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September 2005

VZW DAKBHANGA
Guido Gezellelaan 66
3550 Heusden-Zolder
tel. 011/42 72 05
e-mail: v.z.w.dakbhanga@tiscali.be

Dag allemaal,

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 op rekeningnummer:
- voor België: 735-0038595-74
ten name van VZW‑Dakbhanga
- of vanuit Nederland: gironummer 9351677
ten name van VZW Dakbhanga, Langerenstraat 89E,
B-3680 Maaseik-Neeroeteren - België
- of indien je een fiscaal attest wil, (min. 30 euro per jaar)
Stelimo: 456–9524181–69 met de vermelding:
“Voor Rita Meynen”

Hier dan de achtste editie van onze nieuwsbrief.
Toen ik het voorwoord schreef voor de zevende nieuwsbrief was ik nog maar pas
terug van Bangladesh en nu is er alweer een half jaar overheen gegaan. Ik moet
toegeven dat het even spannend geweest is: zouden alle activiteiten nog goed en wel
verder gaan als ik er niet meer zo dicht bij zou zijn?
Er zijn moeilijke momenten geweest, maar alles komt terug op zijn pootjes en dank zij
de inzet van onze integere Hossain wordt ervoor gezorgd dat meer dan 250 kinderen
naar school gaan.

Verantwoordelijke uitgever:
Fonny Vermeyen
Langerenstraat 89E - 3680 Maaseik

Hoe het er momenteel uitziet: in Dakbhanga zijn er 137 leerlingen, in Moishkum
108, samen met 10 leerkrachten. Dan zijn er 9 leerlingen die op internaat zijn in de
middelbare school en nog 8 die elke dag naar school lopen in Naikhongchari, zowat
7km van Dakbhanga.
Shameem is manusje van alles, lees: coördinator, en Shelly komt elke vrijdag naar het
kantoor om de boekhouding in orde te maken.

Deze uitgave is i.s.m. Drukkerij Tuerlinckx Molenstede
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Het schoolcomité van Moishkum komt maar traag op gang en het ziet er naar uit
dat de bouw pas na het regenseizoen kan gestart worden. De grond is nog niet
voldoende opgehoogd: dat is vrijwilligerswerk en moet geregeld worden door het
schoolcomité, anders is het hun school niet. We zullen nog even geduld moeten
hebben.
Onze coördinator Shameem was ook wat minder actief: hij moest een paar keer verlof
nemen omdat er zieken waren in de familie. Hij heeft ook zijn examen voor Bachelor
moeten doen.
Shameem is een bekwame kerel, maar raakte nooit aan een Bachelor graad en dat
document is nu eenmaal nodig. Hij gaat het nog een jaar extra druk hebben met
de studies. Moesten er die zieken niet geweest zijn zou Shameem meer tijd gehad
hebben voor vergaderingen met het schoolcomité.
Hier in Heusden hebben we weer een gezellig koffieconcert gehad, daar lezen jullie
verder wat over. Eind augustus maken we een Dakbhanga standje op de wereldmarkt
in Bokrijk. Dat gaat voorbij zijn als jullie dit lezen, hopelijk valt het mee.
Intussen begin ik me zo stilaan wat meer thuis te voelen aan deze kant van de
wereld. Ik had gepland om in Engeland half time te gaan werken in een hospice,
en tezelfdertijd cursus te volgen in palliatieve zorgen. Dat kon niet omdat ik geen
verpleegervaring heb in de laatste 5 jaren. Dan maar op zoek in Limburg, en ik vond
werk in het Vesalius ziekenhuis in Tongeren.
Voorlopig werk ik op de geriatrische afdeling, maar hopelijk kan ik binnen een paar
maanden naar de palliatieve afdeling. Het is natuurlijk een hele aanpassing want er
gingen 27 jaren voorbij sinds ik in een Belgisch ziekenhuis werkte… ook weer een
uitdaging van formaat. In vergelijking met Bangladesh is het hier luxueus werken en
materiaal is er in overvloed. Het is ook deugddoend om weer gewoon terug aan de
basis te werken, om gewoon mee te draaien en voor mensen te mogen zorgen.
Hier laat ik het bij. Lees nu maar verder want Dakbhanga leeft en het is de moeite
waard om verder te doen voor die schattige kindersnoeten!

Vriendelijke groeten,
Rita Meynen

Rita Meynen
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Het verhaaltje van Setara
had, besloot haar broer dat ze niet meer
naar school mocht en dat ze maar beter
kon gaan werken als huishoudelijke
hulp bij een rijke familie ergens in de
buurt. Maar zowel Setara als haar moeder waren vastbesloten dat ze naar het
middelbaar onderwijs moest. Ze klopten aan bij de NGO Dakbhanga voor
sponsoring.
Zij werd door de NGO geselecteerd als
externe voor een middelbare school in
de buurt. De NGO geeft geld om boeken te kopen, haar uniform en andere
schoolbenodigdheden, ook het schoolgeld. Tijdens het laatste examen haalde
ze 49% van de punten.
Volgens het Bengaals puntensysteem
ben je geslaagd als je 35% haalt.
Dakbhanga vraagt dat ze 50% halen.
Met een extra inspanning zal Setara er
wel komen.

werd mijn moeder hoofd van het gezin.
Het was heel erg onzeker voor mij of ik
naar het middelbaar zou kunnen gaan
na de lagere school. Toen kreeg ik hulp
van het Dakbhanga project en kreeg ik
de kans om naar het middelbaar onderwijs te gaan. Ik betaal het schoolgeld,
de kosten voor boeken, mijn uniform en
andere schoolmaterialen. Ik ga elke dag
naar school en studeer heel oplettend.
Ook krijg ik bijles van een privé leraar
voor 100 taka per maand (€ 1,29). Dit
alles is mogelijk gemaakt met hulp van
het Dakbhanga project. Heel veel arme
kinderen zouden ook hoger onderwijs
kunnen krijgen als deze hulp verder zou
blijven gaan. Ik ben Dakbhanga heel
erg dankbaar.
Setara Yasmin
Class VI, Roll No 10

Onderstaand het tekstje dat Setara zelf
schreef:
Setara, 12 jaar oud, zit als externe in
Class VI van de Naikhangchari High
School in Bandarban. Haar vader,
Hamid Boks is overleden; haar moeder,

“Mijn verhaal”
Ik ben Setara Yasmin. Ik woon in het
dorp Tulatuli in Kachupia Union. Mijn
vader stierf toe ik 2 jaar oud was en toen

Anwara Begum, volgde opleiding voor
traditionele vroedvrouw en werkt als
hulp bij een voedselproject.

S

etara woont in het dorpje Tulatuli,
niet ver van Dakbhanga. Ze heeft
nog een oudere broer die als
riksjarijder werkt en een oudere zus
die reeds getrouwd is en slechts naar
school ging tot het derde studiejaar.
Haar vader stierf toen ze 2 jaar oud
was. Haar moeder werkt als hulp bij
een voedselproject van een plaatselijke
NGO en verdient 500 taka per maand
mee (€ 6,45!). Af en toe helpt Anwara
bij een bevalling in de buurt. Vaak is dat
niet en ze verdient er niks mee. Deze
familie geen eigen land of huis. Het is
dus niet moeilijk om je voor te stellen
hoe ze leven, of beter gezegd: proberen
te overleven.
Toen Setara het vijfde studiejaar van
de Naikhangchari Primary School af
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Sportdag - februari 2005
andere hand op de rug houden, en dan
proberen om mekaar om te stoten. Leute
verzekerd! Op zo'n dag hoort er wat
lekkers bij voor iedereen. En het hoogtepunt is natuurlijk het uitdelen van de
prijzen door leerkrachten en leden van
het schoolcomité. De prijzen variëren
van een stuk zeep tot speelgoed, een
bord of een olielamp. Alles is welkom.
Wie achteraf nog met lege handen staat
krijgt wat snoep als troost...
De sportdag is niet alleen voor de kinderen een belangrijke dag, ook de ouders
doen mee, maar dat brengen we volgende keer in beeld.

En de winnaar is ...

Van de jaarlijkse sportdag in februari kregen we heel wat
leuke foto's doorgestuurd. Tijdens de sportdag moeten verschillende prestaties geleverd worden. Het komt er op aan om
op het podium te geraken, want voor de nummers 1, 2 en 3
wacht er een prijs.

H

ardlopen hoort er altijd bij. Voor de kleinste hangen
er snoepjes aan koordjes die ze, met de handen op
de rug, er moeten afhappen. Als de grote meisjes
geblinddoekt, met een bamboestok een aarden pot moeten stuk
slaan, wordt er heel hard gelachen. Eén van de straffe testen is
het touwtje springen: meisjes van klas 5 gaan gewoon touwtje
springen tot ze niet meer kunnen ... en dat onder een blakende
zon. Misschien niet medisch verantwoord, maar volgens hen
hoort het erbij. De jongens geven dan weer een voorstelling
met hinkelen: met één hand moet je je been vasthouden en je

Het lerarenteam van Dakbhanga (februari 2005)

... en touwtje springen

Hinkelen dat het lieve lust is.
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Een laatste stand van zaken
Ondanks vele moeilijkheden ging de
NGO Dakbhanga de afgelopen maanden gestaag verder met het uitbouwen
van het project in Bangladesh.

O

p het kantoor in Cox’s Bazar
gaat nog steeds alles zijn gangetje. Shameen, die zijn eerstejaarsexamen voor zijn bachelor degree
aflegde, en Kabir blijven de administratieve zaken afhandelen en zij zorgden
ook voor het onderstaand verslag. Zij
houden, samen met Hossain, de contacten met de Bengaalse regering en
de contacten met de VZW in België
lopende.
Shelly zorgt nog steeds voor de financiële kant van de zaak. Ze is nu aan
het nagaan of er een motorfiets en een
fotokopieerapparaat kunnen worden
aangeschaft.
Om ook betere contacten te krijgen
met het rijksbureau dat allerlei administratieve zaken van lokale NGO’s
behandelt, werd de heer Shahajuddin
van Dhaka Ahsania Mission benaderd.
Hij gaat in de toekomst, op vrijwillige
basis, een aantal zaken voor onze NGO
behartigen.
Over het Lager Onderwijs
Begin dit jaar werd er een nieuwe
agenda samengesteld en vanaf maart
2005 ging deze in voege. Eén van de
grote veranderingen was de overgang
van wekelijkse testen naar maandelijkse examens. Het nieuwe systeem heeft
een behoorlijke positieve impact op
de kinderen. Door deze maandelijkse
examens gaan ze hun lessen regelmatiger voorbereiden. Ook de leraren
hebben nu hun eigen studiepakket dat
ze elke maand moeten afwerken en ze
doen dit met veel overgave. Er ontstaat
nu een gezonde onderlinge competitie
tussen de kinderen en de examenuitslagen worden regelmatig gepubliceerd
en voorgelegd aan de ouders. Kinderen
die het niet zo goed doen krijgen extra
aandacht in speciaal voor hen georganiseerde lessen. Al met al is het niveau
van de kinderen goed verbeterd. Er is

er ook minder uitval van leerlingen in
vergelijking met het schooljaar 2004.
In het schooltje in Dakbhanga zitten nu
(augustus 2005) 137 leerlingen en in
Moishkum 108.
Tijdens de maandelijkse vergaderingen
waarop de examenuitslagen worden
gepresenteerd aan de ouders, krijgen
de beste leerlingen van elke klas een
prijsje. Hierdoor wordt ook het bezoek
van de ouders aan deze bijeenkomsten
gestimuleerd. Samen met hen wordt
dan een soort van actieplan opgesteld
voor de volgende maand. Tevens wordt
er met de ouders gediscussieerd over
vooraf bepaalde onderwerpen waardoor hun bewustzijnsniveau er o pvooruit gaat.
Het Schoolcomité komt nog steeds
regelmatig samen. Ze bespreken verschillende onderwerpen die verband
houden met de school en nemen de
nodige beslissingen. Door deze discussies leren ze hun ideeën te delen met
anderen, tot een consensus te komen en
rekening te houden met andermans opinie. Hun vergaderingen zijn een belangrijk hulpmiddel voor het nemen van
andere beslissingen in de dorpsgemeenschap. Deze gemeenschap is inmiddels
zo enthousiast geworden over “hun”
schooltje, dat ze al hardop aan het dromen zijn over middelbaar onderwijs in
hun eigen dorp!…
(Voor een middelbare school gaan
er onvoldoende leerlingen zijn want
Dakbhanga is moeilijk bereikbaar.
nvdr)
De alfabetiseringscursussen voor volwassenen beginnen goed op gang te
komen. Sommige deelnemers kunnen al behoorlijk lezen en schrijven.
Hierdoor zien ze ook beter het nut in
om hun kinderen naar school te sturen.
Onder leiding van de leraren zijn er nu
5 groepen actief in Dakbhanga.
In het begin van het nieuwe schooljaar
zijn er verschillende pogingen ondernomen om meer kinderen in de school
te krijgen, maar zonder al te veel succes. Ook waren er verschillende veranderingen in het lerarencorps, met
als dieptepunt het ontslag van Tocky
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wegens lange en ongewettigde afwezigheid. Ook Hamid moest onder druk van
zijn familie het schooltje in Dakbhanga
verlaten. En Mukti was wegens ziekte
meer dan twee maanden buiten dienst.
De staf besloot daarom een extra inspanning te leveren om enkele nieuwe leraren te rekruteren. In Dakbhanga werden
Laily, Jahanara en Kalam benoemd; in
Moishkum Sheuli Rani Dey.
De ploeg ziet er nu als volgt uit:
- in Dakbhanga is Kabir (Zakir) de
hoofdonderwijzer. Hij wordt geassisteerd door Nasrin (Mukti), Jahanara,
Laily, Kalam en als junior leraar
Sahfiul
- in Moishkum geven Shaiful, Jurmi
en Kamal les, met de pas benoemde
Sheuli als junior leraar.
Sinds februari 2005 worden ook de
leraren maandelijks getest. Door deze
schriftelijke proef zijn de leraren
verplicht zich goed voor te bereiden
gedurende de maand en zodoende
schroeven ze hun kennis goed op. In
december van 2005 gaan ze met zijn
allen een week lang op cursus in Dhaka
bij een NGO die zich speciaal bezig
houdt met basiseducatie.
Voor de rest loopt alles gewoon verder. Er is voldoende schoolmateriaal aangeschaft. Er werden nieuwe
uniformen besteld. In plaats van het
kwetsbare (lees: gauw vuil wordende)
katoen zullen de nieuwe uniformen
worden gemaakt in polyeter. Rondom
het schooltje van Dakbhanga werden
600 boompjes geplant. Gedurende het
regenseizoen kregen ze voldoende
water en ze groeien als kool. De leraren
en de kinderen zorgen, samen met de
hele dorpsgemeenschap, voor de tuin.
Na een jaar of tien zal de omgeving niet
meer te herkennen zijn, zo mooi gaat
het worden.
Om de kinderen, tijdens het regenseizoen, niet met natte kleren aan in
de klas te laten zitten, heeft de NGO
een boot aangeschaft. Shafiul Alam, de
jongste onderwijzer van Dakbhanga,
speelt voor en na de schooltijd voor
veerman om de kinderen veilig en
droog de rivier over te krijgen.



Over het Middelbaar Onderwijs
Naast het werk van de NGO voor
het lager onderwijs in Dakbhanga en
Moishkum zijn zij ook volop bezig met
het sponsoren van leerlingen in het middelbaar onderwijs. Er zijn twee groepen
van leerlingen, namelijk leerlingen die
intern zijn en leerlingen die extern zijn.

Koffieconcert Seniorenkoor
Op zondag 12 juni jongstleden organiseerde de VZW Dakbhanga een tweede koffieconcert in ’t Kuipershof in
Heusden-Zolder.

Stipt om drie uur startte het Heusdens
Seniorenkoor, onder de bezielende leiding van Alfons Aerts, met een erg
gesmaakt concert. Naast klassiekers als
de Barcarolle van Jacques Offenbach of
een selectie uit “Het Witte Paard”, waagden ze zich ook aan meer hedendaagse
liederen als “Eres tu” of “Amazing
Grace”. Hun gezang werd afgewisseld
met enkele muzikale intermezzo’s door
Anja Vandeweyer op dwarsfluit en piccolo en Jo Stijnen op klarinet.

De internen komen allemaal uit het
schooltje van Dakbhanga. Dit jaar worden er in totaal 9 kinderen gesponsord.
Hiervan zitten er 5 in klas acht, 2 in klas
zeven en 2 in klas zes. Naast sponsoring
door de NGO Dakbhanga ontvangen de
meisjes 100 taka per maand van de regering. Zelf moeten ze dan nog ongeveer
200 tot 300 taka per maand bijdragen
aan hun studiekosten. De eerste examenuitslagen van dit jaar waren redelijk. Ze worden nu flink bijgespijkerd,
vooral de leerlingen van klas acht. Deze
staan namelijk voor hun eindexamen in
december.
Sommige externen (twee) komen van
Dakbhanga en anderen (zes) komen van
drie andere scholen in de omgeving.
Deze externen worden nu gesponsord
door de NGO Dakbhanga en ze zitten
allemaal in klas zes. Als bijdrage aan
de eerste kosten voor de nieuwe school
kregen alle kinderen 2.000 taka. Na hun
eerste examens kregen ze nog eens 1200
taka elk om, onder andere, bijlessen te
kunnen betalen. De uitslagen van deze
eerste examens waren bevredigend.
Shameen gaat regelmatig de ouders van
de leerlingen bezoeken en houdt nauw
contact met de scholen.

In plaats van een selectie van leerlingen van de Muziekacademie zouden
twee leraren van die academie een deel
van het programma voor hun rekening
nemen.

M

et zijn allen, en met de nodige
hulp van familie en vrienden
waren de bestuursleden van
de vzw Dakbhanga ’s morgens in alle
vroegte bezig met het aankleden van
de zaal. Vanaf twee uur ’s middags
begonnen de gasten toe te komen. Door
omstandigheden - examens vooral moest het aangekondigde programma in
laatste instantie nog gewijzigd worden.

Met deze vorm van sponsoring wil de
NGO deze kinderen van arme families
toch de kans geven op verder onderwijs.
Zonder hulp van de NGO zouden deze
kinderen geen mogelijkheid hebben om
nog naar school te gaan.
Samen met uw steun kunnen we al deze
kinderen hoop en steun geven voor
een betere toekomst. Heel erg bedankt
daarvoor.
augustus 2005
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Tijdens de pauze konden de aanwezigen niet alleen hun kelen smeren, maar
ook beter kennismaken met de VZW
Dakbhanga. Vlak voor Rita voorgoed
naar België kwam had ze nog gauw
een paar rolletjes foto’s vol geschoten
in de schooltjes van Dakbhanga en
Moihskum. Een selectie uit deze foto’s
werd tijdens het Koffieconcert gepresenteerd. Op een strategische plek in
de zaal werd naast veel fotomateriaal
van blije kinderen, een kort overzicht
gegeven van de twee schoolprojecten. Daarnaast had Rita gezorgd voor
een paar hemelsblauwe en vrolijk gele
uniformen zoals de kinderen ze op
dit ogenblik dragen in het project in
Bangladesh. Bij de stand lagen ook nog
een reeks schoolboekjes en schriften



van de kinderen. Deze infostand werd
druk bezocht. Iedereen die erom vroeg
kreeg nog eens extra mondelinge informatie van de medewerkers en bestuursleden van de VZW Dakbhanga.
Naast de infostand stond eveneens als de
vorige afleveringen van de concertmiddagen onze marktkraam. Rita heeft bij
haar terugkeer uit Bangladesh zelf voor
een boel spulletjes gezorgd. De parelkettinkjes, oorbellen, portemonneetjes,
tasjes, wierookstaafjes, bamboepennen
en alle andere typische Bengaalse dingetjes gingen vlot over de toonbank. De
hele middag en zelfs nog een stuk na het
programma verdrongen de kooplustigen
zich voor de kraam. Nog één zo een keer
en Rita zal terug moeten om in te gaan
slaan…
Na de pauze ging het concert vrolijk
verder. Afgesloten werd met een erg
gesmaakte samenzang. Bij het binnenkomen hadden alle aanwezigen het programma ontvangen samen met de teksten van vier liedjes. En iedereen zong
blij mee van “Vrienden, komt zit neder
in de ronde”, over “Lied van mijn land”
tot op “De purp’re hei”. Dat laatste
liedje viel zo in de smaak dat zowel het
koor als de toehoorders het nog een keer
wilden zingen.
Na afloop bleven heel veel mensen nog

even plakken voor een gezellige nababbel. Vele leden van het Seniorenkoor
waren al enthousiast plannen aan het
maken voor een volgend concert… een
traditie is geboren!
Al met al mocht de VZW Dakbhanga met
genoegen terugkijken op een geslaagde
middag.
De VZW houdt er dan ook aan om iedereen hartelijk te danken voor hun inzet:
Alfons Claes en zijn Seniorenkoor; Anja
Vandeweyer en Jo Stijnen; en vooral niet
te vergeten de secretaris van de VZW,
Guido Leenders, en de leden van het

werkgroepje die veel tijd hebben gestoken in de organisatie van deze middag.
Ook aan alle sponsors, bedankt de VZW
voor hun medewerking en steun. Zonder
hun hulp was het koffieconcert niet zo
goed geslaagd.
Aan iedereen die meegeholpen en bijgedragen heeft om van deze middag
een succes te maken, nogmaals hartelijk
dank, of in het bengaals "onek dhonabad"!

Wilt u ons project nog meer steunen,
dan kunt u te allen tijde de hiernaast
staande panelen
lenen voor gebruik
}Ê
in uw klas, voor spreekbeurten of
tijdens andere gelegenheden waar u
wat meer informatie wilt geven over
onze vzw Dakbhanga "schoolproject
in Bangladesh".
Neem eens contact met ons op!
Ê
}Ê³ÊÕÌi
Ê

Onze infostand
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V.Z.Weetjes
 Zoals u elders hebt kunnen lezen in
deze Nieuwsbrief lopen de zaken nog
steeds vlot. Maar u hebt ook kunnen
lezen dat de VZW samen met de NGO
in Bangladesh nog heel wat plannen
wil verwezenlijken. Uw hulp is daarom
nog steeds heel erg nodig. Wij hebben
daarom de verschillende mogelijkheden
hoe u ons kunt steunen nog eens op een
rijtje gezet:
Om te storten:
1. als u geen fiscaal attest wenst stort dan:
op rekening 735 – 0038595 – 74 ten name
van VZW Dakbhanga
2. als u een fiscaal attest wenst, stort dan
(minimum € 30,- per jaar)
op rekening 456 – 9524181 – 69 ten name
van STELIMO en met de duidelijke vermelding “voor Rita Meynen”
3. onze Nederlandse vrienden kunnen storten op gironummer 9351677 ten name van
VZW Dakbhanga, Langerenstraat 89E,
B-3680 Maaseik-Neeroeteren, België.
4. Vanuit de meeste andere landen uit
Europa kunt u ook rechtstreeks storten op
de rekening van de VZW Dakbhanga,
IBAN BE16 7350 0385 9574
code BIC KREDBEBB.

Op bovenstaand adres van de VZW kunt
u tevens steeds terecht voor alle informatie over onze VZW, het bestellen
van postkaarten of deze Nieuwsbrief.
Dat kan ook per telefoon (089 56 66
59) of via E-mail v.z.w.dakbhanga@
tiscali.be.
 De Raad van Bestuur van de VZW
Dakbhanga bestaat uit Fonny Vermeyen
(voorzitter), Guido Leenders (secretaris) en Johan Meynen (penningmeester). Het Algemeen Bestuurslid Carin
Smets is aan de Raad van Bestuur toegevoegd als ambtelijk secretaris.
 Het Koffieconcert van 12 juni 2005
werd mede gesponsord door de bloemenzaken Casjpo en Troyka; Elektro
Schroeyen; Frituur ’t Brugske; Schoenen
en Tassen Lorenz en Drankenhal
Hauweycken. Ook het Gemeentebestuur
van Heusden-Zolder droeg een steentje
bij in het welslagen van het concert.
Onze hartelijke dank aan iedereen.
 Bij de laatste mailing hebben we bijna
950 exemplaren van deze Nieuwsbrief
verstuurd. Er kwamen nu ook weer een
klein aantal Nieuwsbrieven retour als
zijnde onbestelbaar. We blijven met
uw hulp ons best doen om onze adressenlijst zo actueel mogelijk te houden. Als uw adresgegevens veranderd
zijn laat het ons dan weten. Wil u de

■
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Nieuwsbrief niet meer ontvangen of
mocht u nog mensen kennen die eventueel geïnteresseerd zouden zijn in ons
project, laat ons ook dat weten.
 Wie wil ons en Rita helpen om de
schooltjes in Bangladesh draaiend te
houden? Stel je kandidaat of vraag naar
bijkomende informatie bij de voorzitter,
FonnY VermeYen, Langerenstraat 89E,
B-3680 Maaseik-Neeroeteren; T 089 56
66 59 of per E-mail
v.z.w.dakbhanga@tiscali.be
 Door het wegvallen van de behoorlijke financiële steun van de Stichting
Vele Handjes, zijn we aan het uitkijken
naar nieuwe sponsors. We zijn dan
ook dringend op zoek naar mensen
die ons in contact kunnen brengen
met serviceclubs, personeels- en andere
verenigingen of dergelijke die wij eventueel zouden kunnen benaderen met een
verzoek om hulp. Kunt u ons helpen?
Laat het weten aan FonnY VermeYen,
Langerenstraat 89E, B-3680 MaaseikNeeroeteren; T 089 56 66 59 of per Email v.z.w.dakbhanga@tiscali.be

