
 Nieuwsbrief Bangladesh - 17de jaargang / nr 70 /3de kwartaal  2013
verschijnt driemaandelijks – P910714 – Masspost 2800 Mechelen

 

                                                                                                                                          

 

Mechelen, 20 september 2013

Beste (voornaam/voornamen)
U geeft een toekomst aan arme meisjes van Ramkot

Lut Adriaensens en Hugo Van Droogenbroeck van EIB zijn pas te-
rug uit Bangladesh (Ramu, Ramkot). We geven u een kort verslag van 
hun werkbezoek van zeven weken. 

Ze werkten er met leerlingen, ouders,  leraars en bestuurders van 
onze Jagat-Jyoti school, die u er mogelijk maakt. 

Ze controleerden er het goed gebruik van uw giften. 
Ook de samenwerking tussen weeshuis en school kwam uitge-

breid aan bod. 

Lut en Hugo bereidden samen met vier leraars en het schoolco-
mité de opstart van het derde leerjaar in januari volgend jaar voor. 

En de resultaten zijn goed,
zeer goed zelfs. 

Oordeelt u zelf.

PS:  Zoals u verder leest kost 1 maand schoolgaan voor 1 kind onge-
veer 50 euro. Wil u zo’n maand of meerdere financieren ? U recupereert van 
uw gift van 50 euro 22,50 euro via uw belastingen. U geeft mijn landgenoot-
jes een betere toekomst. 

Sumi Baker, beheerder





Het gaat goed met ons schooltje 

Onze leraars hebben heel wat opgestoken uit de vorige trainingen. Ze berei-
den hun lessen schriftelijk voor, 
geven wekelijks een modelles 
en bespreken die onder me-
kaar. 

In de namiddag begeleiden ze 
het ‘huiswerk’, werken ze leer-
lingen bij, organiseren ze mu-
zische en culturele activiteiten. 

Maandelijks komen de ouders 
samen. De leraars geven hen 
ook hygiënische opvoeding en 
aan elke leerling wordt een kit meegegeven met zeep, tandenborstel en 
tandpasta. 
De Hindoeleerkracht die vanaf januari in dienst komt, woont nu al regelmatig 
lessen bij. 

De vier onderwijzers werken goed samen. Ze vergaderen om de 14 dagen. Ze 
reflecteren over hun eigen lesgeven. Elk van hen heeft ook een verantwoor-
delijkheid op schoolniveau. 
De school kent veel succes in de buurt. Van overal komen ouders vragen om 
hun kinderen in te schrijven. Ons principe blijft: de weeskinderen uit het te-
huis en de arme kinderen uit de buurt hebben voorrang; de drie godsdien-
sten moeten vertegenwoordigd zijn. 

Aandacht voor zwakke leerlingen 
Maandelijks leggen leerlingen toetsen 
af. De leraars vergelijken de resulta-
ten met de vorige: waar liggen de 
zwakke punten ? Is dat eenmalig of is 
er een neerwaartse evolutie ? De re-
sultaten worden op een leerlingenfi-
che bijgehouden.
Zwakke leerlingen krijgen de leerstof 
opnieuw, terwijl de anderen oefenin-
gen maken.

Het ‘huiswerk’ gebeurt in de school en binnen de schooltijd. Arme families 
hebben immers niet de mogelijkheid om hun kinderen thuis deftig huiswerk 
te laten maken: er is geen ruimte, geen elektriciteit, ze moeten meewerken in 
het huishouden of op het veld, op baby’s passen, enz. 
Dat is één van de belangrijkste oorzaken van schoolachterstand en school-
uitval. Daar doen we wat aan in onze Jagat-Jyoti-school (‘licht in de wereld’). 

Lerarenopleiding: links : de leraars Beby, Aurun, 
Mousumi en Shilu. Rechts: Hugo, Lut en directrice 
Lopa



Op bezoek bij de meubelmaker, de groenteboer en 
de fruitkweker
Kinderen leren niet alleen uit boeken 
maar ook door de werkelijkheid in de 
omgeving zelf te onderzoeken.
In onze school organiseren we voor 
de eerste keer een exploratie-op-
dracht. De kinderen willen meer we-
ten over de beroepen die in hun dorp 
worden uitgeoefend. De leraars zoe-
ken een meubelmaker, een groente-
boer en een fruitkweker op.
Ze leggen hen uit wat de bedoeling is 
en vragen hun medewerking.   Alle 
drie vinden het een goed idee en geven al aan wat ze zeker over hun beroep 
willen vertellen. 

De twee studiejaren worden inge-
deeld in drie groepen. De kinderen 
bereiden samen hun vragen voor.
Dan gaan ze op bezoek (zie foto’s). 
Terug in de school vatten ze hun er-
varingen in tekstjes samen. Elke 
groep stelt aan de twee andere 
groepen hun onderzoeks-interview 
voor door er over te vertellen en 
dingen uit te beelden. 

Ze doen dat met veel overtuiging. De 
kinderen zijn geboeid in wat een andere 
groep te vertellen had. 
Deze exploraties zijn een groot succes. 
Dit ervaringsleren is recht in de roos. De 
leraren zelf zijn enthousiast. De leerlin-
gen willen meer van dergelijke explora-
ties in de toekomst. 
De bezochte stielmannen voelen zich ge-
waardeerd en komen hun ervaring in de 
school nog verder toelichten.

Eén maand schoolkosten voor één kind: 50 euro. 
In deze 50 euro zitten o.a.: de persoonlijke schooluitrusting voor een kind, 
leerboeken, schriften, educatief materiaal voor een klasje, bibliotheekje van 
de school, EHBO-benodigdheden, materiaal voor culturele activiteiten, af-
schrijvingskosten schoolmeubilair, lonen leraars, een gezond tussendoortje, 
noodzakelijke medische noodinterventies…

Meubelmaker

Groenteboer

Fruitkweker





Een ernstig ongeval 
Op zondag 14 juli komt Ting Aung, 
de duivel-doet-al van onze school 
(computer, secretaris, klusjesman…) 
in paniek bij ons aan: zijn vierjarig 
nichtje is van de fiets van haar papa 
gevallen. 
Ting brengt haar in allerijl per bus 
naar het Memorial Christian Hospital. 
Het kind heeft een dubbele open 
armbreuk opgelopen en wordt on-
middellijk geopereerd.
Dat kost de arme familie 24.647 taka (ongeveer 240 euro). Zij kunnen dat 
niet betalen. Wij spreken ons noodfonds aan en betalen de factuur.
In het hospitaal ontmoeten we ook Rumpa Dey. Een blij weerzien na twee 
jaar. Zij studeert er nu het laatste jaar verpleegkunde met hulp van een EIB-
studiebeurs. 

Catastrofe in de textielsector
Op 24 april kwamen 1.132 arbeiders om bij de 
instorting van de textielfabriek Rana Plaza. We 
bezochten de plaats van de ramp. 
De zus van onze chauffeur (foto) is er ook om-
gekomen.
Hij getuigt: “ 700 families van de gestorven of 
vermiste werkers hebben nog niets ontvangen. 
Vele overlevenden hebben een zwaar trauma  
opgelopen: nachtmerries, schrik om in een ge-
bouw binnen te gaan, enz. Er was beloofd dat 

gedurende twee jaar alle medische kosten en behandelingen zou terugbe-
taald worden. Tot nog toe zijn alleen de eerste kosten vergoed.”
De bevolking richtte een opvolgingscomité op dat nagaat of alle beloften die 
toen door multinationals, overheid en de sector gedaan werden, wel effectief 
worden nagekomen: vergoedingen, vakbonden toelaten, controle op gebou-
wen, naleving veiligheidsvoorschriften …

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.

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

Oproep tot leerkrachten en leerlingen
Wil je een steun- en info-actie met uw school of klas voor de school in Ramkot opzetten?

Wij helpen daarbij met sprekers en materiaal. Schrijf ons op bovenstaand adres of mail naar
 secretariaat@education-international.be

v.l.n.r.: Hugo, de mama, nichtje Ka Sing Hla en 

V.U. Lut Adriaensens, Zwartkloosterstraat 66, 2800 
Mechelen.
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