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 Beste  

We hebben interessant nieuws voor u. We zijn twee maanden gaan kijken en 
helpen in de projecten die u steunt in Bangladesh. 
Wat is het resultaat van uw steun aan het weeshuis en de school in Ramkot ?

Wij, Lut en Hugo, waren in januari en februari in Ramkot. In deze nieuwsbrief 
vertellen we over de stand van zaken. 

Het nieuwe schooljaar ging in januari van start 
in een spiksplinternieuw schoolgebouw. Maar er is nog 
veel nood aan materiaal: rekken en wanden, flexibele 
borden, krukjes … 

… en materiaal om de lessen concreet te ma-
ken: didactische platen met afbeeldingen,  kleurkrijt, 
tekenpapier, wasco’s, lees- en prentenboekjes, kinde-
rencyclopedieën over planten, dieren, wetenschappen, 
en zo veel meer. 

Sommige materialen maken ze zelf zoals reken-
staafjes uit bamboehout (foto hiernaast) 

En voor het ander materiaal hopen ze te mogen rekenen op uw steun 

PS:  Wie ons in 2012 steunde met minstens 40 euro vindt hierbij het fiscaal at-
test. 30 % van dit bedrag recupereert u via uw belastingen. Kan u mijn landgenootjes 
nog helpen met een gift voor schoolmateriaal ? Ze hopen er op.

Sumi Baker, bestuurder
Lut Adriaensens en Hugo Van Droogenbroeck,
Onderwijsspecialisten van EIB 
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Nieuws uit Bangladesh

Start van het nieuwe schooljaar

Begin januari zijn er ruim tweehon-
derd kinderen met hun ouders die in-
teresse hebben voor onze school of  
het tehuis in Ramkot. Het is overdui-
delijk: school en tehuis worden erg 
gewaardeerd door de plaatselijke be-
volking.  

Er is het mooie schoolgebouw.  De 
kinderen zijn de hele dag op school  
en krijgen kwaliteitsvol onderwijs.
Er is aandacht voor exploratie, cultu-
rele activiteiten, huiswerk, bijlessen 
… 
De ouders worden bij de school 
betrokken door de maandelijkse 
oudervergadering. 

Onze partner, coördinator mevrouw Lopa, moet spijtig genoeg veel ouders teleurstellen. 
Er worden twaalf kinderen voor het tehuis geselecteerd die ook naar het eerste leerjaar kun-
nen gaan. 
Voor dat eerste leerjaar komen er nog 18 kinderen bij uit de buurt. Hierbij geven we voorrang 
aan kinderen uit arme families en zorgen we voor religieuze diversiteit. 
Het tweede leerjaar start met 30 kinderen. 

Selectie van de nieuwe leraar en opleiding van de leraren

We nemen ook een nieuwe leraar aan. 
Uit negen kandidaten weerhouden we er 
vier om testlessen te geven voor de klas.

Uiteindelijk kiezen we Beby Akter, een 23 
jarige moslima. Ook in het lerarenkorps 
willen we religieuze diversiteit weerspie-
geld zien.

Gedurende een maand krijgen de nieuwe 
en de twee leerkrachten in functie een 
praktijkgerichte opleiding.

In de namiddagen besteden we aandacht 
aan lesvoorbereidingen, klasmanagement, 

didactisch materiaal gebruiken, aandacht voor zwakke en sterke leerlingen, de leertijd effi-
ciënt gebruiken, zelfstandige studie en groepswerk, leerlingenprofielen opmaken en extra 
begeleiding voorzien. 

In de voormiddagen wordt dit in de lessen toegepast. De leerlingen vinden de actieve leerme-
thodes best leuk. De leerkrachten hebben wel wat meer werk en moeite om de klas in de 
hand te houden.
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Hierbij laten we de nieuwe lerares, Beby Ak-
ter even aan het woord. (foto hiernaast)
 
“Ik woon in Ramu en gaf twee jaar les in 
Cox’s Bazar aan jongeren die de school 
verlieten en klusjes gingen doen in de vis-
verwerking en in de veeteelt. 
Hun ouders probeerden zelf te overleven en 
konden zich niet over hun kinderen be-
kommeren. 
Hier in Ramkot zijn de ouders ook arm 
maar ze willen dat hun kinderen goed on-
derwijs krijgen. 
Ik deed het vorige werk graag, maar wou 
dichter bij huis lesgeven. Vandaar dat ik mij 
kandidaat stelde.
Ik steek hier veel op van de lerarentraining 
die we krijgen. 
Wat me boeit is dat alles stap voor stap wordt aangebracht en ingeoefend, zowel voor de le-
raren als voor de leerlingen. Ik ben echt blij dat ik hier aangenomen ben en dat de leerkrach-
ten betrokken worden bij het beleid van de school.” 

Feestelijke opening van de school

Op donderdag 31 janu-
ari wordt de school 
plechtig 
geopend. 
Er is een grote feesttent 
opgesteld en er komt 
veel schoon volk. De 
hele buurt was present.

De kinderen van het 
eerste leerjaar hebben 
zopas hun uniformpje 
gekregen en lopen als 
koningskinderen te 
pronken. 

De belangrijkste geno-
digde voor de plechtige opening was de district commissioner van Cox’s Bazar, vergelijkbaar 
met een provinciegouverneur hier in België.
Hij houdt een gesmaakte toespraak, waarin hij de buurt oproept de school te ondersteunen 
en veel aandacht te besteden aan het onderwijs van hun kinderen:  zij gaan de toekomst van 
het land een gezicht geven. 
De gouverneur prijst de school als een ontmoetingsplaats voor het vreedzaam samenleven 
van de verschillende godsdiensten.
 
Dan veroveren de kinderen van het eerste leerjaar het publiek met hun liedjes en dansjes. De 
oudste groep jongeren van het home brengen dan een toneelstuk over 300 jaar woelige ge-
schiedenis van Bangladesh. Bengalezen houden van drama, zowel op de planken als in de re-
aliteit. De kinderen op school zijn verzot op het uitbeelden van verhaaltjes.
De enthousiaste officiële opening van de school wordt gedragen door de plaatselijke gemeen-
schap.
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In België : steun voor de school

Dans in Ramkot en Brasschaat

Optreden van de meisjes van het tehuis op 
de internationale moedertaaldag (21 febru-
ari). We besteden in de school ook aan-
dacht aan de culturele ontwikkeling van de 
leerlingen. Dans is een belangrijk element 
in de Bengalese cultuur.

De dansschool Pivolté van Brasschaat 
steunt al jaren onze projecten in Bangla-
desh. 
Op zondag 21 oktober 2012 organiseerde 
Pivolté haar derde marathon-dansdag. De 
opbrengst gaat volledig naar de projecten 
van EIB. 

Van 10 tot 18 uur werden er non-stop les-
sen kinderdans, hiphop, jazzdans, moder-
ne dans en Zumba gegeven. De leiding, de 

leerkrachten en al de helpers verleenden 
gratis hun medewerking aan deze dag. 
De ouders en leerlingen hadden de cafeta-
ria gevuld met super heerlijke zoute en 
zoete snacks die ook ten voordele van EIB 
aan de man gebracht werden.

Aan het begin van de sessies gaven EIB-
vrijwilligers een korte inleiding over de EIB-
projecten  In de cafetaria was een info- en 
verkoopstand opgesteld, die tal van kijk- 
en kooplustigen trok.
Veel dank aan het volledige Pivolté-team 
en al de danskinderen voor de geweldige 
inzet.

Pivolté steunde EIB in 2012 met 3.078 € 

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.
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Als u in uw organisatie of school ook een initiatief wil nemen voor de EIB-projecten 
willen wij u graag ondersteunen.

Schrijf ons op bovenstaand adres of mail naar
 secretariaat@education-international.be 

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

mailto:secretariaat@education-international.be
mailto:secretariaat@education-international.be

