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Leerlingenvervoer in Bangladesh

Dag allemaal,
Ik schreef de nieuwsbrief in maart maar tegen dat die bij jullie in de bus valt is het april, de
maanden vliegen voorbij! Noteer alvast 26 april in jullie agenda want dan houden we ons jaarlijks concert voor Bangladesh, meer bepaald voor de schooltjes in het zuiden. Verwacht je aan
talent van eigen bodem, Sara Gilis uit Bolderberg treedt op samen met haar vrienden. Het zijn
beroepsmusici (van o.a. Eva De Roovere, Billie King) die voor kwaliteit zorgen. Twee mannen
van Botswing, Dimitri Claes en Lode Leyssens, verzorgen het voorprogramma. Ze brengen Ierse
ballades. Het wordt vast een gezellige avond en ik hoop jullie daar uiteraard te zien!
Wat mogen jullie in deze nieuwsbrief verwachten? Om te beginnen kunnen jullie een beknopt
verslag uit het jaarrapport van Dakbhanga lezen. Er waren heel wat problemen. Zo kregen ze in
Moishkum eindelijk elektriciteit, maar na 3 maanden werd de transformator gestolen! Dat kon
geen gewone sterveling gedaan hebben dus zit er waarschijnlijk iemand van de elektriciteitsmaatschappij tussen. Na heel wat onderhandelen en een aantal warme weken later, waren er
terug draaiende ventilators aan het plafond en konden er ook ’s avonds dingen georganiseerd
worden. Verder bleken de resultaten van sommige leerlingen té goed en na een degelijke evaluatie bleek dat sommige leerkrachten heel royaal verbeterden. Nu maken ze de examenvragen
op in het kantoor en wisselen ze de leerkrachten van de twee scholen tijdens de examenperiodes. Dit had tot gevolg dat een aantal leerlingen het jaar moesten overdoen. Eerlijkheid duurt
nu eenmaal het langst…
Verder vertelt onze voorzitter René Engelen over de activiteiten van de VZW ter plaatse.
Water wordt een groot probleem voor de toekomst van Bangladesh… Overstromingen en cyclonen horen bij het dagdagelijkse leven, maar maken de toekomst van Bangladesh niet erg
hoopvol. Ook hierover meer in de nieuwsbrief.
Tenslotte is de Taka (munteenheid) erg gedevalueerd. Dat maakt dat alle prijzen fors de hoogte
in gingen en dat had ook zijn weerslag op de budgetten van 2008. We deden de nodige aanpassingen en het stimuleerde ons des te meer verder te doen.
We weten dat we op jullie mogen rekenen en ik zou daarnaast ook alle sponsors van ons project
hartelijk willen danken. Onder meer de sympathieke handelaars van Heusden die hielpen voor
het concert, vzw ATOS die Bengaalse hapjes verkocht, de gemeente Heusden-Zolder en de
Provincie. En dus ook jullie, de vele mensen die hun bijdrage doen zodat wij kunnen bouwen
aan een waardige toekomst voor onze 469 leerlingen ver weg! Dankjewel!
Veel leesgenot en tot de volgende editie.

ynen
Rita Me

Heel hartelijk,
Rita Meynen
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De geschiedenis van Bangladesh
Bangladesh is één grote delta en ligt
niet hoger dan de zeespiegel. Klimaatspecialisten verwachten dat tegen 2099
het water met 1 meter stijgt waardoor
het land een kwart van zijn grondgebied
verliest.
Tegen 2040 zou het water al 30 cm kunnen stijgen. Wetenschappers voorspellen
dat er dan 20 miljoen “klimaatvluchtelingen” kunnen zijn omdat ze niet meer
kunnen leven op hun overstroomde
landbouwgronden. Hoe kunnen die opgevangen worden?

I

Overstromingen en cyclonen
n november 2007 kwam Bangladesh
in het nieuws omdat cycloon Sidr
3500 mensenlevens eiste, en mis-

staat geschreven in water…

schien wel veel meer…
De cycloon ging het land binnen via
de Sundarban en zo naar het noorden
en noordoosten. De Sundarban is
een immens gebied met mangroven,
of wortelbomen. Letterlijk betekent
het “mooi woud”. Er bestaan geen
gedetailleerde kaarten, men weet niet
hoeveel mensen er wonen en ook niet
hoeveel de cycloon overleefden. Men
wist wel dat meer dan 1,3 miljoen
mensen dakloos waren. Velen van hen
hebben ook nu nog geen dak boven hun
hoofd nu de moesson er aan komt.
Bangladesh wordt regelmatig geteisterd
door cyclonen. Het land ligt aan de
warme Bengaalse Golf, waar cyclonen
vaker voorkomen. In 1970 kwamen er
500 000 Bengalen om bij een van de
zwaarste cyclonen. In 1991 stierven
143 000 mensen.
Waarschuwingssysteem
Toen ik in 1997 in Cox’s Bazar (aan
de Bengaalse Golf) ging werken, wist
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iedereen nog heel goed wat er zich
in 1991 afgespeeld had. Veel van
onze personeelsleden waren immers
overlevenden van die gruwelijke nacht.
Door
de
overheid
werd
een
waarschuwingssysteem
opgezet
dat tamelijk goed werkt, maar nog
onvoldoende is. In een arm land met
een povere infrastructuur wordt niet
iedereen bereikt, vooral de mensen die
verder in het binnenland wonen worden
slachtoffer. Langs de kustlijn werden
“cyclone shelters” gebouwd, betonnen
bunkers op sterke peilers. Ze hebben een
stevige fundering, een open gelijkvloers,
zodat het water van de vloedgolf er onder
door kan stromen, en 1 of 2 verdiepingen.
Er staat geen glas in de ramen, wel dikke,
harde plastiek. Een deel van de bunkers
werd gebouwd met ﬁnanciële steun van
Saudi-Arabië, andere door NGOs (Niet
Gouvernementele Organisaties).
Voorbereidingen
Bij de organisatie waar ik werkte hadden
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we twee van onze dispensaria in zo een
bunker. De gebouwen werden gebruikt
als scholen of voor sociale doeleinden.
We hadden ijzeren kisten met materiaal
om te gebruiken na een cycloon. Dat
materiaal werd twee keer per jaar
nagekeken en bijgevuld. Wat er zoal
in de kisten zat: medicatie (antibiotica,
tabletten om water te ontsmetten etc),
verbanden, hechtingsmateriaal, rubberen
laarzen, koorden, schoppen, bijlen, en
ook lijkzakken.
Als de cycloon op komst is
Verenigingen, - zowel lokale als internationale NGOs -, hebben een cycloon
plan. Mensen worden
in groepen samen
gebracht en worden
geïnformeerd hoe ze
zich op een cycloon
kunnen voorbereiden.
Men vraagt dat ze hun
voornaamste
bezittingen begraven op
een herkenbare plaats,
bijvoorbeeld
dicht
bij een grote boom of
stenen gebouw. Die
bezittingen beperken
zich meestal tot potten
en pannen, wat kleren,
cash geld en eventueel
juwelen.
De
sterkte
van
de cycloon wordt
aangegeven in cijfers
door
het
lokale
weerstation. Als een
bepaald niveau bereikt
wordt gaat men de
bevolking verwittigen.
Vrijwilligers worden opgeleid om
mensen (via megafoons) te verwittigen
dat de cycloon nadert en hoeveel tijd
ze nog ongeveer hebben om zich
in veiligheid te brengen. Ook de
luidsprekers van de talrijke moskees
worden gebruikt. In gebieden waar
geen elektriciteit is, werken die op
autobatterijen.
Iedereen wordt gevraagd naar de
bunkers te gaan. Ze mogen alleen een
bundeltje met wat kleren, droge voeding
en wat drinkwater meenemen.
Men kan nooit weten waar de cycloon
juist het land in komt. Heel wat mensen

wachten te lang om naar de bunker te
gaan omdat ze alles moeten achter laten
en omdat er veel gestolen wordt.
Toen werd het echt…
Ik herinner me nog goed een dag in
1998. Een cycloon naderde de kust
en zou ’s nachts overkomen. In de
namiddag hadden we in het kantoor
(4de verdieping) de voorbereidingen
getroffen: we verhuisden meubilair,
computers en ander materiaal naar
een ruimte waar weinig vensters
waren. Kostbaar materiaal werd uit de
bergruimte van de benedenverdieping
naar boven gebracht. Kaarsen en lucifers,

droge voeding (koeken) en drinkwater
werden naar boven gebracht.
De tanken van de auto’s werden gevuld
en geparkeerd in een zo veilig mogelijke
locatie. Extra vaten met diesel werden in
de bergruimte op de benedenverdieping
gezet.
Dan ging iedereen naar huis om daar
alles in orde te brengen.
De regen kwam in bakken naar
beneden en tot na middernacht waren
er vrijwilligers op pad met megafoons
om aan iedereen te vragen zich in een
gebouw te begeven. Rond 1.30 uur
begon het heel erg te waaien en de
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elektriciteit viel uit. De wind ﬂoot rond
het gebouw, de regen deed de gammele
ramen rammelen en overal waren
beekjes, niets was nog waterdicht. De
kaarsen ﬂikkerden en de noodlamp gaf
het na een tijd ook op. Na een paar uur
ging de storm liggen, het regende nog en
het was nog steeds pikdonker. Toen het
licht werd konden we van op het balkon
de aangerichte schade zien. Wat me het
meest opviel was dat er geen enkele
boom meer was met blaadjes. Alles
was gewoon kaal. Zelfs de palmbomen
stonden gebogen met de richting van
de wind mee, ze hadden nog een klein
toefje vanboven. Overal lagen takken en
afval. Daartussen ook
golfplaten die losgeraakt
waren van daken. Als
die golfplaten door de
lucht vliegen kunnen
die heel wat ravage
veroorzaken.
Later op de dag
kregen we te horen
dat er dichtbij geen
slachtoffers
waren.
Verderop in een van de
bunkers waren wel twee
baby’s
doodgedrukt
door de massa. De
hutjes die dicht aan
het strand stonden
waren verdwenen en
voor heel veel mensen
was het weer opnieuw
beginnen, met niets…
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Jaarrapport 2007 vanuit Bangladesh
Vorige maand kregen we het jaarrapport
van 2007: gedetailleerd, netjes uitgegeven, met kleurige foto’s.
Voor de Bengaalse overheid zijn we een
NGO: een Niet Gouvernementele Organisatie. Er moet telkens een project
ingediend worden voor 5 jaar, elk jaar
moet de toestemming gevraagd worden
om de fondsen te ontvangen voor het
volgende jaar. Dit gebeurt aan de hand
van het jaarverslag en de ofﬁciële boekhoudkundige controle. Het voorbije jaar
was het derde in de reeks.
Het rapport werd samen gesteld door
de coördinator Shameem, geholpen
door school supervisor Zakir, en door
Hossain, de drijvende kracht op de
achtergrond.
De Bengaalse overheid leverde geen
leerboeken meer voor privé scholen, dus
moesten die aangekocht worden op de
lokale markt.
Enkele cijfers:
• In december 2006 werd een enquête
gehouden in het projectgebied door de
leerkrachten. Er waren 735 kinderen
tussen 5 en 12 jaar. 85% gaat naar
school, 64% daarvan in onze scholen.
• In 2007 waren er 250 kinderen die
naar een volgend leerjaar mochten en
waren er 226 nieuwe inschrijvingen.
Totaal: 476 leerlingen. Het grote aantal
nieuwe inschrijvingen kwam doordat
het nieuwe gebouw in Moishkum in
gebruik genomen werd en er was nogal
wat propaganda aan vooraf gegaan.
• 49 van hen stopten hun studies
gedurende het jaar. In november 2007
waren er 192 leerlingen in Dakbhanga
en 236 in Moishkum. Totaal: 428
leerlingen.
• Leerkrachten: 13 vrouwen en 1 man.
Voor hen was er een cursus van 5
dagen in het begin van het jaar.
• Leerlingen in het secundair onderwijs:
Er waren 42 leerlingen, 18 internen,
24 externen. Van de 24 externen heeft
er eentje opgehouden. De resultaten
van de internen waren goed, die van

de externen veel minder. 12 van de
externen komen van Dakbhanga, die
kregen extra bijlessen van Zakir. De
internen betalen een maandelijkse
bijdrage, ongeveer 1/10de van de
kosten.
• Totaal aantal leerlingen in 2007: 469.
De activiteiten:
• Ieder jaar wordt er een gedetailleerde
planning gemaakt: een kleurige
kalender,
waar
de
schoolen verlofdagen op staan, de
lerarenvergadering, ook de examens,
uitstappen, culturele dag en sportdag.
Zo kunnen we hier in België volgen
wat er ginder gebeurt.
• Bijscholing voor zwakke leerlingen
van het 4de en 5de leerjaar werd twee
keer per week gegeven door Zakir.
• Maandelijks werd er een test
afgenomen. De examenvragen werden opgesteld door Shameem en
Zakir. Tijdens de examens werden de
leerkrachten van school verwisseld.
Dit om een objectief resultaat te
hebben.
• Tijdens de maandelijkse lerarenvergadering werd er ook een test
afgenomen. Dit motiveert de
leerkrachten om hun kennis op peil te
houden.
• De jaarlijkse uitstap (picknick),
culturele competitie en sportdag
waren de hoogtepunten. De ouders
moesten een bijdrage geven voor de
picknick en het oudercomité hielp met
de begeleiding de dag zelf.
• Schoolboeken en materiaal werden
door het project betaald, voor
de uniformen werd een bijdrage
gevraagd.
• De schoolcomités vergaderden maandelijks, de gemiddelde aanwezigheid
was 66%.
• Er werd maandelijks een oudervergadering georganiseerd, om de
ouders op de hoogte te houden van
de resultaten en zodat er problemen
kunnen besproken worden. De
gemiddelde aanwezigheid was 45%.
De ouders worden ook betrokken
tijdens de sportdag en de culturele
dag.
Het management team:
Shameem (coördinator)

en
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Zakir

(school supervisor), zorgden voor de
goede gang van zaken, samen met de
hoofdonderwijzers van de 2 scholen.
Hun taken:
• 6 maandelijks en jaarlijks rapport voor
het NGO Bureau in Dhaka (Bengaalse
overheid),
• ﬁnancieel rapport (door de parttime
boekhouder),
• selectie van leerkrachten,
• planning en uitvoering van de jaarlijkse
evaluatie voor alle personeelsleden,
• selectie
van
studenten
voor
studiebeurzen en follow-up,
• organisatie van vergaderingen voor
leraren, schoolcomités en ouders,
• het organiseren van de jaarlijkse
picknick, sportdag en culturele dag,
• onderhoud van de gebouwen,
• aankoop van boeken,
• aankoop van stof voor uniformen en
afspraken met de kleermaker,
Salarissen voor leerkrachten:
Begin 2007 werd er een salarisverhoging
doorgevoerd voor de leerkrachten:
het ging om een indexaanpassing
vanwege de verhoogde levensduurte die
samenhangt met de devaluatie van de
Taka (munteenheid).
Voor de leerkrachten is er ook
een “provident fund”. Dit is een
“voorzieningsfonds”. In Bangladesh zijn
er geen sociale voorzieningen, dus ook
geen pensioenen of ziekteverzekeringen.
Elke maand wordt er 10% van het salaris
van de personeelsleden afgehouden.
Dit wordt op aparte bankrekeningen
gedeponeerd. Het project betaalt voor
iedereen een extra 10%. Personeelsleden
kunnen hiervan lenen als ze een aantal
jaren in dienst zijn. Als ze het project
verlaten krijgen ze hun gespaarde deel,
en volgens het aantal jaren dienst ook een
deel van het bijgedragen projectgeld.
Besluit van het rapport:
Er waren heel wat positieve resultaten,
maar ook minder goede punten. Er werd
hard gewerkt om de vooropgestelde
doelstellingen te bereiken.
Het management team van het project
dankt de leerkrachten en ouders die
meewerkten voor de behaalde resultaten,
en ook de VZW in België die zorgt voor
de ﬁnanciële steun.
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Jaarverslag van vzw Dakbhanga 2007
Kort samengevat was het werkjaar 2007
een goed jaar voor onze VZW Dakbhanga, en dit niet alleen voor onze VZW
Dakbhanga hier in België, maar ook
voor onze NGO in Bangladesh.

L

aat mij dit jaar beginnen met het
ﬁnanciële luik, want op dit vlak
willen wij nog steeds een open
beleid voeren. Iedereen die ons op een
of andere manier helpt of sponsort wil
tenslotte graag weten wat er met dit geld
allemaal gebeurd. Dit blijft hoe dan ook
terecht een zeer gevoelig thema voor
vele mensen.

Four4Once

Wij hebben het kalenderjaar 2007
afgesloten met een positief saldo van
17536.02 Euro. Dit is dus beduidend
beter dan het tekort van 12841.22
Euro dat we in 2006 hadden. Dit goed
resultaat is te wijten aan zowel lagere
uitgaven als hogere inkomsten en dit om
verschillende redenen
Wat betreft de inkomsten:
Een mooi concert met een goede
opbrengst, waar het resultaat te danken
was aan het concept van voorverkoop/
steunkaarten en natuurlijk ook omdat het
een avond- ipv een namiddagactiviteit
was. Ook een dikke “dank U wel” voor
“Four4once” en “Volkoren Grijs” die
er samen ook een geslaagde muzikale
avond van gemaakt hebben.
In 2007 hebben meer mensen een storting

Volkoren Grijs

gedaan voor onze VZW. Het aantal
mensen dat een vaste maandelijkse
storting doet is ook gestegen.
Eerlijkheidshalve moeten we wel zeggen
dat het grote verschil tussen 2006 en 2007

De hoofdweg naar Moishkum
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komt omdat we in 2007 zowel van het
Limburgs provinciebestuur als van het
gemeentebestuur van Heusden-Zolder
subsidie gekregen hebben. Omwille van
het dossier dat we hiervoor ingediend
hebben kregen we ook toezegging dat

Bijscholing
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we voor de volgende twee jaar voor
subsidie in aanmerking kunnen komen,
mits de nodige rapporten en aanvragen.
Wat betreft de uitgaven:
- De bouw van de nieuwe school in
Moishkum zorgde in 2006 voor een
eenmalige hogere uitgave (33.000
euro). Voor 2007 hadden we onze
NGO in Bangladesh gevraagd om hun
budgetplanning zo aan te passen dat
ze met een donatie van € 25000 konde
rondkomen wat hen ook gelukt is.
Een sterke groei kan een organisatie
ook “groeipijnen” bezorgen en daarom
werden er enkele bijkomende initiatieven
uitgewerkt en geïntroduceerd.
Bijlessen:
Leerlingen die niet meekunnen krijgen
“naschoolse bijlessen”. Deze worden
in kleine groepjes gegeven en op maat
gemaakt. Deze bijscholing is natuurlijk
niet alleen voor de nieuwkomers maar
voor iedereen die het nodig heeft.
Vergelijkingsproeven / Eindtermen :
Het begrip “Eindtermen” kent men in
Bangladesh niet zo als in België.
Wel heeft onze NGO de volgende
maatregelen genomen om tot iets
gelijkaardig voor onze scholen te
komen.
Om er zeker van te zijn dat het studiepeil
van beide scholen op hetzelfde niveau
blijft, worden tijdens de examens de

leerkrachten uitgewisseld. De vragen
van het examen worden door onze
schoolcoördinator zelf opgesteld.
Klimaat
In 2007 heeft het klimaat/weer in
Bangladesh ons een beetje gespaard en
geen al te grote problemen gegeven.
Iedereen heeft in midden november de
beelden op TV gezien van de cycloon
“Cidr” die over Bangladesh waaide
en waarbij meer dan 4000 doden vielen.
Gelukkig werd de streek rond “Cox’s
Bazar” in het Zuidoosten gespaard.
Op 13 september was er een groot
Tsunami alarm, maar ook hier is de
kuststreek van Cox’s Bazar gespaard
gebleven
De jaarlijkse overstromingen, die
voor Bangladesh ook levensbelangrijk
zijn, hebben ook niet veel schade
aangericht. Heel de schoolomgeving
was ondergelopen maar in Moishkum
bleef het water juist aan de vierde of
beter gezegd de voorlaatste trap van
het schoolgebouw staan. Dit laatste is
een bewijs dat onze bouwheren een
goede beslissing genomen hebben om
het schoolgebouw op een tamelijk hoog
platform (5 treden) te bouwen.
Tot slot:
Het jaar 2007 heeft nogmaals bewezen
dat er altijd verrassingen uit de lucht
kunnen komen vallen. Iedereen was
ﬁer dat er vanaf februari in Moishkum
elektriciteit was. Als de transformator van
het dorp gestolen wordt op 1 augustus,
duurt het tot 2 oktober eer er een nieuwe

Weg naar het schooltje van Dakbhanga
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geïnstalleerd wordt. Twee maanden
geen stroom, voor ons onvoorstelbaar,
in Bangladesh de normaalste zaak van
de wereld.
Ik denk dat dit een goede samenvatting
is van de voornaamste en nieuwe zaken
die er vorig jaar gebeurd zijn. Voor wie
graag bijkomende informatie wil of
eventueel een volledig jaarrapport die
kan me een mailtje sturen.
Als laatste wil ik nog eens benadrukken
dat de doelstelling van onze VZW
nog steeds dezelfde is. Enerzijds door
middel van onderwijs kinderen uit de
kinderarbeid houden en anderzijds door
deze kinderen te leren lezen en schrijven
hun een goede en een betere toekomst te
kunnen bieden.
Het is de taak van de VZW om onze
NGO zo efﬁciënt mogelijk te laten
werken. Spijtig genoeg gaat dit niet
zonder een jaarlijkse donatie naar de
NGO in Bangladesh. Mag ik dan ook
besluiten met een gemeende “dank U
wel” aan iedereen en hopelijk mogen we
ook in 2008 op jullie steun rekenen.
Bedankt
René Engelen
rengelen@skynet.be

Overstroming in Moishkum
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VZW

als jĳ weet dat jĳ voor mĳ

Rekeningnummer:

VZW Dakbhanga.
735-0038595-74

een deur kan openen
als jĳ weet dat jouw ruggensteun
mĳ kans gee� op een menswaardig
bestaan
waarom dan nog langer getwĳfeld?

Als jij nu eens een doorlopende opdracht geeft via je bank om
te storten voor ons project, dan spelen wij het klaar om een
toekomst te verzekeren voor meer dan 500 studentjes in het
zuiden van Bangladesh!

Als je een FISCAAL ATTEST wenst (minimum 30 Euro per
jaar) kan je storten op
rekening nummer: 456-9524181-69 ten name van
STELIMO,
met duidelijke vermelding “VOOR RITA MEYNEN”.
Onze

Nederlandse

vrienden

kunnen

storten

op

gironummer 9351677,
op naam van VZW Dakbhanga, Langerenstraat 89E, B.3680
Maaseik, Neeroeteren, België.
Vanuit andere landen uit Europa kan U storten op de rekening
van de VZW Dakbhanga,
IBAN BE 16 7350 0385 9574 code BIC KREDBEBB

� � � � � � � �����

BANGLADESH

������������� ��������������

����������������
������

SARA
&

GILIS

FRIENDS

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

������������������������������
���������������

������ �

�

�

�

�

�

�

������������

�

��

Inkom: € 10 - Voorverkoop: € 8 �����������������������������������������
�����������
Voorverkoop en reservaties bij de
leden van de vzw Dakbhanga of op ons thuisadres:
�������������������������������������
G. Gezellellaan 66 Heusden-zolder 011 42 72 05 • email: theuwissen.jan@skynet.be
G. Gezellelaan 20
Heusden
Tel. 011 42 21 01
Fax 011 43 57 00
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■ NIEUWSBRIEF NR 13 ■
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ALLE GLASWERKEN
Industrieterrein “De Schacht”
Mijnwerkerslaan 35

