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Overstromingen in Ramkot: “help ons helpen”

 Beste Mijnheer Frans Dragon

 Eind juni laatstleden werd de streek van Cox’ Bazar in het zuidoosten van Bangla-
desh – waar we werkzaam zijn - geteisterd door zware moessonregens. Ze veroorzaakten 
overstromingen en grondverschuivingen. Het water is nu wel weggetrokken, maar het leed 
is nog niet geleden. 

 De zware moessonregens zijn een 
jaarlijks voorkomend fenomeen, maar dit jaar 
overvloediger dan andere jaren.
 De bewoners zagen hun huizen, heb-
ben en goed verdwijnen. Wegen veranderden 
in kolkende modderstromen. Kostbare land-
bouwgrond spoelde weg. Er vielen doden en 
mensen werden ziek.
 Ook Mousumi Barua, onderwijzeres in 
onze school, werd niet gespaard: de hele in-
boedel van haar huisje werd meegesleurd en is 
verdwenen. Zij woont nu tijdelijk in het wees-
huis. 

 De school werd een week gesloten en 
iedereen ging aan de slag. De bewoners van 
Ramkot bleven niet bij de pakken zitten en 
sloegen de handen in mekaar. 
 De dringendste noden zijn: herstel-
len van woningen en inboedel, vrijmaken
en herstellen van de lokale wegen,
medische bijstand, voedselvoorziening. 

 De solidariteit van onze lokale 
partner, het weeshuis van Ramkot, met de 
dorpsbewoners was hartverwarmend. 
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 Met man en macht zijn ze dagen-
lang in de weer geweest: huizen stutten, 
wegen vrijmaken, met zandzakjes en 
stokken het water tegenhouden, rijst uit-
delen …

Het leven herneemt langzaam, maar de 
schade is nog lang niet hersteld. De no-
den zijn nog groot. 

We drukken hierbij de brieven en bijhorende tekeningen van twee van onze leerlingen af. 
Hun familie werd zwaar getroffen door de overstromingen. Om stil van te worden…..

Beste, 
help ons met een noodfonds voor mijn
landgenoten in Ramkot. Dank zij uw bijdrage
kunnen we de slachtoffers helpen. Sumi Baker

Bestuurder

Beste vrienden, 
Gegroet, mijn naam is Umaiya 
Chak. 
Ik verblijf in het weeshuis. Zo werd 
ik toegelaten tot de Jagat Yioti la-
gere school. Ik zit nu in het eerste 
leerjaar. Ik ga graag naar school. 
Ik zie mijn leraars graag en zij mij 
ook. 
Tijdens de overstromingen is ons 
huis ingestort door rotsblokken 
die van de berg vielen. Heel wat 
familieleden, ook mijn mama, zijn 
gestorven. Ik ben daar heel ver-
drietig van.
Jouw vriend,
Umaiya

Beste vrienden, 
Gegroet, mijn naam is Anonna Ba-
rua.
Ik ben 8 jaar. Ik zit in het eerste 
leerjaar van de Jagat Yioti lagere 
school. Ik ga graag naar school. 
Naast mijn studies doe ik ook aan 
sport. Op school vertellen de leraars 
leuke verhalen en leren ons zingen 
en dansen. 
Ons huis is weggespoeld bij de 
over-stroming. Dat maakt het 
moeilijk om te studeren.
Jouw vriend,
Anonna Barua 
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Onze  school : goede  resultaten en tevreden kinderen

Het nieuwe schoolgebouw is nu definitief uit de steigers. 
Het wordt in januari officieel in gebruik genomen.
Januari is ook de start van een nieuw schooljaar en van het tweede leerjaar van onze 
school. 

Een inkijkje in het nieuwe schoolgebouw.

Onder begeleiding van de beide onderwijzers 
Mevr. Mousumi Barua en Dhr. Arun Barua en 
de directrice van onze school, konden de leer-
lingen al eens de lokalen van het nieuwe 
schoolgebouw gaan verkennen.

Van de gelegenheid maken ze gebruik om een 
stukje ‘taalles’ te demonstreren. 
De leerlingen oefenen verhaaltjes in aan de 
hand van taalfiches, aangepast aan het niveau 
van de individuele leerling.

Op de foto hiernaast dragen leerlingen  
poëzie van de Bengaalse dichter Rabindra-
nath Tagore voor, die hier erg gewaar-
deerd wordt.

Mevr. Lopa, de directrice, vermeldt dat de 
leerlingen steeds betere resultaten beha-
len en graag naar school gaan. Leuk om 
dat te vernemen! 

Op de foto hieronder zien we de leerlingen 
woordjes en zinnen uitbeelden die ze ge-
leerd hebben. 

MAAR…… er is nog wel heel wat werk aan de 
winkel om alles “schoolklaar” te maken.
Er moet nog heel wat aangekocht en ingericht 
worden: aankleding van het gebouw, het meu-
bilair, tafels en stoeltjes, didactisch en allerlei 
ander schoolmateriaal.

Er worden nieuwe leerkrachten aangeworven 
en opgeleid, leerlingen voor het tweede leer-
jaar toegelaten. Dit alles vraagt tijd en voorbe-
reiding. 
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Het weeshuis : meisjesstudenten geslaagd ! Fier en tevreden !

Hierbij foto’s van enkele meisjes uit het 
weeshuis die het diploma volledig secun-
dair onderwijs behaalden.
Ze zijn er ontzettend fier op en willen nu 
de stap zetten naar hoger onderwijs.
Zo werken ze verder aan een betere toe-
komst. 

Dankzij uw steun zijn ze al zover geko-
men. Dit beseffen ze maar al te goed!
Ze bedanken dan ook alle gulle EIB-
vrienden. Ze hopen in de toekomst nog 
op u te kunnen rekenen.

 Anita  Liza  Mo Mo Chen  Prya  Younai

Sponsortocht voor onze projecten

Op vrijdag 17 augustus ging opnieuw de Dodentocht 
van Bornem door: een tocht van 100 kilometer. 
Rik Wesemaal, voorzitter van de Mechelse wandel-
club Opsinjoor (rechts op de foto in zijn Opsinjoor-
pak) stapte voor de 27ste keer de tocht uit in zijn te-
nue.

Hij liet zich sponseren door vrienden en kennissen. 
Zo overhandigde hij 1.328,30 euro bij het stand-
beeld van Opsinjoor op de Mechelse grote markt als 
steun voor onze projecten. Bedankt Rik. 

U wil steunen. Maak uw gift of een permanente opdracht over op rekeningnummer 
 BE69-4100-6555-8178   /  BIC: KREDBEBB  van

Education International Belgium VZW -  Zwartkloosterstraat 66 – 2800 Mechelen.
Schrijf ons op bovenstaand adres of mail naar 

secretariaat@education-international.be 
Meer informatie vindt u op www.education-international.be
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