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INHOUD

Dag allemaal,
Ik val meteen met de deur in huis.
Mag ik even stoefen?
In Bangladesh telt de lagere school 5 leerjaren en het schooljaar begint in januari. In december
moeten de leerlingen van het vijfde leerjaar een staatsexamen afleggen.
Vorige december waren er van onze scholen 50 leerlingen die hier aan moesten meedoen. Als
voorbereiding logeerden de leerkrachten samen met de leerlingen in de school om hen bijlessen
te geven en voor te bereiden op de examens. Er waren in de regio 4450 leerlingen die deelnamen aan het examen. Die van ons hadden de 1ste, 2de en 4de plaats! De anderen waren ook
allemaal geslaagd en van de 50 kinderen zijn er 49 die naar het 6de leerjaar gaan in andere
scholen. Iedereen was héél fier en het is meteen een duw in de rug om verder te doen.
Natuurlijk waren de mensen van onze VZW in België erg tevreden. Wij doen ook verder!
In februari ben ik op bezoek geweest. Het was geleden van december 2012.
Ik reisde met Qatar Airways via Doha naar Dhaka. Bij mijn aankomst in de luchthaven was het er
gezellig druk en ’t was fijn om overal het vertrouwde Bengaals te horen. Mijn jas had ik in België
achter gelaten want het weer was er ideaal. In februari loopt de “winter” er op zijn einde: een
blauwe hemel, temperaturen van achteraan in de 20 en ’s nachts nog een beetje fris.
Het verkeer was, zoals altijd, één grote chaos, alleen waren er nog meer mensen dan voorheen.
Met 180 miljoen inwoners blijft de overbevolking een groot probleem. Dhaka heeft veel nieuwe,
hoge gebouwen. De laatste 10 jaar is er heel wat veranderd. In de supermarkten vind je alles:
als je geld hebt kan je kopen. Er wordt gewerkt aan het imago van de stad. Ik zag voor het eerst
borden dat bedelaars verboden waren. Hoe die mensen aan eten komen weet ik niet, want
sociale voorzieningen zijn minimaal en corruptie is er schering en inslag. Ook waren er verbodsborden voor schoenmakers langs de weg: die repareerden je gebroken slipper of sandaal voor
een kleine vergoeding.
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De toestand in het land was en is zorgwekkend: sinds begin januari zijn er voortdurend stakingen vanwege de politieke onrust. Het was zelfs zo erg dat er in het binnenland geen of
heel weinig vervoer was. Bussen reden niet en boeren konden hun groenten niet aan de man
brengen. Dit betekent ook een enorm verlies voor de economie. In Dhaka gingen de kinderen
enkel tijdens het weekend naar school. Ook de staatsexamens van het lager middelbaar hadden
plaats op vrijdag en zaterdag.
In Dhaka logeerde ik bij mijn Bengaalse vriendin Tulie en familie. Het weerzien was puur genieten: hartelijke gastvrijheid, heerlijke curry en gezellig kletsen in het Bengaals met het personeel.
Gelukkig was er geen probleem met de binnenlandse vluchten. Op 8 februari vloog ik naar Cox’s
Bazar waar Janardan (Project Coördinator) en Rabbani (Administratieve Officer) me stonden op
te wachten. Na de lunch bij een bevriend echtpaar reden we naar Ramu. Deze keer per ambulance! Die hadden ze gehuurd omdat dit het veiligst was.
Ramu is een stadje op 18 km van Cox’s Bazar waar we de benedenverdieping van een huis
huren als kantoor en verblijfplaats van Janardan. Er is een extra kamer waar ik kon logeren. Ze
hadden alles netjes klaar gemaakt voor mijn verblijf, zelfs een spiksplinternieuwe handdoek!
Goed dat ik een paar handdoeken bij had.
Op 9 februari begon het drukke programma, dat kan je lezen op de volgende bladzijden. Spijtig
dat er geen plaats is voor meer foto’s, want die spreken natuurlijk boekdelen.

Rita Me

ynen

Op zaterdag 25 april hebben we ons jaarlijks concert in het Kuipershof in Heusden. Daar worden
ook de foto’s getoond. Komen jullie kijken en luisteren? Heel graag tot dan!
Hartelijk dank voor jullie steun en sympathie,
Rita
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Onthaal in Moishkum en Dakbhanga.

V

an Ramu tot Moishkum is het 7 km, dat deden we met de babytaxi. Bij de aankomst stonden ze allemaal klaar: zowat
300 mensen! De leerlingen, leerkrachten, oudercomité en wat toeschouwers. De ‘little doctors’ hadden hun witte schort
aan en de letters van “Welcome” waren kleurrijk uitgewerkt. De kinderen vormden een haag, zongen een lied, gooiden
bloemblaadjes en ik kreeg een krans. Het was een koninklijk onthaal en ik moet eerlijk zeggen dat ik de krop in mijn keel kreeg
bij het zien van al die blije gezichten. Daarna was het verzamelen op de speelplaats en naar de klassen. Een tasje thee met de
leerkrachten en het schoolcomité, bezoek aan de klassen en dan verder met het bootje naar Dakbhanga.
Van Moishkum tot Dakbhanga is het 3 km langs de rivier. Omdat het nog droog seizoen was stond het water erg laag en er is
een doorwaadbare plaats, maar ik moest per boot. Heerlijk rustig, heel stil… met zelfs kleine groene papegaaien en een paar
kleurrijke kingﬁshers die langs de rivier ﬂadderden. De stuurman van de boot vertelde van de groep wilde olifanten die in de
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heuvels verblijven en die ’s nachts tot in het dorp komen, ze
hebben er schrik van.
Intussen waren al een paar jongens te voet naar Dakbhanga
gelopen met de letters van “Welcome”, want die moesten daar
opnieuw dienst doen!
Aan de oever van de rivier stond het ontvangstcomité van
Dakbhanga klaar: oudercomité, leerkrachten en leerlingen.
Ze waren met 240, en er waren kinderen bij die pareltjes
zweet op hun gezicht hadden van het wachten in de zon…
Het oudercomité had gezorgd voor verse papaja, banaantjes,
jambura (roze pompelmoes) en groene kokosnootdrank.
Allemaal eigen producten.
Na de rondleiding in de klassen terug met het bootje naar
Moishkum voor de klassieke rijst met curry. In de namiddag

waren er dan nog oefensessies voor zang en dans van de
sportdag.
Vergadering met de leerkrachten in Dakbhanga.
Na de dag van het feestelijk onthaal was het werken geblazen.
De leerkrachten moeten elke maand, voor de vergadering,
een geschreven test aﬂeggen. Die wordt afgenomen door
de Project Coördinator en de Administrative Ofﬁcer. Het
gemiddeld jaartotaal moet boven de 50% zijn, anders krijgen
ze het jaar daarna geen opslag. Gelukkig is dat nog maar één
keer gebeurd. Het is een impuls om hun theoretische kennis
up-to-date te houden.
Er stonden heel wat punten op de agenda en het was deugddoend
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•

•

•
om te ervaren dat we met een groep gemotiveerde mensen
mogen werken.
Het leven in het dorp is niet eenvoudig: na de schooluren moet
er nog verbeterd worden en ze moeten hun potje koken op
een houtvuur. In Moishkum is er elektriciteit in de school en
in het logement van de 3 leerkrachten, maar in het dorp en in
Dakbhanga is het om 19 u donker.
Samen met het management team werden er in de afgelopen
jaren al heel wat beslissingen genomen om de toestand te
verbeteren:
• Verschillende leerkrachten geven verschillende vakken
zodat er afwisseling is voor de leerlingen.
• Leerkrachten en management geven elke maand 1% van
hun loon om 2 arme kinderen een schooltoelage te geven

•

en om de boeken te kopen die als prijs gegeven worden
voor goede resultaten.
Er werd een fonds opgericht waar elke leerkracht maandelijks
aan bijdraagt en waar ze leningen kunnen krijgen: voor een
huwelijk, om grond te kopen etc. Leningen moeten binnen
de 6 maanden terug betaald worden en iemand anders moet
borg staan.
Elk jaar wordt “de beste leerkracht” verkozen. Ze worden
beoordeeld op eerlijkheid, aanwezigheid, voorbereiding,
motivatie, kennis, les geven en reglement toepassen. Die
leerkracht wordt dan het volgend schooljaar assistent
van de directeur in de school en krijgt een jaar lang een
loonsverhoging.
In het verleden werden verschillende kinderen van het
5de leerjaar thuis gehouden om mee te werken. Ze hebben
dan geen certiﬁcaat van lager onderwijs. Om dat tegen
te gaan moeten de ouders van de leerlingen van het 5de
leerjaar aan het begin van het jaar een contract tekenen
(duimafdruk zetten, want de ouders kunnen meestal nog
niet lezen of schrijven) waar ze zich in verbinden om het
kind het schooljaar te laten beëindigen. Als ze het kind toch
thuis houden zijn ze verplicht om het schoolgeld te betalen
van de 5 leerjaren, en dat is een hele som. Dat de methode
werkt konden ze vorig jaar een paar keer ondervinden. De
beslissing werd genomen samen met het schoolcomité en
de ouders.
Voor de examens van het 5de leerjaar blijven alle studenten
logeren in de school en krijgen bijles. De meeste leerlingen
hebben thuis geen elektriciteit.
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Vergaderingen met schoolcomité en management.
Hier stonden ook heel wat punten op de agenda. Wat
voornamelijk tot uiting kwam was de bezorgdheid voor de
toekomst.
In 2012 besloten we met de VZW om nog 10 jaar verder te
werken: 5 jaar met een vast budget (ongeveer 42000 €) vanaf
jaar 6 (2018) geven we telkens minder.
Intussen zitten we al aan jaar 3 van het vaste budget.
Lokale initiatieven die reeds genomen werden:
• Er is een spaarrekening geopend. Er zijn 29 kinderen die
een studiebeurs krijgen voor middelbare studies, maar er is
niemand meer in de kostschool. Dat geld werd gespaard.
• De ouders betalen schoolgeld: weliswaar een kleine som,
maar het wordt in een aparte rekening gezet waar ze de 3
volgende jaren niets van gebruiken.
• Bij verschillende instanties werd een aanvraag gedaan voor
subsidies. Of het wat uithaalt valt nog af te wachten.

• Er wordt nog uitgekeken naar een internationale NGO.
• Tijdens de volgende vergaderingen van het schoolcomité
staat de fondsenwerving op het programma.
• Registratie bij de overheid: dit is eigenlijk aan apart
hoofdstuk. De registratie is aangevraagd maar voorlopig
blijft het bij een registratie waarbij we boeken en
examenformulieren van de overheid krijgen. Voor de
ofﬁciële registratie wordt nog gewacht omdat dan alles
eigendom van de overheid wordt, er zouden dan slechts 4
leerkrachten betaald worden door de overheid. Er zijn ook
steekpenningen nodig. Voorlopig wachten we nog af.
Feest op de sportdag!
Aan de jaarlijkse sportdag werd extra veel kleur gegeven.
De speelplaats van Moishkum was mooi versierd. De scouts
gaven een demonstratie en Masum en ik werden benoemd tot
ereleden. Masum is onze Country Representative die in Dhaka
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woont, de administratie met de overheid regelt en maandelijks
de management meeting bij woont.
We mochten een duif loslaten als symbool van vrede en
vrijheid. Ik mocht ook de vlag hijsen. Er was een speciaal
baldakijn gebouwd en overal hingen vlagjes.
De scouts hebben weinig te maken met jeugdbeweging: tot nu
toe is het een parade geven. Het was wel indrukwekkend.
De ganse dag waren er spelen die tot in de puntjes georganiseerd
waren: op de speelplaats waren er telkens 3 of 4 spelen
tegelijkertijd, zodat er voldoende ambiance was. Alles samen
waren we met meer dan 500, een massa volk.
De leerlingen van de 2 scholen zijn al met 484, verder de
leraars, beide oudercomités en de leerlingen die nu in het
6de leerjaar zitten. Die kwamen opdagen in hun high school
uniform! Er zijn ook nog heel wat meisjes en jongens langs
gekomen die in hogere klassen zitten. Ze hadden gehoord dat
ik er was en kwamen groeten. Sommigen herkende ik nog. Het

waren deugddoende ontmoetingen!
In de namiddag waren er een paar spelen voor de oudercomités.
De moeders waren allemaal in hun zwarte boerka, maar hadden
kleurige hoofddoeken op. Ze moesten beurtelings met een bal
gooien om een kleien pot te raken. De vrouwen hadden het
meeste succes!
De dag werd afgerond met de traditionele toespraken die ik
meekreeg in gouden kaders! Dan was er de prijsuitdeling van
de spelen: geen speelgoed maar borden en kommetjes voor
dagelijks gebruik. De zon begon zelfs stilaan onder te gaan,
hoog tijd voor de kinderen van Dakbhanga om naar huis te
lopen en de rivier over te steken. Er waren heel wat kleine
hummeltjes bij die echt heel moe waren.
Het andere nieuws krijgen jullie in de volgende nieuwsbrief.
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F:e-m@il ,

bestaande uit een 25-tal
vrouwenstemmen, is een
eigentijds vocaal ensemble
uit Limburg met een
uitgebreid repertoire
gaande van klassieke
werken tot het popgenre.
De leiding is in vaste
handen van dirigent
Nadia Loenders.
Klassieke en populaire
koormuziek, in
combinatie met eigen
muzikale begeleiding
zorgen voor een
sfeervolle avond.
Er is info over
ons project in
Bangladesh,
een leuk
hebbedingetjeswinkeltje.
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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
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