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Dag mensen allemaal,

Hier zijn we don met onze volgende nieuwsbrief.
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Silke (nrchtle) en vriendin
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Franse zuster dre 70 ioar in Bangladesh rs' 9/ wud en
noor Mynensingh woar ik vaarwel zegie tegen Zuster Lucie. Ze is een
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Lucie
pmchtnens.
Zuster
fornríirrhe levenslust heeft, een
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haar langs te gaan.
Het laatste bezoek dot
somen

net

Dr. Salim,

0p

hetprcqranmy stynd was

een van de eerste dokters die

Domioonoktie' lk reisde
iaar geteden begon bii de
aanwierven en nu rs hij Country Director. Door de iaren heen

Jlldatra, woar
we

destijds

het 26

noq steeds miintweedethuis en rkken er natuurliik
zijn we contaO blijven houden en dikke vrienden gebleven. lokhatra rs
ging ik tasies thu drinken bii oude bekenden
iag heet wat meisen van het personeet, ook nogínkete patiënten. ln het dorp
die intussen qepensioneerd woren.
gezet, sanen net het perslneel Nu moet ik toeqe'ien dat
NA voor miln vertrek had Sahm een kleine ofscheidsviering 0p tuuw
'
en het kwon van zo hee! d'et '" .'t t' :: een trjd
er toen wel een heel dikke kikku in miin keet zot. Het was heel onverwocht
van komen en een tiid van gaan. . . het hoort allemool bii

leven
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' ..' íe ' S en kwam terug 0m weer even
januari omdat rk eerst een tiidie bloedvedunners n1est spuiten N':- :.' .
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hetziekenhuis te kanperen en de behondeling te ondergaan

hopen

dat de fibrittaties uiÍbliiven.

Begin deze

noond

ben rk

Tot

nu

toe is

dot in olle qevai

dan eindelijk naar Hereford
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:' ,; :' ::"a ireegevallen en nu kon ik alleen naar

''

";:;'c qe,teest, waar het hoofdkantoor von hncern Universol
t.- 't \1ar een bekend hosprce gegoon in Londen om te zien of er

,'n

terug',""ig
1s, om de laotste evoluatie af te ronden. 0p de
qn volgen. Het ziet er n1ar uit d1t de 1dmtntstratieve ronpslomp
e,entueel werkmogetijkheden wryrcn, en of ik er eei ci:.:
ga ik in alle
in België moet opdoen. Voordat ik daor oan begin
',,ee,t€lar'
,
it,,tq
een tijd kan duren en dat ik eerst Íerug wat
geval nog wat vrienden oPzoeken.
en we hebben heel wot rapporten binnen gekregen'
lntussen heb ik hier verschillende Dakbhanga vergaderingen biigewoond,
Dankzii de registratie ah internationole NG0 kon nu ook
Er wordt hard gewerkt in Bangladuh en uís wei heel wotveranderd.
is eindetiik in orde gekomen' Het heuiene budqet werd
het schoolproject ukend warden. Het heeft lang geduurd, maor alles
Alles llapt er wat traqer' moar het komt!
goedgekeurd en in 20a5 kan eindeliik de Moisikin school gebouwd worden.

Een heel goede zoak rs de aanwerving van Shaneem

als

(Concern
proiect coórdinotor. Shomeem werkte voorheen bii ons

kwiit was en heel enthousiost voor Dakbhanqo kwan
t)niversoi) ob supervhor: een harde en bekwome werker die ziin baan
van Moishkum heeft begeleiding nodig en we wrllen
het
schookomité
als Shaneem hadden we nodig want
werken. lemond

is hun school en zii ziin er verontwoordeliik voor'
niet beginnen met de b[uw als het sch\olcomité niet goed werkt: het
Bazar en de schoolties in de dorpen.
hx\
in
kantoor
het
Dakbhanga
Shaneen is nu de contactman tussen

trita lVleynen
I
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lïa Rita's terugkeor. . .
Dan zijn er ook nog [ocky en Poppy, twee van

lnze

Vele donateurs hebben ons de laatste

v00r-

malige gezondheidswerkers die lerares werden. locky in
Aloishkum en Poppy in Dakbhanga.

Ze

tijd met vragen bestookt over het ver-

ztjn allebei bekwaan

en een goede aanwinst voor Dakbhanga. Nu maar hopen

dere bestaan van het project na Rita's

dat ze een hele tijd gaan blijven.

terugkeer in België. Onderstaand vindt

Poppy vervangt Rosina die verschillende jaren in Dakbhanga

u wat antwoorden op enkele van

werkte, een creatieve jonge vrluw. llaar. . . ze trouwde en

koken. Dat heb

je nu eenmaal in

een conservatief moslim-

TTIoen de YZW Dakbhaftga werd
opgericht in augustus 2001 verrI trokken we van het idee om Rita

land. lk vind het wel heel spijtig want de kinderen hadden
Rosy heel graag.

And last but not least is er Shelly die elke vrijdag komt
werken ln het kantoor om de boekhouding in orde te

bren-

gen. Er moeten maandelijkse rapporten naar de Bengaalse
overheid gestuurd worden en ook hier in België krijgen we

nu maandelijks de verslagen van het managementcomité
en de leraarsvergadering. Het ziet er naar uit dat Hossain
alles goed

in handen heeft en zijn vrluw

Piara zorgt nog

steeds voor de nodrge aankopen. Je moet het maar doen,

gratis en belangeloos!

Al het verdere nieuws lezen jullie op de volgende bladzijden.
Veel leesplezier en

de

meest gestelde vragen.

haar echtgenoot wrl liever dat ze thuis blijft om zijn pltje te

bedankt voor jullie interesse en steun.

Heel hartelijk,

Rita Aleynen

i-

"haat droom" te willen verwezenlijken.
Namelijk om 500 mensen te vinden die
gedurende 3 jaren elke maand € L2,50
wilden storten. Dit kapitaal zou dan
tegen een behoorlijke rente op een bank-

rekening worden gezet in Bangladesh
en met de opbrengst ervan zouden de
schooltjes draaiend worden gehouden.
We hebben nooit die 500 sponsors
gevonden en voor een heleboel mensen
zrjn inmiddels die 3 jaren om. De VZW
heeft intussen wel een reserve kunnen

wegzetten op de bank hier in België.
In Bangladesh lagen de zaken toch wat
ingewikkelder. Na de officiele erkenning van de NGO mog en z|j enkel over
een geldvoorraad van een jaar beschikken. Dit dient elk jaar goedgekeurd
te worden door de overheid. Het geld

blijft dus nu in België. Wat overblijft
na betaling van alle lopende kosten in
Bangladesh zal hier nu veilig worden
weggezet op een spaaffekening.

Alvorens te \rertrekken heeft Rita,
samen met Hossain, een aantal zaken

op papier gezet en geregeld. Aan de
hand van voorbeelden van andere
NGOs werden een aantal formulieDe vnouwelijke leerkrachten samen
met Rita

ren afgesproken voor de rapporten. Er
moeten maandelijkse rapporten naar de

I
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Bengaalse overheid gestuurd worden
met betrekking tot de stand van zaken
in de scholen. Ook hier in Belgie moet
er nu maandelijks verslag worden uit-

gebracht van het managementcomité
en van de leraarsvergaderingen. Verder
moeten er financiële maandverslagen
worden gemaakt waarin alle inkomsten
en uitgaven worden bijgehouden. En
komt er op het einde van elk jaar een
volledig financieel overzicht samen met
een projectbegroting voor het volgende
jaar. Hossain en Shameen blijven telefonisch en per e-mail in contact met de
yoorzitter van deYZW en met Rita.

In Bangladesh is na het vertrek van
Rita al een heleboel werk verzet. De
hele boekhouding vanaf 200L werd
overgezet rn een digitale databank. De

eerste verslagen van allerlei vergaderingen kwamen binnenrollen. De resultaten van alle kinderen, zowel voor
het lager als het middelbaar onderwijs
werden verwerkt in allerlei statistieken

en samen met een eerste

algemeen

verslag naaf de overheid in Bangladesh
gestuurd.

Rita haar droom hebben we niet kunnen
verwezenlijken, maar dat betekent niet
dat we niet meer doorgaan. Integendeel,
nu meer dan ooit, blijven we ons tnzetten voor een betere toekomst voor de
kinderen van Dakbhanga en Moishkum.
En daar hebben we uw steun en financiële bijdrage nog steeds dringend bij
nodig.

Fonny Vermeyen

Voorzitter YZW Dakbh anga

4

Mahinoor
In Moishkum ziin er drie leraressen. Ze
heten Mahinoor, Jurmi en Toclq. Tocl<y

eindigde niet met de schooldag want na
de school moest ik verschillende kinderen wat bijwerken.

sen en het eerste en tweede leerjaar' De
grotere kinder efi gaan nog steeds fiaar

Vooral dat eerste j aar was niet gemakke-

Vori-u

huam er nog maar Pas bij, in december
2004.

Mahinoor werkt het langst bii ons en
begon in febrwori 2001 in Moishkum'
Ze is een heel lieve iuf voor de kinderen
en we zijn

blii dat ze er is.

Tk werd geboren oP 11 december
I J'78 in Raffiu, in Cox's Razar
Ipirtrict. Thuis waren er lkinderen:
5 meisjes en een jongen. Ik ben de

derde van de meisjes.
jongste.

Mijn broer is

de

Mrjn vader is elektricien en ging werken in Saudi Arabi

in 1994. Heel

lijk: ik had een bamboe hutje gebouwd
naast een huis van een van de leerlin-

jaar zrjn we naar Dhaka geweest
\.oor een cursus. Ik vond het heel boeierid en r ond het spijtig dat het niet

gen. Momen deed hetzelfde dicht bij

lanser dtrttrde.

een ander huis.

In 2002 grngen we voor het eerst naar
de opleiding voor leerkrachten. We
konden er veel leren en beseften dat
we nog heel wat begeleiding konden

Ze vertelt haar verhaal:

veel

hoorden we niet van hem. Gelukkig
waren er mijn grootmoeder en mijn
ooms, die voor ons hielpen zorgen We
konden naar school gaan en ik behaalde
zelfs mijn bachelor diploma in 1999.
Ik was 2l en mrjn moeder vond dat het
tijd was om me uit te huwelijken. Ik
kwam pas van school en wilde nog niet
trouwen.

Ik bleef thuis tot in februari 2001, tussendoor gaf ik wat bijlessen om wat te
verdienen. Daarna begon ik te werken
in Moishkum in het schooltje.

de neef van
ik het schooltje

Samen met Momen,

gebruiken.
Kort daarna had ik malatta en moest
een paar weken thuis blijven. De leerlingen kwamen me bezoeken in Ramu,
zehadden geld gespaard om de trip met

de lokale jeep te betalen. Dat vond ik
toch wel erg aangrqpend en ik besefte
dat ik wat voor de kinderen betekende'
2003 was een moeilijk jaar voor mij

was verliefd oP Momen en hij
vroeg me in februari om te trou\r/en. Ik wilde wel, maar mijn
moeder weigerde. De volgende
school dag heb ik de hele dag
gehuild en kon onmogelijk les

Ik

geven. Het schooltje is toen een

paar maanden dicht geweest.
De grotere kinderen zrjn toen
fiaar Dakbhafiga gegaafi' het
was maar 3 km loPen langs de
rivier. Momen vond werk als
ingenieur ( waar hij een diPloma
van had) en vertrok.

Hossain, organiseerde
op de berg. Heel wat vergaderingen met
de ouders gingen ef aan vooraf.

We bleven contact houden en
we zijn in alle stilte in juli 2003
getrouwd. Niemand wist er wat

Het was (en is!) een hele uitdaging.
Slechts enkelen van de ouders kun-

geduurd voordat de familie
op de hoogte gebracht

nen lezen en schrijven en de meesten

werd.

ztJn niet gemotiveerd om hun kinderen naar school te sturen. De kinderen

Na enige maan-

waren erg vuil en in lompen gekleed.
We zin al heel vlug beginnen Praten

het

over persoonlijke hygiëne en toen de
uniformen uitgedeeld werden was dat
wel een hele opluchting. Veel kinderen
hadden achteraf enkel hun uniform, die
ze dan na de schooltijd ook droegen.
Het werd moeilijk om te vragen om
netjes flaat school te komen, maar we
maken stilaan vorderingen. Het werk

Dakbharrga.

van en het heeft een Paaf maanden

den hebben we
schooltje

terug gestart.

Ik werk nu
samen

met

Jurmi,

de

nieuwe leer-

kracht I/e
hebben twee

kleuterklasI
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Van de eerste kinderen zfn er nu al in
het r ijfde leerjaar. en daar ben ik erg
fier op. Ik geloof clat onderwijs aan de
basis ligt \ all e el'l beter leven, maar het
is spijtig dat het r tror' l-Ieel r'eel kinderen
nog niet

n-ioge

liik i:'

Dankjeu'el \ Iahinoor. \\ e hoPen dat
het

je r-erder soed saat rn Moishkum,

samen lrlet Jurlrti en Tockl'.

5

0nze rois naar Bangladesh
Al 20 jaar droomden wij er van

om Rita

te gaan bezoeken, maar er huam altijd

wat tussen.
Begin 2003 begonnen "onze" Leen en

Dieter plots zomaor plannen te maken
om naar Banglocleslt te gaon, woar

dan ook nog iets

nutti

doen in het scltooltje

Als

je

g tt'ilclen

vat"L

ze

gaan

Dakbangha.

kirtcleren het klaarkrijgen om

je eigert clroont waar te maken, is het
not'tnctctl clat

je

een beetje jaloers bent.

Dat gevoel werd nog erger toen we verncunen dat Rita eind 2001 haar werk:ctcunheden in Bangladesh zou stopzet-

ten, clus hel was nu of nooit.

Door de hevige regenval in juni en
begin juli en de daarbij horende verhoogde kans op overstromingen werd
er met Rita tot op de laatste dag overlegd of het wel veilig was om te vertrekken. Op 18 juli 2004 was het dan
eindelijk zover. Het geplande schema,
dat door de drei.,eende overstromingen
een paar keer aan_gepast was , zag er als
volgt uit: eerst een paar dagen in Dhaka
"op temperatLlur' komen. dan een paat
dagen Noordivaarrs. meer bepaald naar
Jalchatra en \ Ir mensingh \\'aar Rita

vroeger

_eeu

erkt heeit en dan zouden

we richtin_u Cor's B azar gaan.
Van de vele verhalen en foto s \ an zori

e1

Rita als van Leen en Dieter. dachten u e
dat we wisten wat er ons te \\ achten
stond. Maar niets was minder ri aar I I
Plotseling zaten we ermiddenin. met
geluiden, geuren en kleuren erbij. Het
werd een ongelooflijke ervarin._e.
I

Eigenlijk was de overweldiging

zo

groot dat we de eerste dagen niet wisten wat we allemaal zagen. De duizend

en één vragen kwamen pas na

een

trjdje. Gelukkig voor Rita was Paul, een
goede vriend van Rita, ook op bezoek.
Als Paul er die eerste 10 dagen niet bij
geweest was, dan was Rita zeker gek
geworden van al onze vragen. Telkens
opnieuw: "wat is dat?", "waarom doen
ze drt of dat?" Het fijne was dat Paul
ook jaren in het Oosten gewoond heeft

[Var-ina Gijbels tussen de Bengaalse meisjes

en er in de industrie gewerkt heeft.
Daardoor had hij nog een andere kijk op
vele dingen dan Rita. (Paul, bedankt om
te helpen gidsen voor die groentjes)
Wat ons vooral bijbleef, waren hééIyéél
vriendelijke mensen, ook 's avonds laat
nog op straat, iedereen die je aansprak,

er werd veel gelachen, heel kleurrijk,
héél véél riksja's en toeterende babytaxi's. Niet alleen in DhakU maat in elk
dorpje was het even druk op straat.
De vele kleine dorpjes met hun winkeltjes, de hopen kokosnoten, bananen,
papaja's, velden en velden met ananassen, riksjà's, en de fietsen volgeladen
met bamboestokken, de massa's mensen en kinderen, langs, of beter gezegd
op de weg... dat a1les zal voor altijd in
ons geheugen gegrift staan.

Reizen met de auto in Bangladesh was
voor ons aI een gebeurtenis op ztch.
Verkeersregels kent men er niet, alle
auto's toeteren constant en de bussen
(met ook nog heel veel mensen boven
op het dak) racen langs je heen, om
zo het eerst bij de volgende busstop te
komen. Toch zat er een systeem in het
rijden, noem het misschien de wet van
de sterkste of grootste, want achteraf
gezretris het ongelooflijk dat we maaÍ
3 ongevallen zagen. En wij die tijdens
de eerste kilometers dachten dat we het
niet zouden overleven. . .
I
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We bezochten twee ziekenhuizen van
de Damiaanaktie, waar naast melaatsen
ook TB patienten yeruorgd worden. Het
deed deugd om te zien hoe de plaatselijke bevolking hier stilaan het werk heeft
overgenomen. Overal werden we met

open armen ontvangetr, maat hier was

het nog iets anders, want "huÍI" Rita
kwam op bezoek. Het was fijn te zten
hoe die band er nog steeds is en dit zelfs
nog met gepensioneerde medewerkers.

Bangladesh heeft behoefte aan overstromingetr, want ze hebben het water

nodig voor hun rijstvelden en het
slib voor de wegen- en hutzenbouw.
Zodra 507o van het land overstroomd

is spreekt men van een ramp, maar dit
jaar was meer dan 807o overstroomd.
Kilometers reden we over wegen met
aafl beide zrlden alles, maar dan ook
alles ondergelopen. Hoe erg de ramp
was beseften we pas toen we een binnenlandse vlucht van Dhaka naar Cox's
Bazar namen. Ook dit moet je gezien
hebben om het te geloven.
Toch gaat het leven verder en probeert
iedereen er het beste van te maken.

In Cox's Bazar hebben we eerst alle
projecten van het Corcern Universal
bezocht. Dit was eigenlijk Rita haar
officieel werk. Wat ons hiervan bijbleef,
is dat alles eigenlijk gerund werd door

ilflltBllflllGflrc
ffi,,'-

^

IUerkingsvorslag
Bengalen zelf en dat ook veel vrouwen
hier actief bij betrokken waren. In één
van de ziekenhuizen kwamen we toevallig binnen toen al de veldwerkers
juist terug binnenkwamen. Iedereen in
de groep, ongeveer 20 petsonen, stelde
zich voor. Dit is voor ons de normaal-

ste zaak van de wereld, maat naat
Bengaalse normen is het heel Íaat dat

vrouwen praten tegen mannen en dan
nog zeker als het vreemden of "witten"

zin.
De laatste zaterdag van de maand was
er de "teachers' meeting" voor de leerkrachten van Dakbhanga en Moishkum.
Hier werden alle problemen besproken
maar er was ook tljd voor extra opleiding. De dag dat wij er waren moest
elke Leraar of lerares een presentatie
geven over sterke en zwakke punten in
hun klassen en dit met voorbeelden staven. Wij konden alleen maar besluiten

dat alle leraars echt gemotiveerd zin
en dat ook alles in goede banen geleid
wordt, dat merkten we duidelijk omdat
we een ganse dag mee vergaderden, ook
al was alles in het Bengaals.

Dan was het zoYeÍ: rra 2 weken zouden we eindelijk naar Moishkum en
Dakbhanga gaan.

Het schooltje van Moishkum

hadden

we al een paar dagen vroeger van ver
gezien Het ligt prachtig boven op een
heuvel , maaf als je die heuvel moet
opklauteren, kan je alleen maar bllj z9n
dat het niet regende en

je zonder vallen

boven raakt.

Het is toch altijd mooi om schoolkinderen te zien dre zo fier als een gieter zin
als ze iets op het bord mogen schrijven,
een tekstje lezen, een gedichtje opzeg-

gen, een liedje zingen

of een

dansje

doen.

Dan het bootje

in

naar Dakbangha.

werden we heel vriendelijk ontvangen.
Dat het lesgeven van Leen en Dieter in
Dakbangha veel indruk gemaakt heeft
wisten we al. Maar het hek was helemaal
van de dam toen Hossain tegen iedereen
zet dat wij de ouders waren van Leen en
Dieter. Tientallen kinderen hoorden we
roepen "Leen o Dieterer amma ebong
abba". Wat gewoon "Moeder en vader
van Leen en Dieter" betekende.

De voorzitter van het oudercomité was
ook in de school om ons te verwelkomen. Heel handig hakte hij voor ons een
groene kokosnoot open, en die smaakte

heerlijk verfrissend tijdens die snikhete
dag.

In de loop van de dag hebben we
verschillende vaders in het schooltje
ontmoet. Bij een van de ouders, Jolil,
ztjn we dan in de namiddag op visite
geweest, waar we lekkere verse kokosnoot met suiker en een dran§e kregen.
De mensen in Dakbangha ztjn heel
arm en leven nog heel primitief, maar

mensen ontvangen dat kunnen ze als
de beste. We hadden al een paar keer
vriendelijk bedankt, maar we moesten
en zouden een flesje Sprite drinken.
Zo'n flesje kost ginds een fortuin voor
hen. Na een lange discussie, dikwijls
met handen en voeten, konden we hen
toch overtuigen dat wij slechts één klein
glaasje wilden drinken en dat ze de rest
voor hun gezin moesten houden.

2001

In

2004 veranderde

er heel wat, In

België zowel als in Bangladesh.

Op donderdag 29 januari was het de
eerste Algemene Vergadering van de
YZW. Er werd teruggekeken oP het
jaar 2003 en werden de grote krijtlijnen uttgezet voor het nieuwe jaar. De
Jaarrekening 2003 en de begroting 2004
werden goedgekeurd. De activiteitenkalender werd opgesteld en na afloop van
de vergadering werd traditiegetrouw de
Nieuw sbrief y erzeÍrdklaar gemaakt.

De Nieuwsbrieven 5 en 6. verschenen begin februari en eind augustus.
Inmiddels is ons adressenbestand uitgegroeid tot meer dan 900 abonnees.
De grootste groep woont uiteraard in
Heusden-Zolder, maat verder zwetft
ofize Nieuwsbrief uit over heel Belgiö
en nog veel verder, tot zelfs in NieuwZeeland.

.

. Door

allerlei omstandighe-

den is de digitale Engelstalige versie
van de Nieuwsbrief niet van de grond

gekomen, maar
ervan

de

Yefwezenlijking

blijft op de agenda staan.

Het schooltje zelf zag er netjes uit en
functioneerde heel goed. De leraars
die allen in het dorpje wonen, zljn ook

De Raad van Bestuur rieP nogmaals
de Algemene Vergadering bij elkaar
op dinsdag 3l augustus en laste oP

gestart met onderwijs voor de volwassenen (leren lezen en schrijven).

30 november een extra vergadering in.
Tijdens deze laatste vergadering werd

Ons besluit is dat het niet alleen de reis
van ons leven was, maar beter gezegd
de belevenis van ons leven. Anderuijds
weten wij nu nog beter dan voorheen

Neen, geen motorboot, maar een lange
smalle boot die door een "bootman" met
een lange stok vooruit geduwd werd.
Het tochtje duurde iets langer dan een
half uur, maar toch kwam je na 5 minuten al in een heel andere wereld. Het
was er rustig en stil, prachtige natuur,

dat het geld van de YZW heel nuttig
besteed is en dat wij, nu we het met
onze eigen ogen gezien hebben, in de
toekomst nog met meer enthousiasme
op de "Dakbh afiga afternoons" zullen

en alle drukte van de voorbije weken
viel weg. Er waren geen motoren, geen

Rene en Marina Engelen

gaafi helpen.

elektriciteit en geen komfort meer.

Toen we aanmeerden

IÍl,lry Dakhhanga

in Dakbhanga
I
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de definitieve versie van de nieuwe statuten vastgesteld en ondertekend.

De Raad van Bestuur kwam gedurende
het werl<1aar 2001bij elkaar op 25 met,
29 juni, 2J juli, 28 september, 26 oktober en 7 december. Tijdens deze vergaderingen ging de meeste aandacht uit
fiaat o.a. het koffieconcert op I maart;
de nieuwe wetgeving op de YZWs en
daaruit voortvloeiend de nieuwe statuten van deYZW Dakbhanga; de oPrichting van de NGO in Bangladesh; de
Nieuwsbrieven en de Engelstalige versie ervan; de btjzondere donaties en al
onze donateurs; de terugkeer van Rita

7

fiaar België en de voortzetting van het
project in Bangladesh.

betreft de financiële als de organisatorische en educatieve aspecten van het
project.

Op zondag 1 maart

organiseerde de
YZW een koffieconcert in 't Kuipershof
in Heusden. De groep Sanzuniek verzorgde een klasse concert dat erg in de
smaak viel van het opgekomen publiek.
Toen na de pauze Dries Theuwissen ztjn

miniconcert bracht, kreeg ook hij na
afloop een welverdiend applaus. Zin
tante Rita genoot mee vanuit Bangladesh

Enkele dagen later, op 13 maart, volgde
de voorzitter een seminarie in het NH

Genk Hotel over de nieuwe VZW-wet

Na maanden en maanden van onderhandelen, invullen van papieren, indienen
van formulieren, op en neer retzen tussen Cox's Bazar en Dhaka etc. werd
uiteindelijk in oktober 2004 het onderwijsproject van de NGO Dakbhanga
officieel geregistreerd door de Bengaalse
overheid. De scholen kregen bezoek van

officiele inspecties. Naast een heel goed
rapport kregen de NGO en de schoolcomités de belofte voor talrijke verbeteringen aan de lokale infrastructuur
wat betreft elektriciteitsvo orzientng, rio-

en over aansprakelijkheid van een YZW
in de praktijk. Tijdens de rest van het
werkingsjaar werd alles op alles gezet

leringswerkzaamheden, communicatiemogelijkheden etc.

om tijdig de nieuwe statuten klaar te
hebben. Nog voor de uiterste indie-

benoemd a1s project coördinator van de
NGO. Een tijdje later volgde Shelly als
parttime financieel manag er Onze reeds

ningtermijn met een jaar werd verlengd
konden de nodige stukken worden verstuurd. Met succes, want op I januarr
2005 verscheen in de bijlagen van het
"Belgisch Staatsblad" onder aktenummer 1122, de nieuwe statuten van de
YZW Dakbhanga.

In augustus bracht ons

Algemeen
Bestuurslid Marina Gijbels een bezoek
aan het project In Bangladesh. Naast
een goed.-9er,'ulde buidel nam ze onder
andere ook een door de YZW aan._gekochte di_eitale camera mee . Zo zullen
we in de toekomst ook via beelden op
de hoogte blijven van het reilen en zeilen
ter plaatse.

Bijna gelijktijdig werd

Shameen

eerder benoemde Country Representative

Hossain

en zljn vrouw Ptara blijven

gemotiveerde en hardwerkend vrijwilligers. Het kantoor van Dakbhanga is een
deel van hun appartement.

In 2004 sponsorde deYZW 6 meisjes en
1 jongen in het middelbaar onderwijs.
Hun resultaten bij een eerste examenronde waren niet zo goed. Er werden toen
nieuwe afspraken gemaakt efl ze werden

naar een andere school gestuurd,

de

Kishol aya Girls School en de Kishol aya

High School. Mede door middel van
bijlessen en andere speciale voorzieningen waren hun resultaten een stuk
beter bij de tweede examenronde en bij

In oktober verliet Rita Cox' s Bazar voorgoed en na een "afscheidstournee" door
Bangladesh kwam ze op 13 november
terug naar België

de eindexamens. Arefa, Saleha, Bashi,
Khadiza, Parvin, Montaz en Rojina hebben hun best gedaan . Ze haalden gemiddeld 70,5Vo (407o rs reeds geslaagd in

Maar voor Rita vertrok werden nog
allerlei procedures uitgewerkt. Er wer-

Bangladesh).

den arbeidsvoorwaarden geformuleerd,
taakomschrijvingen gemaakt, salarisschalen vastgesteld, huisreglementen
opgesteld, het woon-werkverkeer gere-

De lagere scholen draaien goed, ondanks

geld etc. Daarnaast werden er - om hier
goed geïnformeerd te blijven - afspraken

gemaakt betreffende maandelijkse en
driemaandelijkse rapporten. Door het
gebruiken van enkele vastgestelde formulieren in de verslaggeving blijven
we nu kort op de bal spelen, zowel wat

voortdurende problemen met onderwijzeÍs. Rojina, één van de onderwijzeressen van Dakbhanga, moest onder druk
van haar man ontslag nemen. Jammer,
want ze was een heel goede kracht, met
veel plezrer in haar werk en nu zit ze
gewoon thuis, offi voor haar echtgenoot
te zoÍgen In Dakbhanga werkten eind
2004 Kabir, of Zaktr, de hoofdonderwrjzer, Mukti en Hamid. In Moishkum
I
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werd Tocky, voormalige CU-medewerkster, benoemd als hoofdonderwijzeres.
ZIj heeft assistentie van Mahinoor en
Jurmi.

Van de 97 scholiertjes

in Dakbhanga

slaagden eind 2004 64 kinderen om over
te gaan fiaar een hogere klas. Van deze
64 kinderen haalden 627o meer dan 607o
gemiddeld. In Moishkum slaagden 56
scholieren van de 86. Hier haalden 947o
meer dan 607o gemiddeld.

Er werden twee schooketzerr georganiseerd. Voor de kleintjes

in de buurt van

het schooltje in Moishkum en voor de
groten op het strand in Teknaf, helemaal
in het zuiden van Bangladesh.

Omdat analfabetisme onder volwassenen in Bangladesh nog steeds een
groot probleem is, werd er fla eerdere
mislukkingen opnieuw voorzichtig en
beter georganiseerd gestart met alfabetiseringscursussen voor de ouders van de

kinderen in het project. In Dakbhanga
begonnen twee groepen van mannen en
één met vrouwen, in Moishkum twee
groepen vrouwen.

Na de oprichting van een dorpsraad in
1999 in Dakbhanga kwam uiteindelijk
rn 2A04 ook een dorpsraad tot stand in
Moishkum. In Dakbhanga is de raad
onderverdeeld in een mannelijke, vrouen jongeren groep. In Moishkum
zetelt naast een mannengroep en vrouwenraad van 34 moeders. Zlj spelen een
belangrijke rol in het onderwijsproject.
Daarnaast is er ook nog het zogenaamde
schoolcomité. Het comité werkt behoorlijk in Dakbhanga, in Moishkum komt
het pas sinds november een beetje op
kruissnelheid.

welijke

De verslagen van de vergaderingen van
de dorpsraden, de schoolcomités, de
leraren en van de staf van de NGO
komen maandelijks binnen bij de YZW,
zodat deze steeds op de hoogte
de actuele stand van zaken.

blijft van

De YZW Dakbhanga en de NGO
Dakbhanga hebben ook in 2004 weer,
elk op hun manier, hun steentje bijgedragen aan een betere toekomst voor de
mensen in Dakbhanga en Moishkum.

B
@.
'DflltBHflllGflp

Y,r,. IUeotl os
Met goede moed en heel veel Plannen beginnen ze aatr een nieuw jaat.
Er zljn eerste gesprekken gaande over
een derde schooltje in Gilatoli. In
Moishkum zal etndelijk worden gestart
met de bouw van de school. De aatde
werd aangehoogd door de vaders van
de kinderen, maar voor het starten van
de bouw moest gewacht worden oP de

I

Uw hulp is nog steeds, nu meer dan ooit,
van harte welkom. W{ hebben de verschillende mogelijkheden hoe u ons kunt steunen
nog eens op een rijd e gezet:

I

Om te storten:

I

Eén van onze sponsors werd 80 jaat
en organiseerde daarom begin september een boottocht met diner voor haar
gasten. In plaats van cadeaus woeg ze
iedereen een bijdrage te willen storten
voor oflze YZW. Aan de hand van een
kleine informatiestand aan boord van
het schip vertelden we de feestgangers
wat meer over ofize werking. Bedankt
Madeleine!

goedkeuring van het onderwijsproject.
Het schooltje in Dakbh afiga zal worden

I

Op 10 december mocht Rita uit handen van de voorzitter van de Limburgse
Biervrienden een cheque ontvangen ter
waarde van € 1 000, -. Op de foto van links

uitgebreid. Er moeten overal schoolbanken bijkomen. De schoolcomités
en de onderwrlzerc zullen opleidingen
gaafi volgen. De kinderen zullen extra
worden begeleid zowel in het lager als
in het middelbaar onderwijs... En noem
maar op...

Samen met

u kunnen de

YZW

Dakbhangaen de NGO Dakbhanga met
dankbaarheid en trots terugkijken op
een goed jaa, 2004. Dit alles geeft ons
de moed om verder te gaan.
fiaarrechts: Rony Langenaeken, de voor-

Vlahinoor- bij haan leenlingen in

zitter van De Limburgse Biervrienden;

U kan steeds terecht voor alle informatie over onze YZW, het bestellen van
postkaarten of deze Nieuwsbrief:
pertelefoon (089 566659) of viaE-mail:

v,z. \A/. da kbha

I

n

ga @ti sca

Volgens de Wet van

I

i . be.

2l juni

192t.,
2

zoals gewijzigd door de Wet van

mei 2002 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, spreken we in de
toekomst alleen nog maar over een Raad

van Bestuur en dus niet meer van de
Raad van Beheer. De Raad van Bestuur
van de YZW Dakbhanga bestaat nog

altijd uit Fonny Vermeyen (voorzitter),
Guido Leenders (secretaris) en Johan
Meynen (penningmeester). Sinds begin
2005 is het Algemeen Bestuurslid Carin
Smets aafide Raad toegevoegd als amb-

telijk

secretaris.

I Op verzoek van Abul Hossain,

Nicole Mardaga, onvermoeibaar tombolaverkoopster tijdens het bierweekend, waardoor de Biervrienden deze
cheque konden overhandigen; FonnY
Vermeyen; Rita MeYnen en Casimir

Elsen, ondervoorzittq De Limburgse
Biervrienden en neef van Rita. Mirke
was de initiatiefnemer van deze actie.
Bedankt Mirke... en schol!

I Eind 2004 stopte de Nederlandse
Stichting Vele Handjes met haat wer-

king. In het verleden hebben zti een
groot gedeelte van de salarissen van
de onderwijzers in Dakbhauga en
Moishkum voor hun rekening genomen.
Iaap, en al de andere mensen van Vele
Handjes, bedankt voor alles.

r

op

zoNDAG L2 JUNI

de YZW Dakbhanga
opnieuw een DAKHANGA
AFTERNOON i"'t Kuipershof

organiseert

in Heusd en-Zolder. Bij het ter perse

ofize "Country Representative" in
Bangladesh, spreken we in de toekomst over "Moishkum" in plaats van

gaafi van deze Nieuwsbrief waren er
nog niet veel meer details bekend, maar
hou alvast deze datum vrij in uw agen-

Moheskum.

da.
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