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Bent U verontwaardigd over de rampen in de textielindustrie
in Bangladesh ?

Wij ook. Via de media hoorde u  over
de ramp waarbij 1.127 arbeiders het leven
lieten. 

De kledingstukken van gekende
kledingmerken worden voor een groot deel
gemaakt in Bangladesh. 

Sinds jaren strijdt de Bengaalse
bevolking voor rechtvaardige lonen en  tegen
mensonwaardige werkomstandigheden. Dit zal
dit vruchten afwerpen.

Via onderwijs  kunnen jongeren kennis opdoen, leren zelfstandig oordelen en 
opkomen voor hun rechten. Zij zullen met deze inzichten werken in de industrie en 
administratie van Bangladesh. Daar kunnen ze andere werknemers mobiliseren en 
ondersteunen tegen de bestaande wantoestanden . Maak daarom uw gift over zodat onze 
school kan groeien.

Wie zich verder wil informeren en zijn medeleven betuigen verwijzen we naar de 
website www.schonekleren.be

PS :  Beste ,  hierbij  een foto van enkele  landgenootjes  bij  de start  van het  nieuwe
schooljaar. Toon hem aan uw vrienden en vraag hen onze school ook te steunen.

Sumi Baker, bestuurder

http://www.schonekleren.be/


Twee meisjes uit Bangladesh bedanken u

Tijdens ons werkbezoek in januari-februari 2013 hebben we met verschillende meisjes, oud-
studenten uit het EIB-programma gesproken. Hieronder wat ze ons vertelden.

“Ik wil me inzetten voor al wie aan diabetes lijdt”

We laten Hla Aye Thein aan het woord (foto). 
Ze is afkomstig van de Rakhine-minderheid en 27 jaar
oud. Ze is nu afgestudeerd als master in de
biochemische en moleculaire biologie. 

Mijn thesis handelde over suikerziekte. Dat is bij ons
een wijdverspreide ziekte en een belangrijke
doodsoorzaak. 

Ik verblijf nu in Dhaka en bereid me voor op een
examen voor een aanstelling in de ‘Bangladesh Civil
Service’. 

Mijn diploma heeft mijn toekomst een positieve
wending gegeven. Mijn familie was arm en studeren
was onmogelijk zonder financiële steun van EIB.

Thuis waren we met vijf kinderen, twee meisjes en
drie jongens. Ik was de jongste, een nakomertje. Mijn
moeder stierf bij mijn geboorte. Papa hertrouwde maar besteedde mij uit aan mijn tante. 
Die verdiende als naaister een karig loontje voor zeer lange werkdagen. Ze kon zich weinig 
met mijn opvoeding bezighouden.

Zij deed een aanvraag  voor opname in het tehuis in Ramkot. Gelukkig hebben ze mij daar 
aangenomen want de vraag was groot en het  aantal plaatsen beperkt.

Pier Lupi, oprichter van het home, de directie – mevr. Lopa en dhr. Prosun - en andere 
begeleiders in het weeshuis hebben mij altijd aangemoedigd verder te studeren, ook als ik het 
niet meer zag zitten.

Ik wil met mijn kennis en diploma nu iets betekenen voor mijn mensen. 
Ik wil me inzetten voor al diegenen die aan diabetes lijden want de verzorging laat hier veel te 
wensen over. Veel mensen kunnen zich geen hulp veroorloven wegens te weinig centen of 
onvoldoende voorlichting en informatie. 

Ik ben u erg dankbaar, want dank zij u ben ik zover kunnen komen en kan ik nu 
ook wat terugdoen voor mijn landgenoten.



“Met 105 leerlingen in de klas kan je amper lesgeven”

Modu Hani Borua, (foto) Boeddhiste uit de buurt van 
Ramu, 26 jaar, oud-studente uit ons studiebeurzen-programma 
vertelt:

Ik ben als kind opgegroeid in het weeshuis in Ramkot en heb nu het 
diploma van bachelor in Politieke wetenschappen en van 
lerarenopleiding op zak. 

Ik werk als leerkracht lager onderwijs in een overheidsschool in 
een dorp met een moslimbevolking op 40 km van mijn woonplaats.

Er zijn 430 leerlingen in het 1ste tot het 5de leerjaar. Maar er zijn 
slechts twee leraars: ik en de directeur. 

We geven les in twee shiften.

In de voormiddag: drie lessen aan het 1ste en 2de leerjaar. Ik geef les aan het 1ste leerjaar 
waarin105 leerlingen zitten. Als ik telkens 15 minuten effectief ‘les’ kan geven is dit al een 
succes.
In de namiddag staat de directeur afwisselend in het 3de en 4de leerjaar, terwijl ik lesgeef aan 
het 5de leerjaar met ‘maar’ 58 leerlingen. Ongeveer de helft van de leerlingen stopt al na het 
4de leerjaar. 

Dit is de situatie in veel overheidsscholen en privéscholen in Bangladesh. Heel veel kinderen 
vallen hier uit de boot. En dat wil zeggen dat ze verder in armoede achterblijven. 

Ik vindt het fantastisch wat jullie hier in Ramkot doen: een nieuwe school en vooral de 
actieve, kindvriendelijke aanpak met maximum 30 leerlingen per klas. Een voorbeeld van 
goed onderwijs.  

Bedank de vele EIB-steungevers die goed onderwijs hier mogelijk maken. Zonder jullie steun 
was ik nooit zover gekomen. Ik hoop nog eens les te kunnen geven in zo’n goeie school als 
die van jullie. 

Uw school : schoolmateriaal is nu de eerste zorg

De school loopt zoals gepland. De kinderen
komen heel graag.

Vooral het gebrek aan schoolmaterialen is
nu onze zorg. Papier, schriften, kleurkrijt en
nog zoveel andere school- en klasbenodigd-
heden zijn niet altijd makkelijk te krijgen
en zijn niet goedkoop. 
Ook de uitbouw van een goede
schoolbibliotheek vraagt tijd en vooral
centen. 
Met een gulle gift van 40 euro kunnen we
al heel wat materiaal aankopen voor onze
twee klassen.



Kinderen en jongeren in België steunen hun leeftijdgenootjes in 
Bangladesh

Schoolkinderen van de ‘Dames’
uit Antwerpen

Sumi, onze Bengaalse medewerker gaf een
diareeks aan alle groepen van de lagere
school van ‘de Dames’. 
Elke klas werkte een steunactiviteit uit :
liedjes zingen op de Groenplaats, wafeltjes
verkopen, steun vragen in de familie…
Op hun maandafsluiting overhandigden
leerlingen van Bengaalse afkomst in hun
klederdracht een cheque van 2.500 euro aan
EIB.

Schoolkinderen uit Emblem

In de basisschool St.Jozef van Emblem-
Ranst stapten de kinderen een 
sponsorvoettocht van 7 of 10 km.
EIB zorgde voor informatie. 
Resultaat:  2.400 euro voor de school van 
hun leeftijdgenootjes in Bangladesh. 
Hartelijk dank.

Dansschool Pivolté -Brasschaat

Reeds jarenlang werkt een steungroep van
Pivolté voor onze projecten. Zo verkopen ze
elk jaar op hun dansshows artisanaat uit
Bangladesh. 
Dat leverde deze keer 1.390 euro op voor
EIB. Nogmaals bedankt vrienden.

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




