Er waren 20 kinderen aan boord.
Kleine Osman van het tweede leerjaar haalde het niet. Zijn

lichaam werd een paar dagen later stroomafwaarts gevonden.
Hij kreeg een waardig afscheid, maar zijn lege plekje blijft…

Toekomst:
In 2012 besliste de VZW om nog 10 jaar verder te werken:
5 jaar met een vastgesteld budget (ongeveer 42000 € per
jaar). Vanaf jaar 6 (2018) gaat de bijdrage jaarlijks naar
beneden.
Gelukkig werd het vastgesteld budget uitgedrukt in BDT
(Bangladesh Taka) want omwille van de wisselkoers is
het bedrag in 2015 opgelopen tot 51000 €. Daar was wel
een extra toelage bij voor een “safe house” (nieuwbouw)
in Dakbhanga.
Er werden al heel wat lokale initiatieven genomen om
geld in te zamelen. Hopelijk kunnen ze een internationale
NGO vinden die hen wil helpen in de toekomst.
Registratie bij de overheid is gedeeltelijk aangevraagd: ze
krijgen boeken en examenformulieren. Voor de volledige
registratie wordt nog gewacht omdat dan de gronden en
gebouwen eigendom worden van de overheid. Per school
worden er dan 4 leerkrachten benoemd voor het leven.
Voor die benoemingen zijn steekpenningen nodig.
We doen dus verder met veel hoop op de toekomst!
Eind 2022 geven we de fakkel door. Wat er dan gebeurt
is nog een vraagteken en we hebben geen glazen bol.
Eén ding is zeker: de bewustwording is er! Scholen
zijn een noodzaak en onze enthousiaste leerkrachten en
mensen van het oudercomité zullen er voor zorgen dat de
volgende generatie leert lezen en schrijven. Zo is het hier
bij ons toch ook gegaan?

Een warm onthaal voor Rita tijdens haar bezoek in 2015
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De VZW Dakbhanga
bestaat reeds vijftien
jaar. Dit willen we
vieren in ’t Kuipershof
op 16 april om 20uur.
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WE TWO
Rocco en Arturo zijn
vrienden die al 35
jaar een duo vormen
en muziek spelen
voor jong en oud.
Samen met enkele
muzikale
vrienden
staan zij garant voor
de ambiance.
Er
worden
ook
Italiaanse
hapjes
aangeboden .
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en Moishkum, opg

Vezetweetje

Kaarten:
theuwissen.jan@skynet.be
of bij onze leden.
Toegang: 10€ / vvk 8€

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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