logo + outline
België - Belgique
P.B. - P.P.
1
3550 Heusden-Zolder 1
BC 1419

N IEUWSBRIEF

Afgiftekantoor: 3550 Heusden-Zolder

nr. 14 • september

V.U.: R. Meynen , G. Gezellelaan 66 3550 Heusden-Zolder
■ NIEUWSBRIEF NR 14 ■

2008

2
Nieuwsbrief nr 14

Heusden-Zolder, september 2008.

September 2008

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

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)
456-9524181-69 met vermelding :
“voor Rita Meynen”
- Vanuit andere landen van Europa:
VZW DAKBHANGA,
IBAN BE 16 7350 0385 9574
code BIC KREDBEBB
Verantwoordelijke uitgever:
Rita Meynen
G. Gezellelaan 66 - 3550 Heusden-Zolder
Deze uitgave is gemaakt i.s.m.
drukkerij Tuerlinckx Molenstede (Diest)

INHOUD
2- Een woordje van Rita
3- Joynal wilde terug naar school
4- Vers van de pers vanuit Dakbhanga
6- Concert voor Bangladesh
7- Vrouwenrechten in Bangladesh
COVERFOTO:
Leerlingen van het Dakbhangaschooltje tussen de
bomen

Dag allemaal,
Tijd dat er weer wat nieuws van onze schooltjes bij jullie in de bus valt.
Als Bangladesh in de media komt dan is dat dikwijls te wijten aan water, ook dit jaar zijn er
weer overstromingen. Deze zijn vooral gelokaliseerd in het noorden en in het centrum van
het land. Als India teveel water heeft en de sluizen opent, is er gegarandeerd wateroverlast in
Bangladesh.
Onze scholen liggen helemaal in het zuiden, dicht bij de grens van Myanmar. De zee is niet ver
af en het water blijft nooit lang hoog staan. De zeespiegel stijgt elk jaar en als onze leerlingen
volwassen mensen zullen zijn, worden ze hoogstwaarschijnlijk klimaatvluchtelingen. Een reden
temeer om hen een degelijke achtergrond mee te geven zodat ze zich weerbaar kunnen opstellen in de toekomst.
Vorige maand kregen we het halfjaarlijkse rapport van Dakbhanga. Er zijn heel wat problemen.
Langzaam maar zeker worden oplossingen gevonden. Het is in alle geval een moeilijke periode
geweest, en nog... Gelukkig zijn er pluspunten: de ouders zijn erg begaan met de scholen en 4
van onze eerste leerlingen hebben intussen het lager middelbaar achter de rug en zijn begonnen aan het hoger secundair. Het zijn jonge vrouwen geworden! Omdat er verschillende leerkrachten hun ontslag indienden konden deze meisjes tijdens hun verlof helpen met les geven.
Dat doet mijn gedachten even terug dwalen naar 10 jaar geleden: toen begonnen we met heel
beperkte middelen aan het eerste leerjaar in de bamboebarak, en toen zaten deze meisjes voor
het eerst op een schoolbankje.
In november is het 4 jaar geleden dat ik terug naar België kwam en dit jaar (in november) ga ik
terug naar mijn andere thuis. Ik kijk er naar uit om de vele vrienden terug te zien, de kinderen in
Dakbhanga, en om een aantal punten door te praten met het managementteam van de scholen.
Het bezoek is meteen een gelegenheid om nieuwe foto’s te maken. Fotograferen is zeker niet
mijn sterkste kant (ik heb zelfs geen camera) en Hilde Vanstipelen gaat mee om dat te doen.
Voor Hilde is het de eerste keer dat ze naar Azië gaat, en ze gaat veel meer “zien” dan ik: straatbeelden, winkeltjes en dagelijks leven ga ik na al die jaren heel gewoon vinden maar zullen op
Hilde indruk maken en zal ze er unieke beelden van kunnen vastleggen.
Die foto’s gaan volgend jaar prima van pas komen. Op zaterdag 4 april 2009 (noteer maar in
jullie nieuwe agenda!) houden we in de MUZE een Bengaals feest. Dit wordt georganiseerd ten
voordele van VZW Dakbhanga met steun van het cultuurcentrum, en dus van de gemeente
Heusden - Zolder. Jullie horen er nog van!
Dit jaar hadden we ons concert voor Bangladesh eind april. Sara Gilis & friends en Bobswing
zorgden voor de muzikale omkadering. Het werd een gezellige avond en de jazzmuziek was van
topkwaliteit!
Bedankt voor jullie interesse! Bedankt voor jullie steun!

ynen
Rita Me

Hartelijk,
Rita Meynen
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Joynal wilde terug naar school
Joynal Uddin is een pittig ventje van 11.
Hij komt uit een gezin van 4 kinderen.
De vader is dagloner en de oudere broer
werkt in een kippenkwekerij. Zijn zusje
en jongere broer gaan naar school in
Moishkum.

J

oynal ging vroeger naar school in
Kawarkhop, waar hij naar het eerste en tweede leerjaar ging. Daarna
hield zijn vader hem thuis om te gaan
werken in een zaak die dorpsfeesten organiseert. Joynal was toen 8 jaar.
Hij moest er hard werken: meubilair
aansleuren, borden en heel grote
kastrollen bijbrengen en afwassen etc.
Er waren dagen dat hij van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds heel laat moest
werken. In ruil kreeg hij dan eten en wat
kleding. Voor de familie was het een
mond minder te voeden, want de vader
had niet altijd werk.
Begin 2007 werd de jaarlijkse picknick
georganiseerd voor de studenten die
naar de middelbare school gaan. Daar
kwam de baas van Joynal koken en dus
was hij er ook. Hij kende een paar van
de studenten, want die waren van zijn
dorp. Hij vond het fantastisch dat die
verder konden studeren en dus niet zo
laat en hard moesten werken.
Na de picknick ging hij naar huis om

logo

te vragen of hij ook terug naar school
mocht. Zijn zusje en broertje mochten
dat toch ook… Hij wilde studeren om
later ingenieur te worden. Hij beloofde
heel erg zijn best te doen.
Joynal is dan bijgekomen in het derde
leerjaar dat al een paar maanden bezig
was. Hij deed het prima, want in
december (einde van het schooljaar)
was hij de beste van zijn klas. Nu zit hij
in het vierde leerjaar en we hopen dat hij
zijn dromen mag waar maken.
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Vers van de pers vanuit Dakbhanga
Donkere wolken
De voorbije maanden hingen er donkere
wolken boven Dakbhanga en Moishkum,
letterlijk en ﬁguurlijk. Terwijl de moessonregens naar beneden pletsten waren
er heel wat problemen in de scholen.

I

n augustus kwam het halfjaarlijkse
rapport binnen vanuit Bangladesh.
Deze keer niet samengesteld door
Shameem, maar wel door Hossain, onze
“Country representative”.
Hossain is nog steeds de drijvende
kracht achter het project. Goed dat hij
er is want Shameem, de coördinator,
heeft in mei ontslag genomen. Er waren
problemen met het personeel.
Er werd een projectevaluatie uitgevoerd
door een paar buitenstaanders zodat
we een objectieve kijk kregen op de
moeilijkheden.
Samen met Shameem vertrokken 3
leerkrachten. Twee van hen gingen weg
omdat ze in een andere organisatie een
hoger salaris verdienden. De overige
leerkrachten moesten de leerlingen van
verschillende klassen samen zetten en
zo verder werken.
De oplossing
Dat zorgde voor een paar vervelende
weken, maar de oplossing kwam er! Van
onze eerste leerlingen die de 5 klasjes
lager onderwijs af maakten zijn er 5
meisjes naar het middelbaar onderwijs
gegaan. Die hebben dit jaar hun examens
Cursus voor de leerkrachten

voor het lager secundair onderwijs
gedaan en 4 van de 5 slaagden. Ze hadden
de voorbije maanden verlof vooraleer ze
aan het hoger secundair begonnen. Dat
kwam prima uit: onder begeleiding van
de overige leerkrachten namen ze de
jongere klasjes onder hun hoede en ze
deden het prima. Hun vakantie was dus
meteen goed gevuld. Voor Dakbhanga,
en zelfs voor de omstreken was het
goed nieuws: het waren immers de
eerste leerlingen die slaagden in het
staatsexamen. Er werd gevierd in de
school, en terecht. Momenteel zijn 4
van de 5 internen begonnen aan het
hoger secundair onderwijs. De vijfde
gaat herkansen.
Een nieuwe coördinator en nieuwe
leerkrachten
De selectieprocedure voor een nieuwe
coördinator is aan het lopen, en we
hopen dat er een integere man of vrouw
gevonden wordt om de leiding te
nemen. Om het managementprobleem
te overbruggen werd Altab aangesteld.
Hij was vroeger assistent van Hossain
toen we nog bij Concern werkten. Altab
woont in Chittagong (150 km van Cox’s
Bazar) en gaat 2 keer per maand naar het
kantoor om de ﬁnanciële en logistieke
zaken te regelen.
Altab heeft dan ook de aanwerving van
de nieuwe leerkrachten helpen regelen
en de lege plaatsen werden opgevuld.
Er werd getracht om een kleine reserve
aan te leggen, maar dat is moeilijk.
Dakbhanga (waar nog steeds geen
elektriciteit is) en Moishkum liggen
immers in een godvergeten hoekje in het

zuiden van Bangladesh… ﬁjn om
eens op bezoek te gaan, maar om er te
leven???
Voor alle leerkrachten werd een
opleiding van een week georganiseerd:
zo werd er wat bijgeschaafd aan kennis
en bekwaamheden en voelden de
nieuwelingen zich wat meer op hun
gemak.
De ouders doen dapper verder
De schoolcomités in beide scholen
vergaderen regelmatig zodat de ouders
ook hun zeg kunnen doen bij het
bespreken van de lokale problemen.
Vooral de ouders van de geslaagde
studenten waren ﬁer dat hun dochters
konden helpen in de scholen.
De maandelijkse ouderbijeenkomsten
vonden plaats: daar worden de resultaten
van de kinderen bekeken en de besten
krijgen een prijsje. Zowat de helft van de
ouders kwam naar die vergaderingen.
De externen van de secundaire school
doen het niet zo best
Eind juni waren er alles samen 400
leerlingen. Er zijn 46 leerlingen in de
secundaire school: 18 internen en 28
externen. Van die 28 externen komen er
14 van onze scholen, en 14 van andere
scholen uit de omgeving. Ze krijgen
dezelfde studiebeurs en opvolging.
Maar… ook in die hoek is er is een
probleem. De leerlingen van de andere
scholen behalen betere resultaten
dan onze kinderen. Het curriculum is
nochtans hetzelfde. De leerkrachten
vragen zich af of onze kinderen van
te dichtbij begeleid werden en van de

Aanwervingsexamen voor kandidaat leerkrachten
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tot deur gedaan door de leerkrachten.
Er waren 900 kinderen van de groep in
Dakbhanga en omliggende dorpen. 61%
van hen is ingeschreven in scholen, dat
zijn er 549.
De vergaderingen van het schoolcomité
en de oudervergaderingen zijn er om de
ouders te motiveren hun kinderen naar
school te laten gaan.
De lees- en schrijﬂessen voor
volwassenen staan op een laag pitje: ze
willen wel leren, maar ze krijgen weinig
kansen om kranten of boeken te lezen.
Een aandachtspunt voor de toekomst.

Vergadering van het schoolcomité

vrijheid genieten nu ze minder strikt
opgevolgd worden. Misschien zijn de
andere kinderen meer gemotiveerd? Er
wordt gezocht naar een mogelijke reden,
want zo een investering moet resultaten
geven.

wKinderarbeid
Kinderarbeid is een probleem in de
omgeving. Verschillende initiatieven
werden uitgewerkt: een enquête over
kinderen van 4 tot 14 jaar werd van deur
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Verder doen…
Er waren heel wat problemen, maar er
werd samen gezocht naar oplossingen.
De voorbije maanden waren niet de
gemakkelijkste. Dankzij de extra
inspanningen van de leerkrachten en de
oudercomités wordt er dapper verder
gewerkt in dat godvergeten gat ver
weg…
Leerkrachten van Dakbhanga.
De twee meisjes met hoofddoek zijn zijn onze
studenten die zopas slaagden in het hogere
middelbaar. Tien jaar geleden zagen ze er net zo
uit als de kinderen op de voorpagina.
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Concert voor Bangladesh
(verslag zaterdag 26 april 2008)
Voor al diegenen die een avondje hun
Tv-toe stel wisten te weerstaan, Rita
een warm hart toedragen en het project
in Bangladesh wilden steunen, konden
genieten van een prachtige muzikale
avond.

Dimitri Claes

H

et Kuipershof werd omgetoverd
tot een sfeervolle concertzaal
met groen opgedekte tafeltjes
en stijlvolle witte calla’s. Ook het podium was gezellig aangekleed met een
heleboel buxus in potten en op de achtergrond drie wandtapijten met kleurrijke motieven (in de academie gemaakt
onder deskundige begeleiding van juf
Chris).
Aan de zijkant stonden verschillende
tafeltjes opgesteld met sieraden en
prullaria handmade in Bangladesh.
Tegen achten was de zaal goed gevuld
en de dranken vloeiden rijkelijk. Dat
is drinken voor de goede zaak. Op het
programma Ierse folk en jazz.
Even na achten beklom Rita het
podium voor een welkomstwoord
gevolgd door Nanda, schepen van
ontwikkelingssamenwerking
van
Heusden – Zolder. Dakbhanga is één
van de ontwikkelingsprojecten die
vanuit de gemeente jaarlijks een donatie
ontvangt.
En dan was het tijd voor het muzikale
gedeelte. Op het programma vóór de

pauze speelde een kleine bezetting van
Botswing ons tot in Ierland en Schotland.
Ze brachten met hun viool, doedelzak,
ﬂuit, gitaar en bodhran opzwepende rigs
en intimistische ballades. Het publiek
zong en bewoog langzaam met hen
mee.
Na de pauze gevuld met hartverwarmende
beelden uit Bangladesh en het bijhorende
natje en droogje gingen we op de jazzy
tour.

Lode Leyssens

het publiek in vervoering.
Een dikke proﬁciat voor de muzikanten
en de vele helpende handen.
Ik kijk alvast uit naar volgend jaar.
Hilde Vanstipelen

Jos Tielens
Sara Gilis

Sara Gilis, een bekende pianiste uit de
jazzwereld, wist samen met haar friends,
enkele muzikale spetters een zeer
professioneel optreden neer te zetten.
Het levenslustige sextet reeg swingende
en bluesy nummers aan elkaar en bracht

Sara Gilis & Friends
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Vrouwenrechten in Bangladesh
Hoe zit het met de vrouwenrechten in
Bangladesh?

In het rapport van de Wereldbank
“Whispering to voices” (Van geﬂuister
naar stemmen) staat te lezen dat Bangladesh grote vooruitgang geboekt heeft
in het versterken van de maatschappelijke positie van de vrouwen.
Maar er is nog een lange weg af te leggen.

I

n april dit jaar was er een demonstratie in Dhaka van fundamentalistische moslims tegen een wet voor
meer rechten voor vrouwen. De interimregering van Bangladesh kwam in maart
met een voorstel om de eigendomsrechten van vrouwen gelijk te stellen aan die
van mannen en onderwijs en deelname
aan de arbeidsmarkt voor vrouwen te
stimuleren. Het voorstel dient als richtlijn voor de volgende regering, waarvoor
eind dit jaar verkiezingen gepland zijn.
Radicale moslims waren woedend over
het voorstel, dat volgens hen indruist
tegen de sharia, de islamitische wet. Deze
stelt onder meer dat mannen tweemaal
zoveel horen te erven als vrouwen.
Nochtans is er een stille revolutie bezig
in heel wat dorpen. Vrouwen komen
samen in groepen, praten over hun
problemen en kunnen kleine leningen
aangaan bij de Grameen Bank van
Nobelprijswinnaar Mohammed Yunus,
de zogenaamde microkredieten. De
vrouwen zijn trouw in afbetalen en
investeren in de toekomst van hun
gezin. Het maakt hen ook mondiger en
ze hebben meer zelfvertrouwen.
Heel wat organisaties helpen mee
om vrouwen opleidingen te geven.
Dit gebeurt vaak met prenten. Een
voorbeeld: huilend meisje naast een
nors kijkende oudere man. Boodschap:
kinderhuwelijken zijn verboden.
Een andere prent gaat over het verminken
van vrouwen met zuur, een gruwelijke
vorm van huiselijk geweld. Deze is
gelukkig minder gangbaar dan het

eenvoudige pak rammel dat in de dorpen
nog schering en inslag is. De meeste
vrouwen vinden dat heel normaal.
De textielexport schept werk voor bijna
2 miljoen vrouwen: meisjes die naar de
stad trekken en daar een ruimere visie
krijgen. Ze krijgen meer zelfbesef,
ze trouwen niet piepjong en willen
niet meer terug naar hun dorp. Veel
textielarbeidsters wonen vrijpostig
bij elkaar op kamers in de stad, de
enige vrouwen in Bangladesh die niet
onder het gezag leven van ouders of
schoonouders.
Bangladesh is het vierde moslimland ter
wereld. Nergens ter wereld is de positie
van vrouwen zo beroerd als in het ZuidAziatische subcontinent. Heeft dit met
religie te maken? Een Indiase juriste
vindt van niet. Ze zegt dat het eerder
een kwestie is van klasse. Vrouwen uit
hogere klassen, van alle religies, doen
wat ze willen. De armen dragen de last
van de traditie.
Om even bij stil te staan… het
analfabetisme speelt hierin zeker een
grote rol.
Overal in Bangladesh heeft men te
kampen met het fenomeen van de
dowry, de bruidsschat, overgewaaid
uit de hindoecultuur. De ouders van de
bruid moeten massale sommen betalen,
■ NIEUWSBRIEF NR 14 ■

de grootste zorg voor een vader die
verschillende dochters heeft.
Bangladesh ontsnapt niet aan de greep
van het eigentijds fundamentalisme.
Naast scholen van NGOs (Niet
Gouvernementele Organisaties) zijn
er ook veel koranscholen. Er zijn
fundamentalisten die de NGOs en
Grameen Bank hun vijand noemen:
“Ze vernietigen het islamitisch sociaal
systeem. Vrouwen krijgen aangepraat
dat ze hun man niet langer moeten
gehoorzamen.”
Het succes van vrouwen in microkrediet,
hun stijgende aantallen in het onderwijs,
hun economische autonomie, dat
alles geeft sommige mannen een
ongemakkelijk gevoel. Voor de
fundamentalisten zijn deze mondige
vrouwen een bedreiging.
Ook in Dakbhanga en Moishkum zijn er
vrouwengroepen die stilaan hun rechten
opeisen. In het schoolcomité zetelen
vrouwen. Het heeft 3 jaar geduurd eer ze
lid werden. De eerste stap is er, voorlopig
blijft het nog ﬂuisteren, hopelijk laten ze
hun stem gelden in de toekomst.

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?

Literair Museum

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

gironummer 9351677,

Assepoes
kunnen

storten

op

op naam van VZW Dakbhanga, Langerenstraat 89E, B.3680
Maaseik, Neeroeteren, België.

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 400 studentjes in het
Bampslaan 35 - 3500 Hasselt
zuiden van Bangladesh!

Vanuit andere landen uit Europa kan U storten op de rekening
van de VZW Dakbhanga,
IBAN BE 16 7350 0385 9574tweedehandskleding
code BIC KREDBEBB
& retro
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011/26 17 87 (museum)
011/22 26 24 (kantoor)

Bampslaan 37 - 3500 Hasselt

literairmuseum@skynet.be

011/23 38 82

open van woensdag t/m zaterdag
en de eerste zondag van de maand
van 14 tot 17 uur
of volgens afspraak

assepoes@skynet.be
open van maandag t/m zaterdag
van 11 tot 17 uur

Literair Museum
Snuffel

Assepoes

tweedehandsboeken
Bampslaan
35 - 3500 Hasselt & antiquariaat

tweedehandskleding & retro

inkoop - verkoop
011/26 17 87 (museum)
011/22Frans
26 24Massystraat
(kantoor) 13 - 3500 Hasselt

Bampslaan 37 - 3500 Hasselt
011/23 38 82

literairmuseum@skynet.be
011/22 26 24 - snuffel@skynet.be
open van woensdag t/m
zaterdag
www.snuffel.info
en de eerste zondag van de maand
van
maandag t/m zaterdag
van 14open
tot 17
uur
van 12 tot 18 uur
of volgens afspraak

assepoes@skynet.be
open van maandag t/m zaterdag
van 11 tot 17 uur
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