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                                                                 Mevrouw Van Severen Marianne                                                            
                Paul Devignestraat 70 B 30

                                                                          BE-1030 Schaarbeek

  Beste Mevrouw Van Severen,

Dank zij uw steun aan de school in Ramu (Bangladesh) kunnen we kin-
deren een geest van solidariteit meegeven.   

Dat steekt af tegen de spanningen die er afgelopen maanden waren in 
de streek waar wij werken. Daar leest u meer over in deze nieuwsbrief.

Om deze problemen te voorkomen voeden we de kinderen in onze 
school in Ramkot – Ramu op in een geest van respect en verdraagzaamheid.

Help ons dit werk verder te
zetten met uw bijdrage, 


 

Sumi Baker, bestuurder

Kinderen en begeleiders op het einde van het eerste leerjaar in 
onze school
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Nieuws uit Bangladesh
Religieuze conflicten bedreigen het vreedzaam samenleven

30 september is een feestdag voor de Boeddhistische 
gemeenschap in Bangladesh. Het is traditie dat de men-
sen eten naar de tempels te brengen en offeren aan 
Boeddha. Dit wordt nadien verdeeld onder de armen.
 
Zo ook in Ramu, een vreedzaam stadje in het zuidoosten 
aan de grens met Myanmar (Birma), waar 27 historische 
tempels en kloosters gelegen zijn. 
Het weeshuis en het schooltje liggen in Ramkot, een ge-
hucht van Ramu. Hier is EIB werkzaam aan de voet van 
een Boedhistisch heiligdom.

Op 29 september in de vooravond bekijken jongeren in 
een computerwinkeltje in het centrum van Ramu het wijd-
verspreid provocerend Amerikaans videofilmpje, waarin 
de profeet Mohammed en de koran worden beklad.

Dit lokt wereldwijd protest en geweld uit onder moslims. Een afbeelding, waarbij 
iemand zijn voet op de koran zet, belandt op de Facebookpagina van een Boeddhis-
tische 18 jarige en wordt via internet rondgestuurd.

Dit is het startsein voor fanatieke moslims om tempels en huizen van Boeddhisten 
te vernielen en in brand te steken. 
’s Anderendaags herhalen zich dezelfde taferelen in drie andere stadjes in de brede 
omgeving van Cox’s Bazar. 

Het geweld heeft in heel Bangladesh een schokgolf teweeg gebracht. 
Hoe is zo iets mogelijk ? Was dit te voorkomen ?  
De illusie dat de verschillende godsdiensten – moslim, boeddhisten, hindoe en 
christenen – in harmonie samenleven krijgt in één klap een sterke deuk.

Achteraf blijkt dat extremistische 
Moslims deze aanvallen grondig 
hebben voorbereid: jongeren werden 
opgehitst en met bussen aange-
voerd. De locale moslimgemeen-
schap van Ramu was er niet bij be-
trokken.

Volgens de grondwet is Bangladesh 
een lekenstaat, maar de islam is er 
wel staatsgodsdienst.

De extremistische Bengalese mos-
lims, die vanuit Pakistan gesteund worden, willen echter een zuivere moslimstaat 
instellen. Ze vormen een kleine minderheid in Bangladesh. Maar zij terroriseren de 
bevolking en zetten de verschillende godsdiensten en etnische groepen tegen elkaar 
op.



In de streek rond Cox’s Bazar misbruiken zij de etnische groep de “Rohingya’s “.  
Deze bevolkingsgroep die zowel in Bangladesh als in de deelstaat Rakhine van 
Myanmar verspreid leeft, wordt door geen van beide landen erkend en zijn dus 
staatslozen. 

Myanmar, dat overwegend 
Boeddhistisch is, wenst geen 
moslims op zijn grondgebied 
en drijft ze het land uit. 
Bangladesh wil de toevloed 
van Rohingya’s stoppen en 
stuurt ze zoveel mogelijk 
terug. Maar een grote groep 
leeft in vluchtelingenkampen. 
Ze leven er in erbarmelijke 
omstandigheden en zijn een 
gemakkelijke prooi voor 
extremisten. 

Hierboven: foto van een 
vluchtelingenkamp van Rohingya’s 
in het meest zuidelijke punt van 
Bangladesh.
Een hele generatie groeit er op 
zonder rechten: geen scholen, geen 
werk …  want zij verblijven er 
slechts “tijdelijk”. Intussen al meer 
dan 20 jaar ! 

Hiernaast: Rohingya’s ontvluchten 
Myanmar ook per boot, maar 
worden door de Bengalese 
grenstroepen teruggedreven.

En in Ramu - Ramkot ?

In het gehucht Ramkot leven verschillende godsdienstige groepen. Tot nog toe 
bleven het weeshuis en de school in Ramkot gespaard van geweld. 
Maar het wederzijds vertrouwen tussen de groepen is aangetast.

Onze partners verzetten zich tegen het zaaien van onrust en haat. Ze werken er 
dagelijks aan om conflicten te voorkomen. 

Het vreedzaam samenleven van verschillende godsdiensten en etnische groepen is  
een geduldig werk. Onze partners en onze school zijn een ontmoetingsplaats voor 
kinderen en ouders van verschillende geloofsovertuigingen. Zij zijn een voorbeeld 
voor de streek. Ook hierbij willen we hen ondersteunen.
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Januari 2013: start van het 2de leerjaar 
Ons schoolgebouw is nu 
afgewerkt (foto hiernaast). 
Een deel van het gebouw 
dient nu voorlopig als 
onderkomen voor militairen 
en veiligheidsdiensten ‘om 
stabiliteit in de omgeving te 
waarborgen’.

Onze partner en de mensen 
uit de buurt laten ons weten 
dat ze zich nu veilig en 
beschermd voelen.

De lessen, sport- en culturele 
activiteiten van het eerste leerjaar gaan rustig door in een deel van het gebouw.
 
Wanneer u dit leest zullen de eindtoetsen in het eerste leerjaar afgenomen zijn. De 
leerlingen gaan op 15 december voor twee weken met vakantie. 

In januari en februari volgend jaar 
gaan Lut Adriaensens en Hugo Van 
Droogenbroeck, de 
onderwijsspecialisten van EIB terug 
naar Bangladesh.

Ze gaan de situatie ter plekke 
bekijken, bevragen en helpen bij de 
opstart van het tweede leerjaar. 
Met de leerkrachten zetten ze 
trainingsessies op.

Op 31 januari heeft het schoolcomité de officiële opening van het gebouw gepland 
met deelname van de dorpsbewoners.

Onze partners stonden er op dat we u, donateur van EIB, de beste 
wensen zouden overmaken voor het nieuwe jaar: 

Shuwo nobobosho 2013
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U wilt steunen. Maak uw gift of een permanente opdracht over op rekeningnummer  
BE69-4100-6555-8178 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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