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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:
BE16 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,
Heel binnenkort is er ons jaarlijks concert, dus tijd dat de nieuwsbrief bij jullie aankomt!
Op zaterdag 4 mei om 20 u komt het solidariteitskoor Kantikune voor ons optreden in het
Kuipershof. Het zou fijn zijn als jullie ook kunnen komen!
In december 2018 ben ik op bezoek geweest in onze scholen. Er wordt hard gewerkt in die
vergeten hoek van Bangladesh. In januari dit jaar zijn we het nieuwe schooljaar gestart met
482 leerlingen: 182 in Dakbhanga en 300 in Moishkum.
Wat me deze keer vooral bij blijft is de hopeloze situatie van de Rohingya-vluchtelingen in
de kampen dicht bij Cox’s Bazar en dus ook niet ver van onze scholen. De 800 000 mensen
kunnen nergens naar toe: niet terug naar Myanmar en ook niet verder in Bangladesh of naar
India. Sommigen zoeken een weg naar Maleisië. De vraag is of ze er ooit geraken met hun
gammele boten. Ze hebben verschrikkelijke situaties doorgemaakt en moeten hun kinderen
zien opgroeien in een kamp zonder toekomst.
Er is een enorme toeloop van hulporganisaties met alle gevolgen van dien: werkgelegenheid voor lokale mensen maar ook een algemene prijsstijging. De hulporganisaties kopen
massaal producten aan en betalen goed. Voor de gewone mensen echt wel een probleem
want hun lonen stijgen niet.
Onze website zit in een vernieuwde lay-out, kijk even op www.dakbhanga.be.
Ik vertel jullie graag wat er zoal gebeurt in onze scholen en ik begin dan maar meteen.
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Telkens een beetje terug thuis komen
Bij mijn aankomst in de luchthaven in Dhaka was er weer die gezellige drukte, het vertrouwde Bengaals en de rommelige wirwar bij de
valiezen die binnen tuimelden via de bagageband.
Ali, de chauffeur van mijn vriendin, kwam me oppikken en ik liet het maar gewoon op me afkomen: het drukke verkeer, de kleuren, het
lawaai, de zalige zon… ik was blij om er weer te zijn.

Gesprek met Masum:

Masum onze ‘Country Representative’ pendelt op en neer tussen Dhaka en ons project in het zuiden van het land. Hij zorgt voor de administratieve rompslomp met de overheid. Ons project is geregistreerd als een ‘internationale NGO’ (Niet Gouvernementele Organisatie) en
we moeten elk jaar een nieuwe aanvraag indienen om geld in het land te brengen. We moeten werken volgens 5-jarenplannen die telkens
goedgekeurd moeten worden.
Masum woont met zijn vrouw en 2 zonen in Dhaka. Een van zijn zonen is zwaar autistisch. In Bangladesh zijn er bijna geen scholen voor
kinderen met autisme, vandaar dat ze dicht bij een school zijn gaan wonen.
Tijdens de eerste dagen in Dhaka ging ik op bezoek bij de familie en werden er al een aantal problemen besproken.

Aankomst op 8 dec.
2018:
Ze stonden me op te wachten
aan de luchthaven van Cox’s
Bazar. Met een taxi naar ons
kantoor in Ramu, waar het hele
ontvangstcomité bleef eten en
daarna werd het programma
van de volgende dagen besproken.
Er is nog maar pas WIFI in het
kantoor en er werd meteen een
poging gedaan om foto’s door te
sturen. De elektriciteit viel uit en
wachttijd ingelast!
Janardan (onze vorige Project
Coördinator) was er ook met
zijn vrouw en dochter. Janardan
werkt in de Rohingya kampen
bij Save The Children en zorgde
ervoor dat 3 van onze ex-studenten die het middelbaar afmaakten aangenomen waren
als leerkracht. Nog 5 andere
ex-studenten hadden een aanvraag ingediend.
Ik logeerde in het kantoor, bij de
PC Jewel en zijn familie.

Bezoek aan Moishkum
op zondag 9 dec. 2018:

’s Morgens kregen we al meteen telefoon dat het bezoek
een uur uitgesteld was omdat
het leger maneuvers uitvoerde.
Onderweg kwamen we dan ook
heel wat soldaten tegen.
Het schoolcomité, de burgemeester, leerkrachten en leerlingen stonden klaar langs de
weg toen we aankwamen. Het
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was weer een koninklijke ontvangst met heel veel bloemen. Iedereen
had een petje op met ‘welkom Rita’ en er waren zelfs spandoeken
gemaakt. Het was niet fijn om het middelpunt van de belangstelling
te zijn, maar zalig om de leerkrachten terug te zien en die blije kindersnuitjes. Het zijn ook zo een mooie kinderen!
Vorig jaar hadden we geld gekregen van Sint-Gerardus in Diepenbeek om boeken en knutselmateriaal te kopen. Dat hadden ze gedaan en er was een tekenwedstrijd georganiseerd. Er waren 3 grote
prijzen en de anderen kregen een troostprijs.
Iedereen kreeg snoepjes en achteraf hebben we met de leerkrachten
en het management team samen gegeten. Ook de voorzitters van het
oudercomité waren er. Een paar leerkrachten maakten het eten klaar
eten klaar op een gasbrander in één van de klassen. Dat de muren
daar dan nog wat vuiler van werden werd gewoon niet opgemerkt.
Lekker was het in elk geval.
Achteraf met de babytaxi terug naar ons kantoor. De buren hadden
al een soort cake gemaakt om me te verwelkomen. Dat hoort nu
eenmaal bij de Bengaalse gastvrijheid.

Bezoek aan Dakbhanga op maandag 10 dec. 2018.

Het bezoek aan Dakbhanga is de klassieke tocht met het bootje. Voor de gelegenheid was er heel wat volk dat mee ging, ook politiebegeleiding. De trommels zorgden voor het nodige lawaai in de anders zo rustige omgeving.
Op de oever in Dakbhanga stond het ontvangstcomité klaar met bloemen en spandoeken. Er waren heel wat moeders komen opdagen. Ik
moest dan meteen terugdenken aan de eerste jaren in Dakbhanga, nu 20 jaar geleden. Toen was er geen enkele vrouw te zien.
Het programma was hetzelfde als in Moishkum, er was ook een tekenwedstrijd. Het onderwerp was het nationaal monument voor de gesneuvelden. Ook weer snoepjes en prijsuitreiking.
Er volgde een fotosessie om de kinderen van Sint-Gerardus te bedanken.
Dan nog een bezoek van oud-leerlingen van ons, mooie jonge mensen die fruit en zoetigheden brachten.
Na een tas thee was er de terugtocht naar Moishkum onder een paraplu tegen de stralende zon. Daar stond dan weer de rijstmaaltijd klaar.

Vergadering met de 2 schoolcomités in Moishkum op 11 dec. 2018:

De kracht van ons project zijn de oudercomités. Ze zijn er nu van overtuigd dat onderwijs een noodzaak is. Ze nemen hun verantwoordelijkheid op, maar er zit ook dorpspolitiek in verweven en dat maakt het niet eenvoudiger. Er zijn nog steeds kwade tongen die rondstrooien dat
het management geld krijgt dat ze in eigen zak stoppen.
Ze hopen dat de scholen nog lang blijven bestaan met de hulp van België. Ik heb dan nog maar eens uitgelegd dat er na de volgende fase
een definitief einde komt. Dit is in 2024.
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Wat er nog zoal besproken werd:

• Nood aan reparaties. Dat die hard nodig
zijn was heel duidelijk.
• Er was een klacht dat ouders papier en
balpennen hadden moeten kopen. Reden:
het budget was op. Dit moet duidelijk uitgelegd worden aan de ouders. Het is nodig dat
er af en toe meer van hen gevraagd wordt
omdat het in de toekomst ook nog zo gaat
zijn. Alle prijzen zijn enorm gestegen. Het
budget blijft hetzelfde. Ze legden uit dat ze
al een omhaling deden voor de boot. Kashem (voorzitter oudercomité Moishkum)
verzamelde 15000 BDT Dit komt overeen
met 150 €.
• Het aantal kinderen beperken die starten met de kleuterklas. Het is nodig dat er
beperkingen komen, er moet zoveel mogelijk bespaard worden. Enkel kinderen uit
het projectgebied worden aangenomen.
Ouders en leerkrachten moeten de mensen
in de dorpen op de hoogte brengen.
• De bomen op de speelplaats in Dakbhanga moeten afgedaan worden, er is niet
genoeg ruimte om te spelen.
• Opruimactie. Overal ligt vuil en afval, iedereen gooit alles op de grond. Er worden
(opnieuw) tonnen aangeschaft om het vuil
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te verbranden. Het onderwerp wordt ook ingeschakeld in het programma van de little doctors zodat ze de mensen in de dorpen ook motiveren.

Leraarsvergadering in Moishkum op woensdag 12 dec. 2018:

Er stonden heel wat punten op de agenda. Ik pik er enkele uit:
• Nieuwe inschrijvingen: 1 tot 10 januari 2019. Maximum 40 voor elke school.
• PAUZE: Een leerling van het derde leerjaar was onder een bromfiets terecht gekomen bij het oversteken van de straat. Iedereen ging
kijken en ze brachten het meisje mee. Gelukkig waren het enkel schaafwonden aan haar voet. De verbandkist werd boven gehaald. Ik
heb de wonde dan maar verzorgd en een paracetamol gegeven. De ouders werden verwittigd en er werd 500 BDT (5€) gegeven voor
de onkosten van de ontsmettingsmiddelen en het verband dat ze moesten kopen. Wel fijn om te ervaren hoe bezorgd ze allemaal waren
voor het kind.
• Verhoging salarissen: Ze kregen vorig jaar een verhoging. Het budget verhoogt niet. De lokale producten zijn veel duurder geworden.
• Nieuwe schoolboeken: Op 17 december mogen de boeken afgehaald worden in Ramu. De boeken van Dakbhanga moeten van uit Moishkum verder per boot.
• Wintervakantie: Dit is slechts 10 dagen, WE inbegrepen. Dit is erg weinig. Het wordt verder besproken in de management meeting.
• Resultaten van de vorige examens: In Dakbhanga 54% slaagde en in Moishkum 70%. Wat was de reden? Het kwam omdat de syllabus
veranderde en de boeken waren niet aangepast. De resultaten van de eindexamens waren dan ook veel beter. .
• Kleuter & volwassen sessies: Ex-studenten gaan dit leiden, een paar keer per week een speelsessie voor kleuters en een andere om
vrouwen te leren schrijven en lezen.

Bezoek aan Ukhiya, aan het training centrum waar Masum werkt, op donderdag 13 december 2018:

Masum werkt momenteel bij een lokale NGO, waar hij een leidende functie heeft.
De Rohingya kampen hebben enorm veel hulporganisaties in beweging gebracht. Bij Masum in de NGO was er net een leiderschap training
die georganiseerd werd door UNICEF.
Die hulporganisaties bieden heel wat werkgelegenheid voor de lokale bevolking en brengen geld binnen. De lokale producten worden
duurder omdat de grote organisaties prijzen betalen die ver boven het normale liggen. Er worden heel wat handeltjes opgezet.
De situatie in de kampen is hopeloos, er is geen toekomst voor de mensen en ze gaan nog
heel lang in Bangladesh blijven.

■ NIEUWSBRIEF NR 35 ■

7

Management meeting in Moishkum op vrijdag 14 december 1918:

Enkele agendapunten:
• Extra activiteiten: gedichten lezen, zingen en dansen, tekenen, toneel, verhalen vertellen en opzeggen van de Koran. Dit verliep volgens
de planning.
• Multimedia voorstelling: leerlingen kunnen op het grote scherm volgen als er uitleg gegeven wordt over de website van de regering. Daar
wordt uitgelegd over het curriculum van klas 3 tot 5. Dit gaat over wetenschap, wiskunde en Engels.
• Maandelijks is er een vergadering voor de leerkrachten van de 2 scholen samen waar besproken wordt wat de moeilijkheden zijn met
de leerstof, welke kinderen meer uitleg nodig hebben. Sommige leerkrachten gaan dan naar de andere school om bijlessen te geven aan
leerlingen.
• White boards: de regering wil dat in alle scholen white boards komen. Nu is er in elke school één. We laten het hierbij, de stiften voor de
white boards zijn veel te duur.
• Selina: Krijgt haar ontslag. Ze heeft 6 jaar bij ons gewerkt en er zijn al 4 jaar problemen. Het heeft veel te lang geduurd voor er een
beslissing genomen werd. Ze krijgt een extra maand salaris en een afscheidsfeestje in de school. Het probleem is dat ze familie is van
iemand van het schoolcomité.
• Health camp: Momenul, die vroeger voor Concern Universal werkte, kwam voorstellen om mensen hun bloeddruk te nemen en te testen
op diabetes. Uiteindelijk kwam het er op neer dat hij dit niet gratis deed. Er wordt uitgekeken naar een andere oplossing van andere
personen. Dit moet in ieder geval gratis zijn.
• Jaarlijks verlof: Er moeten 2 volledige weken vakantie zijn voor alle leraars na de afloop van het schooljaar. Zeker omdat er nog 6 dagen
per week gewerkt wordt.
• Aanvullen van grond in Dakbhanga: Er zijn geen afvoergoten aan het logement van de leerkrachten. Tijdens het regenseizoen spoelt de
grond weg. Ofwel moeten er goten komen, ofwel moet er een betonnen afvoer gemaakt worden. Dit vraagt extra budget. Het kan gepland
worden voor 2020.

Zondag 16 december de klassieke picknick in Cox’s Bazar.

Er werd een bus gehuurd en er was de uitstap naar het strand. Het was een drukte van belang: pootje baden en een balspel. Daarna eten in
een restaurant, dan weer naar het strand waar ik afscheid nam van iedereen. Er waren heel wat speeches en heel wat geschenken.
Ik moet er toch even bij zeggen dat ik de rekening van de picknick van 2012 nog had en die was juist de helft van nu, al hadden we minder
op het menu gezet. Alle prijzen zijn dus ongeveer verdubbeld op 6 jaar tijd.
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Het project steunen?
Rekeningnummer:
Met een Europese overschrijving kan je storten op de rekening van
VZW Dakbhanga,
IBAN: BE16 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”
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, graag een mailtje naar info@dakbhanga .be
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Kind, jij brengt mijn hart
het gebabbel van wind en water,
de woordeloze geheimen van bloemen
en de dromen van wolken.
R. Tagore

