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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 vanuit Nederland: gironummer 9351677
ten name van VZW Dakbhanga,
Langerenstraat 89E,
B-3680 Maaseik-Neeroeteren - België
- of indien je een FISCAAL ATTEST wil,
(min. 40 euro per jaar)
Ten name van Stelimo
BE71 4569 5241 8169
KREDBEBB
met vermelding : “VOOR RITA MEYNEN”

Dag allemaal,
In de trein, op weg naar Brussel om mijn visum voor Bangladesh in orde te maken, zet ik
wat krabbels op papier voor deze nieuwsbrief. Onwillekeurig gaan mijn gedachten naar de
treinreizen in Bangladesh. Toen ik nog voor de Damiaanaktie werkte moesten we iedere maand
naar de leprakliniek in Mohanganj. Er was geen weg en het was eveneens het eindpunt van de
treinrails, zowat het einde van de wereld. De trein vertrok (gewoonlijk!) om 3 uur ’s nachts. Als
we geluk hadden deden we zowat 4 uren over de 75 km. Gegarandeerd zaten er wandluizen in
de zetels en werden we vergast op beten met als resultaat dikke jeukende plekken. Als we dan
’s avonds thuis kwamen gingen we recht naar de badkamer om al onze kleren in het zeepsop
te dompelen want wandluizen in een matras of zetel had als resultaat dat die moesten verbrand
worden. De beestjes waren er niet uit te krijgen.
Wat een luxe zijn de Belgische treinen… en toch wordt er veel geprotesteerd omdat treinen niet
op tijd zijn, omdat het niet past in ons hectisch tijdsschema.
Nu ja, we leven hier in een andere wereld. Ik moet er wel bij zeggen dat de infrastructuur in
Bangladesh verbeterd is en dat er nu een weg is van Mymensingh naar Mohanganj.

8- VZW

Ik was even aan het wegdromen. Volgende maand is het zo ver. Dan mag ik terug op bezoek
in die gans andere wereld, waar een groot deel van mijn hart achter bleef. Natuurlijk kijk ik er
naar uit om de vele vrienden terug te zien, om weer gezellig rijst te eten met mijn handen en
bij te kletsen in het Bengaals. Het doel van mijn reis is ons project, dat we moeten evalueren.
Ik verheug me er op om de kinderen terug te zien, de leerkrachten en onze managers. Ik ben
benieuwd naar hun verhalen. Van hier uit houden we contact via email, maar ter plaatse is het
levensechter. Verhalen gaan er zeker zijn want de voorbije maanden waren bijzonder moeilijk.
Eind juni was er een nooit geziene overstroming in Dakbhanga en Moishkum. Op de volgende
bladzijden spreken de foto’s voor zichzelf.
Na de waterstroom was er overal slijk en begon het karwei van redden wat er nog te redden viel.
Materiaal te drogen leggen tussen de buien door en slijk wegvegen.
De veerkracht van de mensen is onvoorstelbaar en bewonderenswaardig. Bij de pakken blijven
zitten staat niet op de agenda. Ze hebben ook geen keuze.
Als de regens ophouden droogt de zon alles en kunnen de verfwerken beginnen. Dat kost heel
wat geld. We kregen van onze projectcoördinator een gedetailleerde raming van de kosten en
konden een aanvraag doen bij de provincie Limburg voor noodhulp. Vorige maand kregen we
daar een positief antwoord op. Voor ons een hart onder de riem om verder te werken!
In Moishkum zijn ze intussen al gestart met het bouwen van de omheiningsmuur, later volgen
de andere herstellingswerken.

COVERFOTO:
Leden van het oudercomitee helpen met de
opruiming

Personeel vinden is en blijft een opgave. Gelukkig is onze cirkel rond: 4 van onze eerste
studentjes zijn nu jonge vrouwen van 20 die les geven in het project. Ze doen zelf hun verhaal.
Een positieve noot na al die vieze nattigheid!

Verantwoordelijke uitgever:
Rita Meynen
G. Gezellelaan 66 - 3550 Heusden-Zolder
Deze uitgave is gemaakt i.s.m.
drukkerij Tuerlinckx Molenstede (Diest)

INHOUD
2- Voorwoord
3- Overstroming
6- Herstellen en opbouwen
7- Overzichtje van ons benefietconcert

Onze VZW organiseerde ons jaarlijks concert in het voorjaar en daar geef ik graag een beetje
uitleg over. Er was sfeer en gezelligheid!
In 2013 gaat ons concert door op zaterdag 20 april, alvast noteren in jullie nieuwe agenda!
Hartelijk dank voor jullie sympathie en bijdragen!
Tot de volgende editie.
Vriendelijke groeten,

ynen
Rita Me

Rita
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Overstroming
We hielden even ons hart vast toen de berichten vanuit Bangladesh door kwamen. Elk jaar zijn er wel overstromingen,
maar deze keer was het een “ﬂash ﬂood”: op korte tijd kwam
er een enorme hoeveelheid water door de rivier. Dakbhanga
en Moishkum liggen immers maar 30 km van de zee. Stilaan
kwamen de details. Janardan , onze projectcoördinator, doet
zijn verhaal .

M

aandag 25 juni 2012, een gewone schooldag in Dakbhanga en Moishkum. Het is volop regenseizoen, de
moesson komt met bakken naar beneden. Heel wat
kinderen zitten er nog wat “klam” bij. Ze zijn vanmorgen nat
geworden op weg naar school en drogen doet het niet. Gelukkig is het niet koud.
In de buurt zijn er overstromingen. De rivier staat vandaag
wel erg hoog. Niemand maakt zich zorgen, want de scholen
hebben een stevige fundering en de vloer ligt boven het niveau
van het water als er overstroming is. De voorbije jaren is het
al een paar keer gebeurd dat de mensen uit het dorp een paar
dagen in het schoolgebouw moesten kamperen.
In de namiddag is er een GSM-bericht van Dakbhanga dat ze
de kinderen naar huis sturen omdat het water blijft stijgen en
de stroming sterker is dan ooit tevoren. Rond 17 u komt nog
een bericht dat Nazrul, een van de leden van het schoolcomité,
vindt dat de leerkrachten samen met hem naar de heuvel moeten

trekken. Iedereen van het dorp is al verwittigd. De leerkrachten
verlaten met een beetje tegenzin hun logement dat nog maar
pas voltooid werd. Terwijl de regen blijft stromen trekken ze
allemaal naar de grote heuvel, een kilometer verder. Een paar
mensen hebben hun koe en geiten nog meegenomen. Rond 19
u is er een laatste bericht dat ze samen met de mensen van het
dorp veilig zijn. Het is donker geworden, pikkedonker want
een maan of sterren zijn er niet. Daarna geen nieuws meer.
In Moishkum, 4 km verder op, is het water ook al gestegen
tot aan de hoogste trap van het gebouw. Het blijft stijgen. Pas
aangekocht schoolmateriaal wordt boven op de tafels gelegd.
De school ligt aan de grote weg (één baanvak) en dit is het
hoogste deel van de omgeving. Iedereen van het dorp heeft een
plekje gezocht op het wegdek, koeien en geiten inbegrepen.
Het lawaai van de kolkende rivier is oorverdovend. Moeders
houden hun kinderen angstvallig dicht bij hen.
Het wordt een natte, donkere en erg lange nacht…
Dinsdag 26 juni wordt het stilaan dag, in de voormiddag begint
het water te zakken en stilaan wordt de ravage duidelijk. De
mensen van Moishkum trekken terug naar hun huis. Sommigen
vinden niets meer, omdat alles werd meegesleurd door het
water.
In de late namiddag komt een van de leerkrachten van
Dakbhanga met het nieuws dat er heel veel schade is,
verschillende huizen zijn weggespoeld, maar iedereen is
er nog en niemand is gewond. Alle kippen en eenden zijn
verdwenen.
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Er komt ook nieuws uit de buurt: in Kawarkhop zijn 6 doden
en verschillende mensen gewond.
Ondanks de ravage in onze dorpen is iedereen opgelucht dat
het bij materiële schade blijft.
Tot hier Janardan.
En dan begint het… de opruim, redden wat te redden valt. Het
slijk zit overal. De foto’s vertellen het verhaal.
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Alweer moedig herbeginnen…

I

n Moishkum zijn ze volop bezig met het bouwen van de
omheiningsmuur. Eerst zijn herstellingen in Moishkum
gepland omdat materiaal kan aangevoerd worden langs de
grote weg. Voor we in Dakbhanga beginnen moet het droger
zijn. Het materiaal moet in bootjes vervoerd worden de laatste
3 km.
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Lang geleden kwam er een school in Dakbhanga…
Mogen we ons even voorstellen: Arifa, Bashi, Saleha en
Parbin. We zijn nu alle vier lerares in ons eigen dorp en we
doen graag ons verhaal.

W

e waren nog klein en speelden meestal aan de kant
van de rivier of moesten op onze koe en geit letten. Elke morgen gingen we naar de Koranschool
en verder moesten we thuis wat helpen. Onze vaders gingen
naar de markt, maar de moeders waren altijd thuis. Sommige
vaders gingen weg voor een langere tijd. Ze gingen dan hout
kappen en ze kwamen dikwijls ziek thuis, met hoge koorts.
We wisten toen nog niet dat het malaria was, iedereen zei dat
je ziek werd van het eten van citroenen. In het noorden waren
immers veel citroenbomen.

een stenen gebouw op de eerste verdieping. Elke dag was er
iets nieuws te beleven. We hadden een mooie uniform waar
zelfs een pet bij hoorde. Op een keer zijn we samen met Rita
Appa (grote zus) naar een restaurant geweest en hebben voor
het eerst ijs gegeten. We wisten niet dat er zoiets kouds bestond
en ook niet dat het lekker was!
Het 6de en 7de leerjaar hebben we in Cox’s Bazar gedaan,
achteraf zijn we naar de kostschool in Kutakhali geweest en
nog later naar het college in Ramu.
Toen we nog klein waren droomden we er van om zelf lerares
te worden en nu is het zover. Onze eerste schooldag als lerares
deed ons erg denken aan de dag dat wij voor het eerst naar
school mochten. We zijn echt wel ﬁer! We willen zelf ook
meewerken om onze leefwereld te overtuigen van het belang
van onderwijs.
We danken al de mensen die dit voor ons mogelijk gemaakt
hebben. We hopen dat de school er voor altijd mag blijven
zodat alle kinderen een degelijke opvoeding krijgen.

Af en toe kwamen er mannen om te praten met onze vaders
en we hoorden dat er een school ging komen. In het dorp
kon toen nog niemand lezen of schrijven, enkel onze meester
van de Koranschool. We vonden het heel spannend en keken
benieuwd uit naar wat komen ging. Er was veel wantrouwen
want ze zegden dat we van religie moesten veranderen als
er een school kwam. De meeste ouders vonden een school
niet nodig, maar ze konden overtuigd worden door een klein
groepje vaders die zelf ook wilden lezen en schrijven.
Het was héél ﬁjn om naar school te gaan, we kregen boeken
en na een tijdje onze eerste uniform zodat we er allemaal
hetzelfde uit zagen. We deden echt ons best en onze leraar
zag ons graag. In het begin was onze klas in de Koranschool,
later werd de school gebouwd. Het was toen het eerste echte
gebouw in het dorp. We weten nog goed dat iedereen van
het dorp hielp met uitgraven en later aarde aanbrengen. Daar
hebben we zelf ook nog aan mee geholpen.
Na 5 jaar hadden we de lagere school af. In de buurt was er
geen middelbare school en we mochten dan in Cox’s Bazar
gaan wonen bij Mr. Abul Hossain. We kwamen echt in een
andere wereld terecht. Er was elektriciteit en we woonden in
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Ons benefietconcert van 31 maart ‘12
Met hun vijven brachten ze de zaal in een feestelijke stemming.
De liedjes, met eenvoudige teksten over de liefde en het leven,
heerlijk gezongen, klinkend als één stem, lieten niemand
onberoerd. Swing it out, sisters!
Al met al dus weer een heel geslaagd concert. De VZW dankt
Ilse, Peter en de Barbieshopsisters voor hun muzikale inbreng;
en alle medewerkers voor hun hulp om ook dit jaar weer een
schitterend ﬁnancieel resultaat te behalen voor de kinderen in
Dakbhanga en Moishkum. Dank u wel allemaal.
Inmiddels zijn we alweer volop bezig met het concert voor
volgend jaar… Noteer dus maar alvast 20 april
2013 in
jullie agenda’s!
Op zaterdag 31 maart 2012 was het weer zo ver, het jaarlijks
beneﬁetconcert voor onze VZW Dakbhanga. En al even
traditiegetrouw begon ’t Kuipershof in Heusden-Zolder vanaf
een uur of 7 goed vol te lopen. Heel veel vertouwde gezichten,
maar ook heel veel nieuwe sympatisanten. Het project kan nog
altijd op heel veel steun rekenen, gelukkig maar.
Ilse La Monaca mocht de spits af bijten. Tussen de repetities
en optredens als Tracy in de musical Hairspray (Tecklenburg)
door, vond ze toch nog de tijd om het eerste gedeelte van het
concert voor haar rekening te nemen.
Ze nam ons mee op een verrassende, muzikale reis door haar
leven. En dat alles onder de begeleiding van Pieter Smout op
de piano.
Na de pauze stonden de Barbieshopsisters op de afﬁche.
Begonnen in het Brussels kathedraalkoor gingen ze al gauw,
als tegenwicht voor al die ernstige, liturgische gezangen, wat
vrolijkere dingen zingen. Ze kozen voor het zogenaamde
barbershop genre. Deze vorm van close harmony ontstond
in Amerika. Terwijl de klanten wachtten op hun scheer- en
knipbeurt bij de kapper, gingen ze zingen en zo ontstond het
genre.

V.Z.W.
Zolang er kinderen zijn –

Rekeningnummer:

vuur
lichtvoetig dansend over de aarde,

Met een Europese overschrijving kan je storten op de rekening van
VZW Dakbhanga,

klaterend water, vlagen hemel,
doorbrekend licht,

code BIC KREDBEBB

kinderen,
strelende wind, stralende lente,
gevleugelde woorden,
lucht in je longen, lied in je mond.
Zolang er kinderen zijn.
Hans Bouma

IBAN: BE 16 7350 0385 9574

Als je een FISCAAL ATTEST wenst (minimum 40 Euro per jaar) kan
je storten op rekening nummer:
Iban nr: BE71 4569 5241 8169
Code BIC: KREDBEBB
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.
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