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Dag allemaal,
Onze benefietavond voor Bangladesh komt eraan, meteen een reden om onze nieuwsbrief bij
jullie in de bus te bezorgen!
Het concert heeft plaats op zaterdag 26 april om 20u in het Kuipershof in Heusden. De leden
van VZW Dakbhanga nodigen jullie vriendelijk uit. Het wordt vast een gezellige avond samen met
Jaco & the Second Rule. Meer uitleg op de laatste bladzijde.
Het voorbije schooljaar eindigde in ons project in december en het nieuwe startte in januari. We
kregen het jaarverslag van 2013 en op de volgende bladzijden staan enkele foto’s.
Als resultaat van de evaluatie gebeurden de nodige aanpassingen. Er is nu een kleuterklasje
minder omdat het eerste klasje soms meer leek op een kinderoppas. Het programma is niet zo
uitgebreid als hier in België.
Het geplande 6de leerjaar ging nog niet van start omdat er toelating van de overheid voor nodig
is. Een groot deel van de leerlingen die vorig jaar het 5de leerjaar beëindigden gaan naar school
in Kawarkhop, 4 km lopen van Moishkum. Dat is in elk geval al goed nieuws.
In het totaal zijn er dit jaar toch nog meer dan 500 kinderen die bij ons naar school gaan.
Voor de administratie in Dakbhanga wordt het een druk jaar: elke 5 jaar moet een aanvraag
ingediend worden bij de overheid om een volgende fase van 5 jaar aan te vragen. Dat zijn een
hele hoop formulieren en verslagen. Ieder jaar moet dan nog een extra aanvraag ingediend
worden om de nodige financiële transfers te doen. Het is de taak van ons management team
ter plaatse.
Momenteel zijn we in jaar 5 van de 2de fase.
Verder in deze nieuwsbrief het verhaal van Arefa. Ze groeide op in Dakbhanga en begon als klein
meisje in het eerste leerjaar, ging daarna naar de middelbare school, dan nog hoger onderwijs
en ze werkt al een paar jaar als leerkracht in haar dorp. In november trouwde ze en ze is de
eerste werkende vrouw in Dakbhanga. Tof, eh!
Dan is er nog een summier woordje uitleg over het duolegaat. Tegenwoordig wordt daarover
veel geschreven en gepraat. Het is een voordelige formule voor mensen zonder kinderen om
een legaat te schenken.
In Bangladesh is veel kinderarbeid. Het zou niet mogen, maar afschaffen kan niet want dan
hebben ze gewoon geen eten. Ik kwam een artikel tegen in een tijdschrift over een bank voor
kinderen. Interessant om lezen alhoewel een oplossing niet in zicht is.
Het deed me nog maar eens inzien hoe belangrijk onderwijs is voor de toekomst. We doen in elk
geval dapper verder met onze VZW.
Vorig jaar ging er 40 000 € naar Bangladesh, ook dit jaar moet het lukken.
We rekenen op jullie allemaal.
Alvast bedankt en hopelijk tot ziens op 26 april in het Kuipershof!
Heel hartelijk,

Rita Me

ynen

Rita Meynen
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2013 in beeld
Het jaarrapport van 2013 kwam binnen met getallen en foto’s.
Neen, geen schokkende gebeurtenissen, maar wel een kleurig
verslag dat getuigt van het doorzettingsvermogen van het management team, leerkrachten en oudercomités.

I

n januari wordt er een enquête gedaan door de leerkrachten om na te gaan hoeveel kinderen van 4 tot 14 jaar naar
school gaan. In Dakbhanga en Moishkum is dat 83%.

De kleermakers kwamen in Moishkum logeren en maakten
528 uniformen.
Dat is altijd een grootse gebeurtenis. Als de uniformen klaar
zijn worden ze uitgedeeld. Iedereen ziet er dan netjes uit want
heel wat kinderen hebben geen deftige kleren. De ouders
moeten wel een bijdrage betalen voor de uniformen.
Met de nieuwe uniformen aan worden de groepsfoto’s en
klasfoto’s genomen.

Op 21 februari is het “moedertaaldag” en worden de martelaars
herdacht die stierven in de strijd om de Bengaalse taal. De
kleurige herdenking met veel bloemen wordt overal in ere
gehouden. Het is ook een nationale feestdag.

Tijdens het schooljaar zijn er 3 dagen die telkens DE toppers
zijn: de sportdag, cultuurdag en natuurlijk de jaarlijkse
picknick. Tijdens de prijsuitreikingen zijn de lokale notabelen
er bij. De scholen staan heel goed aangeschreven bij de
overheid omwille van discipline en niveau en dat willen we
zo houden.

Een gedeelte van de schoolboeken ontvangen we van de
overheid.
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Vergaderingen en bijscholingen staan ook elk jaar op het
programma. De burgemeester kwam ook op bezoek.

De grote kracht van onze scholen zijn nog steeds de
gemotiveerde oudercomités. Ze vergaderen maandelijks en
helpen klussen waar het nodig is.

Vier van onze ex-studenten zijn leerkracht in de scholen en
daar zijn vooral de oudercomités erg ﬁer op!

De bibliotheekjes in beide scholen zorgen voor boeiende
verhalen die tijdens de middagpauze en op vrije momenten
kunnen gelezen en voorgelezen worden.
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De 55 leerlingen die het 5de leerjaar af hebben gingen het
staatsexamen doen (onze scholen zijn nog steeds privé) en ze
slaagden allemaal! Dit is vooral te danken aan de leerkrachten
die voor en tijdens de examens extra lessen geven aan de
leerlingen. Ze logeren dan samen in Moishkum.

Maandelijkse vergadering van de leerkrachten

En niet te vergeten onze mini-dokters die regelmatig hun ronde
doen in het dorp!

De ganse bende van Moiskhum dankt jullie voor de steun...

Jaarlijkse bijscholing van de leerkrachten

En die van Dakbhanga ook!
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Het verhaal van Arefa

Rita appa (grote zus) heeft me gevraagd om mijn verhaal te
vertellen en dat doe ik graag.Ik ben Arefa, een meisje uit Dakbhanga. Jullie kennen ons dorp in het zuiden van Bangladesh
dat 3 km van de grote weg ligt

T

ot vandaag is er geen weg en ook nog geen elektriciteit.
De laatste kilometers moeten per bootje afgelegd worden - of in het droge seizoen - te voet langs de rivier.

Bij ons in het dorp kwamen gezondheidswerkers
van een internationale organisatie om te praten over
gezondheidsproblemen. Eerst dachten de mensen van het
dorp dat ze ons kwamen bekeren en ze stonden er argwanend
tegenover.
Er waren veel mensen die koorts hadden, soms heel erge
rilkoortsen. Iedereen dacht dat het kwam van citroenen eten.
Bij ons thuis werden nooit citroenen gebruikt. Nu weet ik
dat het malaria is, en dat het een ziekte is die overgebracht
wordt van mens op mens door een bepaalde soort muggen. De
mannen van ons dorp gingen in het noorden citroenen plukken
en kwamen ziek terug. Er waren daar dus veel muggen en ze
brachten de ziekte mee naar het dorp. Nu slapen we allemaal
onder muggennetten en we genieten van de vitaminen in de
citroenen!
We hadden geen toiletten in ons dorp, daar hielpen de
gezondheidswerkers ook mee.
Het groepje mannen dat bijeenkwam in het theestalletje waren
allemaal vaders met een gezin, niemand van hen kon lezen of
schrijven. Ze vroegen aan de gezondheidswerkers of er een
schooltje kon komen.
Elke morgen gingen we naar de Koranschool. De leraar was de
enige man in het dorp die kon lezen en schrijven. Hij heeft dan
ook les gegeven in het eerste leerjaar. We waren met een grote
groep jongens en meisjes, allemaal verschillende leeftijden.
De lessen werden gegeven in de Koranschool. Het was een
bamboeconstructie die veel beter was dan de huizen van het
dorp. Later werd de echte school gebouwd met bakstenen. Mijn
vader heeft toen hard gewerkt om de bakstenen en cement uit
de bootjes te helpen laden en naar de bouwplaats te brengen.
Er kwamen leraars uit andere dorpen bij ons wonen.

bakstenen gebouw met verschillende verdiepingen en er was
elektriciteit.
Daarna zijn we nog enkele jaren in een internaat geweest tot
we onze middelbare school af hadden. Het was feest in het
dorp toen we met ons diploma thuis kwamen.
Dan zijn we nog naar het college gegaan.
In de schoolvakanties gingen we terug naar Dakbhanga, en
daar konden we dan onze verhalen vertellen.
De voorbije 3 jaar heb ik al gewerkt als lerares in de school
van Dakbhanga. Ik vind het ﬁjn om les te geven in mijn eigen
dorp. Nu pas versta ik hoe verschillend de wereld is als mensen
kunnen lezen en schrijven.
Eind vorig jaar ben ik getrouwd met Nurul Hakim. Hij is
vertegenwoordiger voor een medische onderneming. Mijn
vader en nonkels hebben het huwelijk geregeld.
We wonen nu in het logement voor de leraars in Dakbhanga en
ik geef nog steeds les. Ik ben de eerste getrouwde vrouw van
ons dorp die werkt.
Dit is mijn verhaal, ik vind het moeilijk om het zomaar op te
schrijven. Ik hoop dat Rita appa en de mensen van België ons
nog lang helpen met de school.

We hebben dan de vijf leerjaren van de lagere school
afgemaakt en mochten daarna met 6 meisjes naar Cox’s Bazar
om daar naar school te gaan. We logeerden bij Piara appa en
Hossain bhai (broer). Dat was wel raar: we woonden in een
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Al gehoord van een duolegaat?
Het duolegaat is een interessante formule voor mensen zonder
erfgenamen in de eerste graad.
Het is een schenking per testament aan erfgenamen én
gelijktijdig aan een goed doel.
Hoe werkt het?
Via een duolegaat kunt u uw neven, nichten, vrienden… méér
nalaten dan zonder duolegaat, en tegelijkertijd ook een legaat
toekennen ten voordele van een goed doel.
Het gewest waarin u woont ontvangt dan minder
successierechten.

Het voordeel van het duolegaat ligt in het verschil in
successierechten die een privépersoon dient te betalen (tot
65%) in vergelijking met een vzw (8,8% in Vlaanderen).
logo

Uiteraard vereist dit raad of assistentie. Vraag het aan uw
notaris.
De vzw Dakbhanga kan geen ﬁscale attesten aﬂeveren.
Dit doet STELIMO voor ons tegen een vergoeding voor de
administratieve onkosten.
Een duolegaat kan ook langs deze weg.
logo + outline

Een duolegaat moet aan 3 voorwaarden voldoen:
1. U stelt een testament op.
2. U geeft een legaat aan een of meerdere personen.
3. U geeft een tweede legaat aan een goed doel (vzw) die u
gelast alle successierechten te betalen.

Kinderen helpen sparen
In oktober 2013 verscheen een artikel
in een Brits magazine over de liefdadi
gheidsorganisatie “Save the Children”
die een soort bank voor kinderen heeft
opgericht.
In de sloppenwijken van de hoofdstad
Dhaka wonen 3,5 miljoen mensen. Ze
leven samengepakt in barakjes met een
golfplaten dak. Er is veel lawaai, het
ruikt er vies en er zijn weinig faciliteiten.
Onder hen zijn veel kinderen die moeten
werken om te overleven. Geld sparen
is moeilijk omdat kinderen geen eigen
rekening mogen openen. Meestal
nemen de ouders het verdiende geld.
Kinderen die niet meer bij hun ouders
wonen zijn vaak slachtoffer van dieven
en afpersers.
“Save the Children” heeft een soort
bank voor kinderen opgezet. Kinderen
kunnen er hun geld op een rekening storten. De medewerkers
van de bank zijn ook kinderen. Ze werken er vrijwillig.
In Dhaka wordt bij de bank geld beheerd van ongeveer 750
straatkinderen. In heel Bangladesh bankieren ongeveer 13000
kinderen op deze manier. Zodra kinderen gebruik maken van
een rekening beginnen ze met het plannen van hun toekomst,
zegt Shamsul Alam van “Save the Children”. Sommige
kinderen hebben een koe voor hun ouders gekocht. Anderen
zijn aan het sparen voor een opleiding voor jongere broertjes
of zusjes.

Er zijn 70 miljoen kinderen in Bangladesh en 10 procent
moet werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat
betekent 7 miljoen bankrekeningen beheren. Dit laatste kan
de organisatie niet waar maken en “Save the Children” wil de
bank daarom sluiten. De organisatie vraagt wel aan de overheid
om minderjarigen toe te laten een bankrekening te openen.
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Onze jaarlijkse
benefiet
Patrick Jacobs, Rigo Spaepen en
Dominiek Croymans vormen samen
‘Jaco & the Second Rule’.
Op accordeon, gitaar, mandoline,
contrabas, tenor- en 5-string banjo
vullen ze een gezellige avond met
een zeer uiteenlopend repertoire:
Nederlandstalig en Engelstalig uit
de oude en de nieuwe doos, hits
uit de voorbije vijftig jaren en
meezingers van vroeger en nu.
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Gezelligheid gegarandeerd!
Afspraak op 26 april om
20 uur in het Kuipershof
Heusden-Zolder.
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Vezetweetje
Rekeningnummer:
Met een Europese overschrijving kan je storten op de rekening van
VZW Dakbhanga,
IBAN: BE 16 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”.
De bijl van de houthakker bedelde bij
de boom om zijn handvat
de boom gaf het.
Rabindranath Tagore
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