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Voorwoord: Educatie kan levens redden 
 

Met het activiteitenrapport 2013 brengen we het 

18de werkingsjaar in kaart van onze organisatie 

Education International Belgium, vzw (EIB).  

 

In december 1995 werd EIB werd opgericht en 

sedert 1996 zijn we actief in Bangladesh. Dat eer-

ste jaar was het behelpen en improviseren. We zijn 

van nul begonnen, gaven les op het strand… aan 

een handvol kleine arme, verwaarloosde, hongeri-

ge kinderen die we letterlijk van ’t straat hebben 

geplukt. Het beetje geld kwam van vrienden in 

België. Zo konden we ons behelpen en later het 

startsein geven voor de uitbouw van een educatie-

ve werking in één van de armste landen in Azië.  

 

Nu 18 jaar later hebben we de steun van een grote 

groep donoren, een ploeg enthousiaste medewer-

kers en een onderwijsteam door EIB ter plaatse 

opgeleid, meer dan vijfhonderd meisjes leren lezen 

en schrijven.  

We geven studiebeurzen aan meisjes vanaf de lagere school tot de universiteit.  

Via een noodfonds hebben we letterlijk het leven kunnen redden kleine kinderen, meisjes en 

vrouwen. Dit fonds werd aangesproken in noodsituaties en voorzag in voedsel, medische 

zorgen, onderdak bij rampen, warme kleren in de koude maanden, alle soorten van bijstand 

voor noodlijdende families in de omgeving, die door overstromingen en andere tegenslagen 

getroffen werden. 

Veel studentes uit ons onderwijsprogramma hebben reeds, via hun opleiding, een goede 

baan gevonden. EIB-studentes verdienen dikwijls een zakcentje bij door o.a. bijlessen te ge-

ven. Daar zijn ze dan geweldig trots op.  

Als je weet dat al veel van onze meisjes met een diploma op zak uit die vicieuze cirkel van 

armoede zijn gekropen en zo een beter leven kunnen uitbouwen, dan besef je pas wat een 

belangrijke weg deze meisjes gedurende de laatste 18 jaar hebben afgelegd. 

Door kansen op onderwijs te bieden helpt EIB in de strijd tegen armoede, uitbuiting, discri-

minatie, kinderhuwelijk, en kinderhandel.   

In 2011 is een belangrijke stap gezet in de reorganisatie én de uitbreiding van de activiteiten 

van E.I.B. in Bangladesh. Naast de studiebeurzen aan meisjes uit Cox’ Bazar en weesmeisjes 

van het JJWCH in Ramu-Ramkot, nam EIB de beslissing voor het oprichten van een school.  

We beslisten het hoofdaccent van de EIB-werking te verleggen naar een eigen school met 

kindvriendelijk onderwijsconcept. 
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Er werd een Memorandum of Understanding ondertekend voor het oprichten van een lagere 

school, verbonden aan het opvangtehuis JJCWH.  

Het doel is onderwijs in relatief kleine klassen aan te bieden dat aangepast is aan de speci-

fieke noden van de weeskinderen van minderheden en arme kinderen uit het weeshuis én 

uit de buurt. De bouw van een nieuwe school werd in 2011 opgestart.  

Op 6 februari 2012 werd een 1ste leerjaar met 27-tal leerlingen ingericht. De lessen gingen 

door in het Home in afwachting van het nieuwe schoolgebouw. 

In 2013 was de school klaar en een 2de leerjaar kwam erbij. 

 

De toestand in Bangladesh evolueert langzaam. Er worden inspanningen geleverd om het 

land (één van de armste landen ter wereld) te ontwikkelen, maar er blijft nog een zeer lange 

weg te gaan. Religieus fanatisme en eeuwenoude tradities zijn een  barrière voor een meisje 

om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig vrouw. Vooral in traditionele milieus is 

schoolgaan voor een meisje nog steeds taboe en worden meisjes op te jonge leeftijd uitge-

huwelijkt.  

Politieke tegenstellingen en wijdverspreide corruptie zijn mede oorzaak van de armoede 

waaronder Bangladesh gebukt gaat. Volgens het National Report: Bangladesh van Unicef 

(2010) leeft 46 percent van de kinderen onder de leeftijd van 18 jaar in armoede. 

Het onderwijssysteem is verouderd en leraren blijven onvoldoende opgeleid.  

In 2010 keurde de overheid een ambitieus programma van onderwijsvernieuwing “New Edu-

cation Policy” goed. De uitvoering ervan laat op zich wachten bij gebrek aan middelen.  

 

Dank zij de steun van een gemotiveerde ploeg en gulle donoren kunnen via 
goed onderwijs arme (wees)meisjes een betere toekomst bieden. 

 
Lutgarde Adriaensens, voorzitter 
Hugo Van Droogenbroeck, secretaris 

 

 

 

 



5 

1. Education International Belgium, VZW (EIB) 
 

De statuten van de VZW verschenen in het 

Belgisch Staatsblad van 22/2/1996. 

De maatschappelijke zetel is in Mechelen 

gevestigd.  

De VZW is werkzaam in Bangladesh, en 

draagt bij tot structurele en duurzame ont-

wikkeling. De VZW wordt geleid door vrij-

willigers. 

 

Doelstellingen 

EIB is een pluralistische organisatie en werkt volledig onafhankelijk van elke politieke, reli-
gieuze of ideologische macht. Het onderwijsprogramma van EIB kadert in een mensenrech-
tenprogramma, actief betrokken in de implementatie en bescherming van de Rechten van 
het Kind en de Rechten van de Vrouw. (Zie Handvest EIB in bijlage). 
 
Onderwijs redt mensenlevens en is de sleutel voor de ontwikkeling van elke natie. Onderwijs 
beschermt arme meisjes tegen armoede, onrecht,  kinderhuwelijk, kinderprostitutie, discri-
minatie, uitbuiting, onbegrip en bijgeloof. Door middel van onderwijs kan een meisjes ont-
snappen aan de armoede en haar plaats in de maatschappij opnemen als productieve, onaf-
hankelijke en zelfstandige vrouw met gelijke rechten en kansen.  
Het is onze overtuiging dat onderwijs geen voorrecht is, maar een recht, ook voor meisjes! 
 

Het EIB- team 

 
De Raad van Bestuur (v.l.n.r.) : Lutgarde (Lut) Adriaensens (voorzitter),  bestuurder sinds 
2008, Hugo Van Droogenbroeck (secretaris), Sumi Farzana Baker, Kristof Gevers (penning-
meester), bestuurders sinds 2010, Karl Lambreghts (bestuurder sinds 2011). 
 
Team vaste medewerkers: Rina Barbier, Linda Dave, Mark Talboom,  Rita Marivoet. Karl 
Lambreghts, Nathalie Vandevelde 
 

Sponsors en donateurs: EIB verzamelt fondsen in België en via een partner in Nederland bij 

privé personen, service clubs, scholen, organisaties en bedrijven. De donateurs ontvangen 

vier keer per jaar een nieuwsbrief. 

 

 

Logo in Bangladesh 
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Op bezoek bij minderheden in Thanchi Mro- 

Chittagong  

 

Projectgebied en doelgroep 

 

Al onze (wees)meisjes worden 

geselecteerd uit kansarme fami-

lies. 

Ze zijn ouderloos of hebben een 

vader of moeder die te arm, ge-

handicapt, of te ziek is om te wer-

ken. 

De meisjes komen uit verschillen-

de zeer arme wijken in een afgelegen streek rond Ramu-Ramkot (district Cox’ Bazar, aan de 

grens met Myanmar). Dit gebied is een van de meest achtergebleven en onderontwikkelde 

gebieden van Bangladesh.  

Volgens UNICEF heeft de regio het hoogste percentage analfabeten in het land.  

Cox’s Bazar staat niet enkel bekend als ‘the tourist spot’ voor de Bengalesen, maar het volle-

dige kustgebied is ook berucht omwille van desastreuze cyclonen en omwille van (wa-

pen)smokkel en mensenhandel.  

 

Sinds 2008 werkt EIB samen met het weeshuis Jagat Jyoti Children Welfare Home . 

Het weeshuis vangt kinderen op uit het district Cox’ Bazar én kinderen afkomstig van ver-

schillende etnische minderheden uit Chittagong Hill Tracts (CHT), een uitgebreid gebied dat 

aan Ramu grenst. 

Er leven 14 etnische minderheden, die allemaal een eigen taal spreken, meestal zonder 

schrift en die Boeddhisme, Hindoeïsme  of een natuurgodsdienst (animisme) belijden. 

De bergachtige streek is weinig bevolkt en 

afgesloten van de rest van het land Ze le-

ven op gespannen voet met Bengaals 

sprekende Moslim inwijkelingen uit de 

overbevolkte delen van Bangladesh. Er is 

massale drop out als kinderen uit deze 

minderheden naar een Bengaalse school 

gaan. Als ze al naar school kunnen gaan … 

De ontoegankelijkheid tot scholen verhin-

dert de ontwikkeling van deze kinderen. 
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Projecten: overzicht 
 

Onze activiteiten omvatten verschillende projecten met accent op onderwijs: 

 Een eigen school sinds 2012 met focus op kwaliteit, modern en kindgericht. 

 Studiebeurzen voor alle meisjes van het JJCW-Home ( 60-tal) 

 Een groep meisjes afkomstig uit Cox’ Bazar studeert met steun van ons programma. 

 Alle meisjes en schoolkinderen worden voorzien in basisbehoeften (voedsel, kleding, 

medische zorgen, onderdak, sport, culturele activiteiten …) 

 Trainingscursussen van leerkrachten en opvoeders op vlak van onderwijs, opvoeding 

en life skills. 

 We voorzien ook een noodfonds in geval van urgentie.  

 

Onze projecten worden lokaal beheerd door een Bengalese NGO met beslissingsbevoegd-

heid en heeft daarnaast ook een specifieke verantwoordelijke “on the spot”. 

 

Het management van alle EIB-projecten is in de handen van de Raad van Bestuur van EIB. 

 

Onderwijs en het toekennen en gratis studiebeurzen blijven de rode draad door alle onze 

EIB-activiteiten en projecten.  

 

Wegens het ontbreken van goed (hoger) onderwijs en professioneel geschoolde leraren in 

Ramu (er zijn geen universiteiten in en rond Ramu), krijgen onze meisjes de kans om verder 

te studeren in Cox’s Bazar, in Chittagong of Dhaka.  

 

 

2. De leefomstandigheden van kansarme meisjes in 
Bangladesh 

 

Leefomgeving 

 

Bangladesh is een van de meest overbevolkte landen ter wereld met het hoogste aantal 

landloze mensen. Sommige van onze studentes komen arme buurten in de omgeving van 

Ramu, (Cox’s Bazar), waar slechte wegen zijn, geen elektriciteit en weinig of geen communi-

catiemiddelen. Veel studenten die in het weeshuis JJCWH verblijven zijn afkomstig van min-

derheden uit de Chittagong Hill tracts, de minst ontwikkelde streek van Bangladesh tegen de 

grens met Myanmar. 
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De meeste gezinnen wonen op een stuk (illegaal) land waarop ze een bamboehutje of klei-

huisje hebben gebouwd of huren een paar kamers in een illegaal opgetrokken krot.  

Agressieve ontbossing, erosie en hevige regenval zorgen voor modderverschuivingen in de 

heuvelachtige streek, waarbij steeds dodelijke slachtoffers vallen. 

 

Het gebruik van afval om open kookvuurtjes te maken of zichzelf warm te houden in de win-

ter resulteert in een  irriterende rookpollutie. 

De meeste kinderen en volwassenen lijden aan astma en problemen met de longen en 

luchtwegen. Er is geen adequate riolering. Er is geen vuilnisophaaldienst en elektriciteit 

wordt illegaal afgetapt van de hoofdlijnen.   

 

Sanitair is amper aanwezig. De meeste latrines zijn open putten, of mensen doen hun be-

hoefte achter huizen of struiken, 

wat vooral in het regenseizoen, 

wanneer de krottenwijken on-

derlopen, resulteert in een le-

vensgevaarlijke smerigheid.  

Er is beslist onvoldoende veilig 

drinkwater (veel mensen moe-

ten hun drinkwater kopen) - en 

de meeste waterputten (met 

handpompen) zijn niet voldoen-

de diep gegraven, staan vlak 

naast een open latrine ofwel 

vlakbij of letterlijk op een illegale stortplaats.  

 

Er zijn geen speelpleinen of sportvelden en kinderen spelen of sporten waar ze plaats vin-

den: op bouwterreinen (naast bouwputten en levensgevaarlijke bouwmaterialen), op illegale 

stortplaatsen, op de wegen en straten, naast waterputten en vijvers, kapotte elektriciteits-

kasten en loshangende elektriciteitskabels.  

 

Gezondheid en voeding 

 

Verder zijn problemen aan longen en ademhalingswegen een andere belangrijke doodsoor-

zaak. Op de 3de plaats komt diarree malaria en knokkelkoorts. 

Naast ernstige ondervoeding (resulterend in o.a. groeistoornissen) en acuut gebrek aan vi-

tamines en calciumgebrek (het aantal gevallen van rachitis ligt abnormaal hoog in de regio), 

komen de volgende ziektes veelvuldig voor: bronchitis, longontsteking en astma, cholera, 

shigella (dodelijke bacterie die darminfecties veroorzaakt), salmonella, schurft en allerhande 

huidinfecties, seksueel overdraagbare ziektes (20% van de mannelijke bevolking in de krot-

tenwijken zou aan syfilis of gonorroe lijden), malaria en dengue, hepatitis, mazelen en pok-

ken, tuberculose, hartstoornissen en polio. We hadden zelfs kinderen in ons programma die 

aan lepra leden (er is inderdaad nog lepra in Bangladesh).In de streek waar wij werkzaam 
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Verstoten vrouwen die langs de weg liggen, en daar meestal 
sterven, zijn een ‘normaal’ beeld in de straatbeeld van Ban-
gladesh 

 

zijn er nog veel gevallen van malaria. Kinderen in Bangladesh sterven echter vooral door on-

gevallen. 

Omdat de voedingswaarde van de maaltijden absoluut onvoldoende is, blijven kinderen 

acuut ondervoed en verstoken van noodzakelijke calorieën, mineralen en vitamines, essenti-

eel om gezond op te groeien. Met de recente economische crisis zijn o.a. de voedselprijzen 

in Bangladesh bijna verdubbeld.  

 

 

Maatschappij  

 

Werkloosheid, armoede, prostitutie, drug -en alcoholverslaving (en drughandel), maar ook 

het vasthouden aan eeuwenoude tradities (zoals het dagenlang opsluiten van een meisje die 

haar eerste menstruatie heeft), bijgeloof (de voorkeur voor een zoon), discriminatie (een 

meisje hoeft niet naar school), en religieus extremisme (een meisje is ondergeschikt aan een 

man), vormen de leefomgeving van opgroeiende meisjes, en zorgen voor veel frustratie en 

trauma’s, en onveiligheid in hun directe leefomgeving. 

 

Geboorteregistratie is niet 

verplicht in Bangladesh 

(waardoor kinderen niet 

eens officieel bestaan), en 

huwelijksregistratie wordt 

nauwelijks toegepast. 

De meeste vrouwen zijn an-

alfabeet, kennen hun rech-

ten niet, jonge meisjes zijn te 

bang om een – voor hen ge-

kozen - huwelijkspartner te 

weigeren (omdat ze daardoor 

hun familie tot schande 

brengen). 

Corrupte ambtenaren vragen veel geld om een huwelijk te registreren, en vaak wordt de 

leeftijd van jonge kinderen die verplicht uitgehuwelijkt worden, als ouder dan 18 opgegeven. 

 

Het is eenvoudig voor een echtgenoot om vrouw en kinderen naar willekeur letterlijk aan de 

deur te zetten (zelf de geboorte van een dochter – volgens traditie en bijgeloof, de fout van 

de vrouw, is een goede en begrijpbare reden om van een vrouw te scheiden). 

De Bengalese (Moslim) maatschappij wordt gedomineerd door mannen die gesteund door 

eeuwenoude tradities in combinatie met religieus fanatisme (en dit geldt zowel voor hin-

does, moslims, als Christenen in Bangladesh), volledige macht claimen over hun vrouw(en) 

en familie, geen tegenspraak dulden en zich weinig aantrekken van de officiële letter van de 

wet i.v.m. de rechten van vrouwen en kinderen.  
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Vrouwen in Bangladesh, worden vaak, ‘als 
straf’ of ‘uit wraak’ door mannen met een 
bijtend zuur, zwaar verminkt. Ook kinderen 
worden daarbij niet ontzien. 

 

Vele vrouwen leven in zware armoede 
omdat ze werden verstoten door hun 
echtgenoot of weduwe zijn.  

 

Vrouwen in Bangladesh, worden vaak, ‘als 
straf’ of ‘uit wraak’ door mannen met een 
bijtend zuur, zwaar verminkt. Ook kinderen 

worden daarbij niet ontzien. 

Veiligheid 

 

Het is duidelijk dat in een dergelijke leefom-

geving weinig veiligheid is, vooral voor een 

opgroeiend (vaderloos) (puber)meisje.  

‘Mastaans’ (lokale maffia), die het dagelijks 

leven van zowat iedereen in de sloppenwij-

ken (en daarbuiten) controleren, voeren 

orders uit van bepaalde locale politieke figu-

ren of grootgrondbezitters, waarvoor ze 

geld en bescherming krijgen.  

Ze zijn rechtstreeks betrokken in talloze 

vormen van criminaliteit zoals mensenhan-

del (vooral kinderhandel), drugssmokkel, 

prostitutie, het eisen van tolgelden en afpersing, 

of het stelen van land en vee. Organisaties kun-

nen vaak niet in de krottenwijken werken zon-

der daarvoor eerst een ‘toelating’ of ‘bescher-

ming’ te kopen van de locale maffia. Je moet 

zelfs aan deze mastaans betalen om het zieken-

huis binnen te ‘mogen’... 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingskansen van meisjes 

 

Investeren in een dochter of 

onderwijs voor meisjes 

wordt niet als belangrijk 

aanzien omdat het kind toch 

het huis zal verlaten na haar 

huwelijk, en zal intrekken bij 

haar echtgenoot en voor zijn 

familie zal moeten zorgen. 

Zij kan alleen haar eigen 

ouders en familie terugzien 

wanneer ze daarvoor de 

toelating krijgt van haar 

man. 
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Armoede en afwezigheid van een vader of echtgenoot, zijn de hoofdredenen voor meisjes of 

vrouwen om buitenshuis een baan te moeten zoeken. Wanneer een moeder een job heeft, is 

het een van de dochters die verantwoordelijk zal worden gesteld voor het huishouden en de 

opvoeding van de overige jongere kinderen, waardoor er vanzelfsprekend geen tijd overblijft 

om verder te studeren.  

Kinderen moeten vaak meehelpen om het familie inkomen leefbaar te maken en meisjes van 

straatarme gezinnen zonder vader lopen kans om op erg jonge leeftijd te worden weggege-

ven aan rijke families als ‘maid servant’ (een soort Assepoes zonder rechten, verantwoorde-

lijk voor alle werk in het huis van haar ei-

genaar waarvoor het kind niet eens be-

taald wordt), of te worden uitgehuwelijkt 

aan de eerste de beste kandidaat (zelfs als 

2de of 3de vrouw). 

De meeste ongewenste intimiteiten of ver-

krachting gebeuren binnen de ‘veilige mu-

ren’ van de eigen familie (het is voor een 

pubermeisje niet goed om zich te veel bui-

tenshuis te begeven) en door een familielid 

of vertrouwenspersoon. 

Zelfs wanneer een meisjes wordt gecon-

fronteerd met dergelijke problemen, zal ze 

raar of zelden klagen (of de waarheid ver-

tellen aan haar ouders), omwille van de sociale discriminatie, schaamte en stigma, of omdat 

zij ‘toch’ de schuld zal krijgen voor het voorval.  

De meeste meisjes kampen met een enorm schuldgevoel en minderwaardigheidscomplex, 

zijn introvert en ondergaan ‘hun lot’ gelaten. Dit gedrag lijdt vaak tot stress, trauma’s, de-

pressie of zelfmoord. Op school kan een dergelijk probleem zich manifesteren in een acuut 

gebrek aan concentratie, of net rebellerend gedrag, en slechte schoolresultaten.  

Maar er is ook het constante risico voor een meisje om de studies te moeten opgeven (om-

wille van geldgebrek of onder sociale druk), of het gevaar voor een verplicht huwelijk. Ook in 

een huwelijk is een meisje of vrouw niet veilig. Ondanks dat het eisen (door de familie van 

de echtgenoot) en het betalen van een bruidschat (door de familie van de bruid) illegaal is in 

Bangladesh, is dit een wijdverspreide traditie niet verbonden aan een bepaalde religie.  

Meisjes moeten heel snel hun ‘plaats in de maatschappij’ kennen en zich zonder morren 

aanpassen. Een meisje wat zich daartegen verzet loopt het risico om bestempeld te worden 

als ‘hoer’ of een ‘schande voor de familie of haar religie’. Als ze dan verkracht wordt is het 

‘haar eigen schuld’... 
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Meer dan 100 kinderen per klas en 4 kinderen 

per bank, is niet ongewoon en maakt lesgeven 
een bijna onmogelijke opdracht 

 

Onderwijs  

 

De  schoolplicht geldt van het 1ste tot het 

5de leerjaar. Er is een plan die op termijn 

op te trekken tot het 8ste leerjaar. Het 

onderwijssysteem in Bangladesh is inade-

quaat en verouderd. Het gaat gebukt on-

der talloze problemen.  

Alhoewel 85 % van de leerkrachten een 

opleiding gevolgd heeft, beheerst minder 

dan de helft de vakken die zij onderwijzen. 

Leraren zijn onderbetaald en doen allerlei 

bijjobs, bv. goedbetaalde bijles geven . 

Eén leraar voor meer dan 100 studenten 

is niet ongewoon. Het absenteïsme bij 

leraren en leerlingen ligt hoog. Gemiddel-

de zijn 67,7 % van de leerlingen op de lagere school aanwezig. Het eerste leerjaar telt hoogst 

aantal, waarna het van jaar tot jaar daalt. 

Scholen zijn betrokken bij corruptie: gratis schoolboeken worden verkocht, ouders moeten 

‘donaties’ doen aan leraren of schooldirectie om te slagen voor een ingangsexamen of om 

een plaats te krijgen voor hun kind op school. 

Vele scholen zijn bouwvallig en vormen een direct gevaar voor de veiligheid van leraren en 

leerlingen. Ongeveer de helft van de scholen hebben apart sanitair voor jongens & meisjes 

(waardoor de meisjes niet naar de wc kunnen). 

Er zijn te weinig scholen en de bestaande scholen kunnen soms ver weg liggen, waardoor het 

voor een meisje, omwille van veiligheid of transportkosten, onmogelijk wordt om alleen zo 

ver van huis te gaan. 

 

Kortom, school is geen ideale plek 

om iets te leren, en schoolgaan 

wordt dikwijls als nutteloos en tijd– 

en geldverlies aanzien. Ouders (en 

dan vooral arme ouders met een 

dochter), raken om begrijpelijke 

redenen vlug gedemotiveerd, en 

houden hun kinderen dan ook 

vroegtijdig thuis. 

 

 

Er wordt ook hier op een 19de-eeuwse wijze lesgegeven en is het ‘begrijpen’ van de leerstof 

totaal ondergeschikt aan het blind ‘van buiten leren’ van nutteloze feiten en data. Over het 

algemeen staan (kritisch) denken, het vormen van een eigen mening, creativiteit en algeme-

ne vorming, het werken aan zelfvertrouwen, niet op de agenda in de Bengaalse scholen. 
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Leerlingen worden gevraagd om taken blindelings uit te voeren, niet om taken voor te be-

reiden en te begrijpen. Reproduceren wat de leraar zegt is belangrijker dan zelf initiatief of 

standpunt in te nemen! 

Scholen met een acceptabel onderwijsniveau, zijn peperdure privé onderwijsinstellingen 

(meestal ‘English medium’). Deze privéscholen zijn van commerciële aard en erg elitair en 

vind je enkel in grote steden. Kinderen uit de middenklasse, zelfs briljante kinderen, worden 

met mondjesmaat op dergelijke scholen toegelaten.  

Vermoedelijk ligt de oorsprong hiervan in de manier waarop religie wordt onderwezen: kin-

deren worden bijvoorbeeld verplicht om de Koran in het Arabisch op te zeggen (van buiten 

te leren), zonder dat ze de inhoud ervan hoeven te begrijpen. Vragen en vooral kritische vra-

gen zijn uit den boze en kunnen leiden tot problemen en lijfstraffen. Totale gehoorzaamheid 

zonder tegenspraak (onderwerping), wordt als een ideaalbeeld voor een meisje aanzien. 

 

Milieu en Klimaat 

 

 
Bangladesh is het deltagebied - met overstromingspolders - van drie grote rivieren de Gan-

ges, de Brahmaputra en de Meghna, die in de Golf van Bengalen uitmonden. Elk jaar tijdens 

het regenseizoen (juli tot september) overstroomt 20 tot 30 procent van het land. Terwijl dit 

kansen voor zeer productieve landbouw en visserij creëert, zijn risico’s op verwoestende 

overstromingen en erosie de keerzijde ervan. Buiten het regenseizoen echter is er tekort aan 

water, wat door irrigatie moet worden gecompenseerd. Landbouw krijgt het grootste deel 

van het beschikbare water en dit vermindert op zijn beurt de hoeveelheid water, beschik-

baar voor drinkwatervoorziening, het milieu, de gezondheid op het platteland en sanitaire 

voorzieningen. Bovendien hebben grote delen van het land te kampen met verzilting, water-

overlast en vervuiling van de grondwaterlaag door arseen. In de afgelopen decennia is er 

veel werk verricht om zich voor te bereiden op rampen (o.a. bouwen van shelters), maar 

waterbeheer blijft een kritiek punt. 
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Door klimaatveranderingen zal Bangladesh in de toekomst worden geconfronteerd met ex-

treme rivieroverstromingen, meer intense tropische stormen, stijgende zeespiegel, zeer ho-

ge temperaturen en dalende gewasopbrengsten. Het zijn juist die gebieden aan de Golf van 

Bengalen met het grootste aandeel van de arme bevolking die het hoogste risico op over-

stromingen en tropische cyclonen lopen. 

Zelfs zonder klimaatverandering, zal het voldoen aan de vraag naar water in de toekomst 

een grote uitdaging zijn: denken we maar aan de effecten van de bevolkingsgroei, stijgende 

inkomens, het hoger gebruik van water door industriële en stedelijke gebruikers en in de 

landbouw. Volgens prognoses van een onderzoeksorganisatie van de Verenigde Naties, zal in 

Bangladesh tegen 2050 de productie van rijst met 10 procent en tarwe met een derde dalen 

als de landbouw niet de nodige strategieën ontwikkelt om om te gaan met het veranderende 

klimaat. En dat terwijl de consumptie van granen aanzienlijk zal toenemen met de verwachte 

verdere toename van de bevolking van Bangladesh (Wereldbank, Juni 2013). 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Vt36vEL9-CwXsM&tbnid=4hA1VDa0W6K7UM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fweblog.buildingwithblox.nl%2F2011%2F06%2F08%2F42-miljoen-mensen-op-de-vlucht-voor-natuurgeweld%2F&ei=44wTU9ytIIbA0QW-uID4Dw&psig=AFQjCNF8cvQvOUxw3hfN0P6-oCqlI2jTpw&ust=1393876450692001
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Terwijl 2013 buitengewoon was vrij van natuurrampen, hebben we in januari 2013 de koud-

ste periode in 45 jaar meegemaakt. De arme bevolking is niet voorzien van winterkleding. Er 

is geen verwarming in de huizen. Dus worden er maar in open lucht vuurtje gestookt. 

 

 

 

Politiek strijd om de macht 

Het jaar 2013 werkt overschaduwd door politieke geweld: de twee grote politieke partijen 

Awami Liga (AL) en de Bangladesh National Parti (BNP) voeren een niets ontziende politieke 

strijd over hoe de volgende parlementsverkiezingen, die doorgingen op 5 januari 2014, zou-

den georganiseerd worden. Bij vorige verkiezingen werd telkens een caretaker regering – 

een technocratenregering, die door het leger gepatroneerd werd – aangesteld, die de ver-

kiezingen organiseerde. De regerende AL wijzigde de grondwet waardoor dit onmogelijk 

werd. De oppositie - de BNP en de fundamentalistische Jamaat partij - organiseerden natio-

nale stakingen en gewelddadige betogingen, waarbij honderden doden vielen, om terug te 

keren naar het caretaker systeem. Ze boycotten tevergeefs de verkiezingen van 5 januari 

2014, waardoor zij geen vertegenwoordigers hebben in het nieuwe parlement en de AL te-

rug aan de macht kwam. Intussen is er een zekere rust teruggekeerd, maar de politieke situ-

atie blijft onstabiel. Ook economisch had het land te lijden onder de blokkades van wegen, 

waterwegen en spoorwegen. De voedselprijzen gingen de hoogte in, de inflatie steeg boven 

de 7,5 %. Een ander slachtoffer van de blokkades is de Bengaalse textielindustrie, waarvan 

het Westen een belangrijke afnemer is. 

 

Gerechtigheid en de bevrijdingsstrijd van 1971 

In 2009 werd op initiatief van de Awami League het tribunaal opgericht is om oorlogsmisda-

den ten tijde van de bevrijdingsoorlog van 1971 te bestraffen. Veel van de personen die be-

recht zijn door dat tribunaal zijn lid van de extremistische Jamaat-partij, de belangrijkste 

bondgenoot van oppositiepartij BNP. De BNP beschuldigt dit tribunaal ervan op basis van 

politieke motieven te handelen. 
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De Jamaat-partij streed tijdens de onafhankelijkheidsstrijd aan de zijde van Pakistan. Zij hiel-

den razzia, vermoordden intellectuelen, verkrachtten vrouwen, hele dorpen werden uitge-

moord, enz. Tijdens deze oorlog vielen er 1,25 miljoen doden en raakten bijna 10 miljoen 

mensen ontheemd. Veertig jaar verstreek er alvorens gerechtigheid geschiedde. 

De Jamaat-partij organiseerde massale betogingen en stakingen om deze processen tegen 

hun leiders te doen stoppen. Begin februari 2013 werd de Jamaatleider Abdul Quader, de 

belangrijkste oorlogscrimineel van 1971, door het Tribunaal tot levenslang werd veroor-

deeld. 

 
 

Op 5 februari 2013 protesteren duizenden mensen op het Shahbagh plein in Dhaka tegen 

deze – naar hun oordeel - te milde straf. Want bij een eventuele regeringswissel zou hij terug 

kunnen vrijkomen. Zij eisen dat het proces wordt overgedaan. Wat ook gebeurde en waarbij 

de doodstraf ook effectief op 12 december 2013 werd uitgevoerd. Zij eisen tevens dat de Ja-

maat-partij buiten de wet wordt gesteld, omdat zij de grondwet niet aanvaard en geen an-

dere godsdiensten duldt in een Islamitisch Bangladesh. De Shahbagh protest roept de fun-

damentele vraag van het secularisme op, die in de grondwet is opgenomen maar door de 

jaren is ondergesneeuwd geraakt. 

 

Religieus fanatisme en etnische zuivering 

 

Op 29 februari 2012 vernielden fana-

tieke moslims in het stadje Ramu 

tempels en huizen van Boeddhisten 

en staken ze in brand. ’s Anderen-

daags herhaalden zich dezelfde tafere-

len 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 – 

moslims, boeddhisten, hindoes en christenen – in harmonie samenleven krijgt in één klap 

een sterke deuk. 
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Achteraf blijkt dat extremistische Moslims deze aanvallen grondig hebben voorbereid: jon-

geren werden opgehitst en met bussen aangevoerd. De lokale moslimgemeenschap van Ra-

mu was er niet bij betrokken. 

In 2013 hebben de Islamisten het vooral op gemunt op de Hindoebevolking. Tempels, hui-

zen, winkels worden vernield en geplunderd. De Hindoes worden als ‘vijanden van de Islam’ 

beschouwd en zouden de regerende Awami Liga steunen.  

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

De extremistische Bengalese moslims, die vanuit Pakistan gesteund worden, willen echter 

een zuivere moslimstaat met de Sharia als grondslag instellen. Ze vormen een kleine min-

derheid in Bangladesh. Alle andere godsdiensten (Boeddhisten, Hindoes en Christentenen) 

moeten uit Bangladesh gebannen worden. Zij terroriseren de bevolking en zetten de ver-

schillende godsdiensten en etnische groepen tegen elkaar op. 

Sociale strijd 

 

 

2013 is een woelig jaar geweest. Op 24 april 2013 stortte Rana Plaza in, dat drie kledingfir-

ma’s herbergde in Savar, een voorstad van Dhaka. Hierbij lieten 1.132 werknemers het le-

ven. Het is de grootste ramp in de kledingsector. 

Deze en andere catastrofes hebben de mensonwaardige omstandigheden van de arbeiders 

van de kledingindustrie zijn aan het licht gebracht. Onder internationale druk zijn er maatre-

gelen genomen om een sociale inspectie van de kledingfabrieken te op poten te zetten. De 

Europese en Amerikaanse afnemers wilden komaf maken met de smet op hun reputatie die 

deze slechte werkomstandigheden veroorzaakte. 

Bangladesh is 's werelds grootste exporteur van kleding na China en telt ongeveer 4500 kle-

dingfabrieken. 80 % van de 3,6 miljoen werknemers zijn vrouwen. Het aandeel van textiel- 

en kledingproducten in de totale uitvoer van industrieproducten van Bangladesh is enorm 

groot: 76.6%. De industrie genereert jaarlijks ongeveer $ 22 miljard, waarmee het verreweg 

de grootste bron van inkomsten voor de overheid is. 
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Anderzijds zijn de kledingwerkers zelf in actie gekomen om het minimumloon van 38 € per 

maand te verhogen. Het werd verhoogd tot 53 € maar de helft van de bedrijven weigert het 

in te voeren. 

In augustus 2013 brachten Lut en Hugo een bezoek aan de site Rana Plaza in Savar waar op 

24 april een kledingfabriek instortte en. De zus van de chauffeur (foto) die hen voerde, liet 

zelf het leven tijdens deze catastrofe.  

 

Hij getuigt: “ 700 families van de gestorven of vermiste 

werkers hebben nog niets ontvangen. Vele overleven-

den hebben een zwaar trauma  opgelopen: nachtmer-

ries, schrik om in een gebouw binnen te gaan, enz. Er 

was beloofd dat gedurende twee jaar alle medische 

kosten en behandelingen zou terugbetaald worden. Tot 

nog toe zijn alleen de eerste kosten vergoed.” 

De voorzitter van het Jagat Jyoti Children Welfare Home, Barrister Jyotirmoy Barua, zelf ad-

vocaat bij het hooggerechtshof, is lid van het opvolgingscomité dat erop toeziet dat de belof-

ten (strengere veiligheidsmaatregelen en inspectie, vergoeding van de slachtoffers, enz.) 

destijds door de overheid en de kledingsector gedaan, ook effectief worden uitgevoerd.  
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3. Aandachtspunten educatieve programma’s 
 
Speciale aandacht van EIB gaat 

naar de vakbekwaamheid van 

leraren, de competentie van een 

schooldirectie, de kwaliteit van 

het onderwijs, de motivatie en 

(school)-resultaten van de stu-

denten, de discriminatie van 

meisjes en vrouwen. Een meisje 

ingeschreven in ons EIB-

onderwijsprogramma moet re-

gelmatig naar school, en moet 

goede resultaten scoren, wil het 

kind (en haar familie) de gratis 

EIB-studiebeurs behouden. Problemen met een meisje worden nauw opgevolgd en des-

noods worden ouders en leraren ter verantwoording geroepen. 

Wij bieden kwalitatief onderwijs aan, en bereiden de meisjes voor op een beter leven als 

onafhankelijke vrouw. Het motiveren van ouders en kinderen om de studies tot het einde 

vol te houden, en behoorlijke resultaten te scoren, kost heel wat tijd en energie, maar is ui-

terst belangrijk voor een goed eindresultaat. 

 

Ontwikkeling van de persoonlijkheid en individueel denkvermogen 
 

Vooral voor meisjes in Bangladesh, die op-

groeien in een omgeving waar eeuwenoude 

tradities, bijgeloof en religieus extremisme de 

maatschappij en het privé leven dicteren, is 

denken niet noodzakelijk. 

Alle antwoorden en leefregels staan toch in 

een of ander ‘heilig boek’ (wat je van buiten 

moet kennen, ook al begrijp je de inhoud 

niet).  

Een meisje wordt al vroeg aangeleerd om zich 

totaal te onderwerpen aan mannen (vader, 

broer, nonkel, leraar, een echtgenoot) en de religie. Een echtgenoot moet zonder tegen-

spraak gediend worden.  

Ook scholen leren kinderen niet hoe ze als individueel persoon kunnen denken en beslissin-

gen nemen. Zoals in de meeste Aziatische landen is ook in Bangladesh het onderwijssysteem 

gebaseerd op een eindeloos herhalen van wat de leraar voorzegt en het zinloos vanbuiten 

leren van de leerstof en nietszeggende data. 
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In een dergelijk systeem is denken niet noodzakelijk. Bovendien worden leerlingen die “te 

veel vragen stellen” door de leraar en de schooldirectie (en vaak door de ouders) omschre-

ven als “arrogant”, “betweters” en “probleemkinderen”. 

We gebruiken ook educatieve spelletjes zoals “scrabble” of “master-mind” of puzzels om het 

denkvermogen van de kinderen te stimuleren.  

De meisjes worden ook vaak in groepen onderverdeeld waarbij het belangrijk is om in een 

team te functioneren en door naar mekaar te luisteren, en de mening van anderen te res-

pecteren, tot een oplossing te komen.  

Wij trachten deze meisjes te stimuleren om 

voor hun eigen mening uit te komen, om 

zelf een beslissing te nemen, en niet be-

schaamd te zijn om fouten te maken. Dit is 

erg belangrijk voor een arm en vaderloos 

meisje.  

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het 

meisje een volwassen vrouw wordt en haar 

leven als een productieve, zelfstandige en 

onafhankelijke vrouw, in eigen handen zal 

moeten nemen.  

 

 

Engels als 2de taal 
 

Engels is de officiële 2de taal in Bangladesh, maar je vindt bijna niemand die deze taal (vol-

doende) kan spreken. Zelfs geen leraren. Enkel de rijke kinderen, ingeschreven in de peper-

dure “English Medium” privé scholen, krijgen behoorlijk Engelse les. 

We proberen onze meisjes te motiveren om de officiële 2de taal van het land actief te ge-

bruiken. 

Engels is ook de taal die wereldwijd wordt gebruikt in de Informatie en Communicatie Tech-

nologie. Het is een absoluut pluspunt de 2de taal goed te kennen voor tewerkstelling in ver-

schillende sectoren. 

 

 

Sport 
 

In een samenleving waar het omwille van bijgeloof, cultuur en religieus extremisme voor een 

meisje ‘niet normaal’ is om te kunnen of mogen studeren of om aan een eigen carrière te 

bouwen, is sport voor meisjes niet bestaand. 

Het gebeurt regelmatig dat een voetbaltoernooi, of zwem- competitie voor meisjes moet 

worden afgelast in Bangladesh, omwille van serieuze dreigementen uit de hoek van moslim-

fundamentalisten. 
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Ons EIB-JJCWH meisjesvoetbalteam 

 

Elke donderdag en vrijdag krijgen alle 
kinderen van het weeshuis nu al les in 
zelfverdediging van een leraar Zwarte 
Gordel uit Dhaka. Deze leraar wordt 
door EIB betaald. De lessen gaan ook 
door in het home. 

 

Sport is echter een vak op school, ook voor meisjes. Je ziet echter nooit meisjes aan sport 

doen (een examen turnen wordt enkel schriftelijk afgelegd door meisjes), en het zijn enkel 

jongens die openlijk voetbal spelen of cricket (de 2 meest populaire sporten in Bangladesh). 

Toch doen onze meisjes probleemloos aan gevechtssport en hebben we een eigen meisjes-

voetbalteam en meisjesvolleybalteam.  

De reden waarom we geen problemen 

ondervinden met de lokale bevolking 

kan zijn omdat ons programma, door 

de jaren heen, volledig werd geïnte-

greerd in de lokale samenleving.  

Iedereen weet wat onze activiteiten en 

doelstellingen zijn. Alle activiteiten, 

waaronder onze sportactiviteiten, 

worden nooit geïntroduceerd zonder 

rekening te houden met de opinie van 

de ouder(s)/voogd van de kinderen, of 

zonder advies te vragen aan onze lokale 

leerkrachten, opvoeders en coördina-

tors, of religieuze leiders.  

Verder vinden de meeste van onze sportactiviteiten plaats in het JJCWH (maar lang niet alle 

sportactiviteiten), wat werd gebouwd op een stuk land van één van de voornaamste Boed-

dhistische tempels in de regio. Boeddhisten zijn dus veel toegankelijker voor sport of cultu-

rele activiteiten voor meisjes. 

Bovendien, indien onze meisjesteams in de prijzen vallen, publiceren we de overwinning in 

de locale kranten. We hebben gemerkt dat de lokale bevolking vrij fier is op de resultaten die 

onze studentes behalen op sport – en studieniveau. Ze brengen  de lokale gemeenschap 

waar ze deel van uitmaken, op een positieve wijze in de kijker. 

 

Zelfverdediging: Karate & Taekwondo 
 

Lessen zelfverdediging zijn belangrijk om vol-

gende redenen: 

De kinderen kunnen zich verdedigen op straat 

en in de sloppenwijken zodat ze minder kans 

lopen slachtoffer te worden van kinderhandel, 

ontvoering, verkrachting en verminking.  

Ze kunnen zo hun conditie en gezondheid verbe-

teren. 

Onze meisjes krijgen meer zelfvertrouwen en 

leren ingaan tegen discriminatie en culturele & 

religieuze beperkingen, die hen dikwijls erg te-

ruggetrokken maakt. 
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Danssoptreden van de JJCWH –  
meisjes op de moedertaal dag  
in Ramu,  
21 februari 2013. 
 

We hebben gemerkt dat de schoolresultaten van kinderen die aan gevechtsport doen dik-

wijls beter zijn dan die van andere kinderen. Deze lessen zelfverdediging zijn razend popu-

lair! 

 

Culturele activiteiten 
 

Vooral in het JJCWH worden regelmatig 
muziek– en zangklassen georganiseerd, 
toneelstukjes ingestudeerd en opge-
voerd waarbij de kinderen zelf hun kos-
tuums en decors maken. Ze voeren ook 
traditionele dansen op. Dansen, muziek 
maken en zingen is een enorm populaire 
bezigheid in het weeshuis. 
 
 

 
 

Onze educatieve activiteiten in Bangladesh 
 

 

Focus 

Sinds 2008 geeft EIB gratis studiebeurzen aan kansarme (wees)meisjes van het Jagat Jyoti 

Children Welfare Home (JJWCH) en aan de meisjes, afkomstig van het Home, die verder stu-

deren. Alsook aan meisjes van het initiële EIB-programma.  

Sinds 2007 verzorgt EIB opleidingen, trainingen en bijscholingen in kwalitatieve onderwijs-

methoden, schoolmanagement en life skills voor leerkrachten, opvoeders en directies.  

In juli 2011 tekenden EIB en de lokale partner Jagat Jyoty Children Welfare Home (JJCWH) 

een Memorandum of Understanding om een eigen school op te richten: de “Jagat Jyoty 

Primary School” (JJPS). Dit zal onze hoofdactiviteit worden. Het eerste leerjaar van de school 

startte op 6 februari 2013. Jagat Jyoti wil zeggen: het licht in de wereld. 

Verder… 
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EIB subsidieert een hulpfonds van het “Memorial Christian Hospital” (MCH), een ziekenhuis 

in Malumgat (30 km van Ramkot). Dit verstrekt medische zorgen te aan het personeel en 

kinderen uit ons programma en aan behoeftige vrouwen, meisjes en baby’s.  

EIB komt tussen in de medische zorgen van het “Heart House”, de vrouwenvereniging van 

mishandelde en verstoten vrouwen, verbonden aan het MCH-ziekenhuis. Zij produceren in 

hun atelier artisanaal werk dat ze verkopen en zo een klein inkomen genereren.  

 

 
 

 

4. Studiebeurzen voor arme (wees)meisjes 
 
Al onze meisjes geselecteerd onder het studiebeurzenprogramma, worden in een officiële of 

erkende Bengalese school (lager, secundair en hoger onderwijs), college of universiteit inge-

schreven. 

Wij vergoeden alle kosten van al onze studentes. We betalen daarvoor inschrijvingsgeld, 

maandelijkse vergoedingen, examenkosten, extra studiehulp, kost en inwoon, medische 

kosten, enz. Meisjes die buiten het home verblijven en verder studeren, verblijven op onze 

kosten op internaat. 

Al onze meisjes krijgen gratis alle materialen noodzakelijk om naar school te kunnen gaan: 

uniform, schooltas, studieboeken enz. 

Onze studentes krijgen extra (studie)hulp onder de begeleiding van een team van zorgcoör-

dinators en professionele leraren (vooral Engels, Bengaals, wiskunde en wetenschappen zijn 

vakken waar kinderen extra hulp nodig hebben).  
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“Jagat Jyoti Children Welfare Home 

 

Het “Jagat Jyoti Children Welfare Home” (JJCWH) is een opvanghuis (weeshuis) voor een 75-

tal kansarme (wees)kinderen, jongens en meisjes. “Jagat Jyoti” is Sanskriet voor “Licht in de 

Wereld”. In het weeshuis verblijven kinderen die het 1ste tot het 10 leerjaar volgen in scho-

len in de buurt. Nadien kunnen ze verder studeren hetzij in gastgezinnen in Ramu of op in-

ternaat in Cox’s Bazar, Chittagong of Dhaka. 

Het JJCWH bevindt zich in Ramkot, vlakbij Ramu, een streek bekend voor zijn  eeuwenoude 

boeddhistische tempels en kloosters, gelegen op de grens met de Chittagong Hill Tracts, een 

half uur rijden ten zuidoosten van Cox’s Bazar. De kinderen opgenomen in dit centrum zijn 

o.a. afkomstig van de omgeving van Cox’s Bazar en de Chittagong Hill Tracts.   

 

Het JJCWH werd 

in 1994 door de 

Italiaan Piero 

Lupi opgericht. 

Het tehuis is een 

modern bakste-

nen gebouw. 

Omdat EIB sinds 

1996 in de streek 

werkzaam zijn, 

kennen we het 

werk van Piero 

Lupi en hebben 

we steeds goede 

contacten met 

zijn centrum 

onderhouden.  



25 

In Bangladesh heeft Piero Lupi 7 centra voor (wees)kinderen opgericht. Begin 2008 contac-

teerde hij EIB. Omwille van de globale financiële crisis, waardoor o.a. de voedselprijzen ste-

vig zijn gestegen, zocht hij partners om de financiële verantwoordelijkheid mee te dragen.  

Verder staat EIB ook bekend in de streek omwille van de positieve resultaten die onze kin-

deren behalen in hun studies en het feit dat onze meisjes behoorlijk Engels geleerd hebben 

(een rariteit in de streek, waar moeilijk bekwame leraren Engels te vinden zijn). 

EIB is op de vraag van Piero Lupi ingegaan en draagt sinds begin 2008 de verantwoordelijk-

heid voor de studies en het welzijn van alle (een 60-tal) meisjes (lagere school tot de univer-

siteit) aan het JJCWH verbonden. 

 

 

Een dertigtal meisjes 

(van het eerste tot het 

10de leerjaar)- hier op 

de foto- verblijven in 

het tehuis zelf. Een 

dertigtal studeert ver-

der hoger middelbaar 

of hoger onderwijs en 

verblijft in gastgezin-

nen of is op internaat. 

 

 

Binnen het JJCWH is 

EIB verantwoordelijk voor o.a. de volgende activiteiten: administratiekosten lagere & mid-

delbare school, college en universiteit, kosten internaat (JJCWH-studenten die buiten Ramu 

aan een college of universiteit studeren), schoolbenodigdheden, kleding (waaronder een 

schooluniform), extra studiehulp (met de nadruk op vakken zoals Engels, Bengaals, wiskunde 

en wetenschappen), voeding (3 volwaardige maaltijden per dag), sportactiviteiten (o.a. Kara-

te & Taekwando, meisjesvolleybalteam, meisjesvoetbalteam), muzische vorming (muziek, 

zang, dans en toneel), bibliotheek, computerklas, de opleiding van leraren en opvoeders. 

 

In 2013 investeerde EIB 20.881 euro aan studiebeurzen voor een 60-tal meisjes, die hetzij in 

het weeshuis JJCWH verblijven, hetzij verder studeren in hoger middelbaar en/of hoger on-

derwijs. 



26 

5. Opleiding/bijscholing leerkrachten & opvoeders 

 

Na een grondige evaluatie van het JJCWH, werd besloten om het educatieluik, te verbete-
ren. Voor EIB is goed onderwijs primordiaal: het is de sleutel voor een beter leven voor arme 
(wees)meisjes.  
 
Met het onderwijs In Bangladesh is over het algemeen het droevig gesteld. De kinderen van 
het weeshuis die naar de scholen in de buurt gaan zitten klassen met 100 leerlingen. Het 
onderwijs is er gericht op “van buiten leren” zonder begrijpen, enz. Om dit te compenseren 
werd aan de kinderen in het weeshuis bijlessen in de verschillende vakken gegeven. 
 
In 2008 is EIB gestart met bij-
scholingsprogramma’s voor lera-
ren, opvoeders en studenten 
verbonden aan het JJCWH. Deze 
werden uitgevoerd door een 
eigen EIB-team van ervaren lera-
ren. In dit verband konden we in 
rekenen op de actieve steun van 
de Artesis Hogeschool Antwer-
pen (lerarenopleiding) en de Ho-
geschool Gent (orthopedagogie). 
 
Met het oog op kwalitatief en 
kindvriendelijk onderwijs, voor-
zien we voor lokale Bengalese 
leraren en opvoeders (verbonden aan onze programma’s in Bangladesh), bijscholingspro-
gramma’s, waardoor deze leraren en opvoeders op hun beurt beter werk kunnen verrichten 
(en meer kinderen kunnen helpen), en zich bovendien ook  comfortabeler voelen in de job die 
ze doen. Komen hierbij aan bod: opvoedkundige thema’s, Engels als 2de taal (Engels is de offi-
ciële 2de taal in Bangladesh), hedendaagse, ‘moderne’ didactiek (o.a. lessenplan, doelstellin-
gen, werkvormen, evaluaties, praktijkoefeningen, differentiëren & remediëren), klas- en 
schoolmanagement, opzetten van interesseclubs, uitbreiding culturele -en sportactiviteiten, 
enz. 
 

Training van leraars en opvoeders in Sirajganj aan de Jamuna-rivier  

Op vraag van ‘Room to Read’ gaven Lut en Hugo van 25 juli tot 1 augustus 2013 training aan 
leraars en opvoeders in Sirajganj aan de Jamuna-rivier (Brahmaputra) in het noordwesten 
van Bangladesh.  
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“We werkten achtereenvolgens 
met twee groepen: 14 leraars 
uit 5 secundaire overheidsscho-
len én 21 meisjesstudenten die 
als bijverdienste meisjes bijles 
in Engels geven. De meeste van 
hen droegen een hoofddoek en 
lange kleren.  
 
De leraars vertelden ons dat in 
het zesde leerjaar (het eerste 
middelbaar) er 150 à 210 leer-
lingen in één klas zitten !!!  
Parallelklassen bestaan er niet. 
Het is de taak van de overheid 

om in voldoende scholen, klaslokalen en leerkrachten te voorzien. Maar die geeft niet thuis. 
Uiteraard is de uitval van leerlingen (drop out) in de loop van de leerjaren zorgwekkend 
hoog. Wij waren gevraagd om vooral dat probleem van te grote klassen te behandelen. Daar 
bestaan geen mirakeloplossingen voor. Samen met de leraars hebben we gezocht naar wat 
er dan wel mogelijk is om het voor leraars én leerlingen leefbaar te maken. Zo’n klassen ma-
nagen vraagt wel wat organisatielatent.  
Bij de vrijwilligers was de grootte van de 
klassen niet zozeer het probleem. Wel 
het feit dat ze van 9 tot 4 uur aan dezelf-
de leerlingen lesgaven. 
Voor beide groepen lag de “oplossing” 
veeleer in allerlei variatie in methodie-
ken en activiteiten van leerlingen en 
groepswerk kan het lesgebeuren wat 
boeiender maken.  
Het was de eerste keer dat beide groe-
pen les kregen van buitenlanders. De 
leraars waren dol enthousiast dat ze hun 
Engelse communicatie met “buitenlan-
ders” wat konden oefenen. Vooral een rollenspel, waarin ze lustig konden debatteren, was 
een must. 

In het begin waren de jonge vrouwen 
nogal verlegen en afwachtend maar 
vanaf de tweede dag kwamen ze echt 
los en de dynamiek zat er dan echt wel 
in. Ze waren vooral enthousiast over het 
toepassen van “mind mapping” in hun 
lessen. Een echt leuke samenwerking 
werd het.  
Het was een boeiende ervaring. Eens te 
meer zagen we dat zelf iets laten on-
dervinden de beste manier is om iets 
over te brengen. 
We gaven training van 9u ’s morgens tot 
4u in de namiddag. ’s Avonds bereidden 
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we de les van ’s anderendaags voor en zetten die in power point.  
We zaten ook midden in de ramadan. De dagindeling qua voeding is anders en die wordt 
zeer strikt opgevolgd. Bij zonsondergang is er een lichte hap, “Iftar”. Rond 10 uur ’s avonds, 
een “dinner”. Om 3 uur ’s nachts werd de slaap onderbroken: van op de moskee werd opge-
roepen en om 4 uur werd er gegeten, de “lunch”. ’s Morgens en ‘s middags werd alleen door 
de niet-moslims gegeten. Dat waren enkele hindoes en wij, natuurlijk. Bewonderenswaardig 
dat ondanks een lege maag overdag men zoveel energie kon opbrengen tijdens de lange 
trainingsdagen.” 
 

6.Het EIB-project lagere school in Ramu, Ramkot: 
Jagat Jyoti Primary School 

 

Het besef groeide dat bijlessen niet volstaan om tot kwaliteitsvol en kindvriendelijk onder-
wijs te komen. Om meer tegemoet te komen aan de specifieke noden van o.a. kinderen uit 
de Hill Tracts die van thuis uit geen Bengaals spreken hebben EIB en de partner JJCWH om in 
de nabije toekomst, een eigen lagere school verbonden aan het weeshuis op te richten. 
In juli 2011 werd een principe-overeenkomst gesloten tussen EIB en onze Bengalese partner 
het weeshuis JJCWH tot het oprichten van een lagere school: het Ramkot Primary Education 
Project. Als naam voor de school wordt gekozen voor „Jagat-Jyoti primary school” (licht in de 
wereld). Er wordt een schoolcomité samengesteld. 
 

Vrijdag 8 juli 2011, de 
stichtingsvergadering 
van onze school. 
Hugo Van Droogen-
broeck (EIB) legt het 
schoolconcept met zijn 
actieve onderwijsme-
thodes uit. Het comité 
ondersteunt dit ten vol-
le. 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 februari 2012 startte het eerste leerjaar met twee leerkrachten.  
 
Het doel is kwaliteitsvol basisonderwijs aan te bieden aan de arme kinderen uit het wees-
huis – o.a. etnische minderheden én uit de locale gemeenschap. Hierbij wordt voorrang ge-
geven aan meisjes. Er wordt gestreefd naar een pluralistische samenstelling van de school-
bevolking: zowel kinderen met een Boeddhistische, en Hindu en Moslim achtergrond. Het 
aantal leerlingen per klas wordt beperkt tot 30 leerlingen.  
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6 februari 2012, plechtige start van het eerste leerjaar van de 

Jagat Jyoti school in aanwezigheid van lokale personaliteiten. 

Moderne actieve onderwijsmethodes wordt geïntroduceerd: gericht op begrijpen en onder-
zoeken van de realiteit, in plaats van het louter van buiten leren. 
Er wordt intensief taalonderwijs gegeven aan kinderen van minderheden, wiens moedertaal 
niet het Bengaals is. Het leerproces in onze school is gebaseerd op een actieve, wetenschap-
pelijke aanpak: observatie van natuur en maatschappij, feiten samenbrengen, kritische re-
flectie hierop en besluiten trekken.  
Het leren van de Bengaalse taal en de Engelse taal staan centraal in de onderwijs- en opvoe-
dingsactiviteiten. 
De ouders en lokale gemeenschap worden actief betrokken bij het schoolgebeuren. 
Willen we daarin slagen is het beschikken over goed opgeleide, gemotiveerde leerkrachten 
essentieel. EIB is verantwoordelijk voor de opleiding en het loon van de nieuwe leerkrach-
ten, het didactisch en schoolmateriaal, meubilair, enz. 
Jaar na jaar bouwen we de school uit verder tot en met klas 8. De lagere school omvat 5 
leerjaren. Het lager middelbaar omdat de klassen 6 tot 8. Vele meisjes uit arme families 
stoppen op het einde van de lagere school. Het middelbaar is voor hen een brug te ver. Met 
onze school willen we juist die overstap vergemakkelijken.  
Het is de bedoeling op termijn aan de normen van de overheid voor de erkenning van scho-
len te beantwoorden. Daardoor wordt gedeeltelijke overheidsfinanciering mogelijk. 
  
De VZW betaalde ook de eerste kosten (2.353,58 euro) voor de realisatie van een nieuw 
schoolgebouw. Dat schoolgebouw wordt verder gefinancierd door de plaatselijke partner 
van EIB. 
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Een Italiaanse weldoener  financierde de bouw van onze school 

 Jagat Jyoti School  in Ramkot – Ramu - Bangladesh 

 
 
Twee leerkrachten waren in januari 2012 (begin van het schooljaar in Bangladesh) reeds 
aangenomen om de school op te starten in de lokalen van het Home. Het schoolgebouw 
stond nog volop in de steigers. 
Het 1ste leerjaar kreeg er les in de refter van het Home. Dit alles o.l.v. de coördinatrice, Mrs. 
Lopa. Zij heeft ook de twee leerkrachten geselecteerd.  
Wegens visa problemen (die intussen van de baan zijn) konden we de selectie van de leer-
krachten en de start van de school op 6 februari 2013 niet meemaken. We moesten we het 
doen met berichten die we van daar regelmatig ontvingen en beantwoorden. 
Mrs. Lopa heeft de zaken naar behoren geklaard maar de situatie in het Home ondervond 
wel wat hinder van het lesgeven in de refter.  
Er kon maar een halve dag worden lesgegeven (gangbaar in Bangladesh). Nu zijn ook die 
problemen verholpen.  

Werkbezoek Lut & Hugo van 1 januari tot 28 februari 2013 

Het zwaartepunt van onze missie lag op de verdere uitbouw en organisatie van onze nieuwe 
school JJPS, verbonden aan het kindertehuis Jagat Jyoti Children Welfare Home (JJCWH).  
De school staat er en alles functioneert naar behoren. 

Op 5 januari 2013 is het 2de leerjaar 
gestart met 30 leerlingen. De helft van 
het home, de helft uit de lokale omge-
ving. Fiftyfifty jongens en meisjes. De 3 
godsdiensten zijn vertegenwoordigd 
(boeddhisten, moslims, hindoes). 
De selectie van een nieuwe lichting 
kinderen voor het 1ste leerjaar (12 
leerlingen uit het home en 18 uit lokale 

omgeving) gebeurde onder leiding 
van de coördinatrice Mevr. Lopa. 

Tweehonderd kandidaatjes stonden te 
drummen om een plaats te bemachti-
gen. We hebben veel ouders moeten 

teleurstellen.  
Dertig leerlingen per klas is een rariteit in Bangladesh. Meestal zijn er tussen de 40, 60 en 
soms meer dan 100 leerlingen per klas. Veel uitleg was nodig om duidelijk te maken waarom 
we voor kleinere klassen kiezen.  
In een arme, rurale omgeving is een groot gebrek aan lagere scholen.  
 

De plechtige inhuldiging van het schoolgebouw 
De school is nu al een suc-
ces. In de toekomst zullen 
we onze school zeker ver-
der met de omgeving ver-
binden.  
Op 31 januari werd de 
school plechtig ingehuldigd 
met veel volk uit de buurt. 
De gouverneur knipte het 
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lint door. De plechtigheid werd opgefleurd met dans, zang en drama. 
 
De eerste week van ons verblijf observeren we vooral onze twee leerkrachten die we vorig 
jaar aannamen.  

 

De selectie en opleiding van leraars 
Daarna selecteren we een 
nieuwe juf. De negen kandi-
daat-leerkrachten doen eerst 
een schriftelijke en een taal-
proef met mondelinge toelich-
ting. Vier kandidaten blijven 
over. Ze krijgen de opdracht 
proeflessen te geven die we 
daarna met hen bespreken. 
Daaruit selecteren we twee 
kandidaten. 

Eentje wordt onmiddellijk in 
dienst genomen: Beby Akter, 
moslim, 23 jaar met bachelor 
diploma en ervaring met lesgeven aan drop-out kinderen. Ze steekt er met vlag en wimpel 
bovenuit. 
De andere geselecteerde zal volgend jaar het team vervoegen als we een 3de leerjaar star-
ten:  Miss. Shilu, hindoe, 24 jaar, die in de loop van januari haar bachelor-eindexamens af-
legt.  Zij is ontzettend blij met haar toekomstige job in onze school. Zij wil nu al gratis in-
springen bij afwezigheid van leerkrachten. Ze zal ook regelmatig komen observeren om ver-
trouwd te geraken met onze werkmethodes en mee assisteren om praktijkervaring op te 
doen.  
De volgende vier weken geven we training aan de leerkrachten, terwijl de coördinatrice voor 
vertaling zorgt. In de voormiddag wordt les gegeven, in de namiddag bespreken we de les. 
De nieuwe interactieve benadering i.p.v. papegaaien en eenrichtingsverkeer werd stap voor 

stap aangebracht.  
Onze leerkrachten moeten wel 
een serieuze click maken en bre-
ken met aloude en vertrouwde 
gewoontes. In het begin gaat dit 
erg moeizaam maar gaandeweg 
krijgen ze de smaak te pakken. De 
kinderen komen graag naar 
school. De leerkrachten worden 
aangevuurd door hun enthousi-
asme. 
Het is een succes. De leerkrachten 
vinden wel dat ze meer werk heb-
ben. Maar daar staat ook tegen-
over dat ze een behoorlijk loon 

ontvangen. 
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We werken met kinderen van de verschillende godsdiensten 

en etnische groepen uit de streek 

Aan het eind van de training krijgen de leerkrachten een aanstellingsdocument, een certifi-
caat en een lijst met 25 verbeterpunten die ze moeten implementeren tegen ons volgende 
werkbezoek wanneer we terugkeren. Dan worden ze geëvalueerd op hun vorderingen en 
plannen we geïndividualiseerde functioneringsgesprekken.  

De organisatie van het schoolleven 

Een schooldag loopt van 9 tot 15.30 u met een middagpauze van een uur. De leerkrachten 
werken nog door aan voorbereidingen tot 16.15 uur. In de voormiddag worden de hoofd-
vakken gegeven: Wiskunde, Bengaals en Engels. In de namiddag komen aan bod: muzische 
activiteiten, onderzoek, exploratie (wereldoriëntatie), life skills, gym, sport, huiswerkbege-
leiding ( huiswerk wordt in de school afgewerkt) en bijwerken van zwakke leerlingen.  

Er wordt 5½ dag les gegeven. De 
leerkrachten hebben om de 14 da-
gen een leerkrachtenoverleg. Elke 
maand komen de leraars samen 
met de ouders om allerlei info uit 
te wisselen. 
Het schoolcomité dat bestaat uit 
zeven personen: twee moslims, vier 
boeddhisten en nog één open 
plaats voor een Hindoe. De leden 
hebben allemaal serieuze onder-
wijservaring of hebben een gezags-
positie in de streek en onderschrij-

ven het EIB-charter. Dit comité is 
de inrichtende macht. Zij hebben 
van rechtswege alle beslissingsbe-
voegdheid. Buitenlanders als wij kunnen enkel adviseren. Het comité komt één keer per 
maand samen. Leerkrachten komen hier om de beurt ook naartoe. 
EIB subsidieert de lonen van de leerkrachten, het didactisch materiaal, de leerboeken, de 
schoolbenodigdheden, de uniformen, het schoolmeubilair.  
Vanaf januari 2013 betalen we ook een administratieve kracht, een boekhouder, een nacht-
waker en een poetsvrouw voor het nieuwe gebouw.  
 

Aandachtspunten 2de werkbezoek: 21 juni tot 6 augustus 2013 

Aandacht voor zwakke leerlingen 

Maandelijks leggen leerlingen toetsen af. De 

leraars vergelijken de resultaten met de vo-

rige: waar liggen de zwakke punten? Is dat 

eenmalig of is er een neerwaartse evolutie? 

De resultaten worden op een leerlingenfiche 

bijgehouden. Zwakke leerlingen krijgen de 

leerstof opnieuw, terwijl de anderen oefe-

ningen maken. 

Het ‘huiswerk’ gebeurt in de school en bin-

nen de schooltijd. Arme families hebben immers niet de mogelijkheid om hun kinderen thuis 
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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 schooluitval. Daar doen 

we wat aan in onze school. 

Exploratie van de omgeving 

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-opdracht. De kinderen wil-

len meer weten over de beroepen die in hun 

dorp worden uitgeoefend. De leraars zoeken 

een meubelmaker, een groenteboer 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 ingedeeld in drie 

groepen. De kinderen bereiden samen hun 

vragen voor. Dan gaan ze op bezoek. 

Terug in de school vatten ze hun ervaringen 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 kin-

deren 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 leerlingen willen 

meer van dergelijke exploraties in de toe-

komst.  

De bezochte stielmannen voelen zich gewaardeerd en komen hun ervaring in de school nog 

verder toelichten. 

Meubelmaker 

Groenteboer 

Fruitkweker 
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Maandplanning activiteiten 

Tijdens de opleiding werden een 

aantal klas overschrijdende activi-

teiten behandeld: lerarenvergade-

ringen, praktische workshops, ou-

dervergadering, sport en culturele 

activiteiten. Er wordt een planning 

opgemaakt, taken verdeeld.  

De belangrijke punten voor de vol-

gende maanden worden in kaart 

gebracht: de eindtoetsen, de rap-

porten en bespreking ervan met de 

ouders. Het schooljaar eindigt half december.  

Een belangrijk thema is de voorbereiding van het volgende schooljaar. Hoe gaat men de se-

lectie van de talrijke kandidaatjes voor het eerste leerjaar aanpakken?  

In januari start het derde leerjaar. Een rotatiesysteem, waarbij alle leraars om beurt de drie 

kernvakken – Bengaals, wiskunde, Engels - in de drie leerjaren geven, wordt opgesteld. Dit 

heeft het voordeel dat elke leraar de leerlingen goed kent; dat hij dagelijks overlegt en af-

spraken maakt over de te geven lessen.  

In het derde leerjaar komen er nieuwe vakken bij : werkelijkheidsonderricht en vooral de 

drie godsdiensten – Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme - worden aangeboden. In januari 

2014 wordt Shilu, zelf een Hindoe, aangesteld. Zodoende zijn de drie godsdiensten onder de 

leerkrachten vertegenwoordigd. 

 

 

7.Medisch hulpfonds en interventies 
Memorial Christian Hospital (MCH) 

 
Het “Memorial Christian Hospital” (MCH) werd opgericht door Amerikaanse zendelingen, in 

het dorp Malumghat (op een uurtje rijden ten noorden van Cox’s Bazar), nog voor de bloe-

dige onafhankelijkheidsoorlog van 1971, tussen Oost-Pakistan (het huidige Bangladesh) en 

West-Pakistan (het huidige Pakistan). 

 

Het is het meest professionele hospitaal in de regio. Het management is nog steeds in han-

den van Amerikaanse zendelingen. We verwijzen onze meisjes (of hun moeders) en onze 

(buitenlandse) EIB-medewerkers met ernstige medische problemen steevast naar dit hospi-

taal. EIB heeft een overeenkomst met het MCH, waarbij EIB tussenkomt in de medische kos-

ten van onze meisjes, hun moeders en ons EIB-personeel. 

Onze interventies in samenwerking met het MCH zijn: 
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v.l.n.r.: Hugo, de mama, nichtje Ka Sing Hla en Rumpa. 

 

Studiebeurzen opleiding verpleegster, laborant, paramedici, vroedvrouw 
 
EIB geeft gratis studiebeurzen aan meisjes die bij het MCH een opleiding volgen voor labo-
rant, verpleegster of paramedici. Na de opleiding kan een studente nog bijscholen voor bij-
voorbeeld vroedvrouw. De training bedraagt 3 jaar, al naargelang de opleiding.  
 

Hulpfonds levensnoodzakelijke medische interventies 
 

In samenwerking met het MCH, orga-
niseert EIB urgente, levensnoodzake-
lijke medische ingrepen op meisjes en 
vrouwen die zonder medische hulp 
geen kans hebben om te overleven. 
EIB betaalt alle kosten verbonden aan 
dergelijke  (chirurgische) ingrepen, 
medische interventies en behandelin-
gen. EIB krijgt van het MCH gedetail-
leerde rapporten aangaande de pati-
enten, de aard van de behandeling of 
ingreep, en de kosten. Dit EIB-
medisch hulpfonds heeft reeds van 

talloze vrouwen en meisjes (en baby’s) letterlijk het leven gered.  
 
Op zondag 14 juli 2013 komt Ting Aung, de duivel-doet-al van onze school (computer, secreta-
ris, klusjesman…) in paniek bij ons aan: zijn vierjarig nichtje is van de fiets van haar papa geval-
len.  
Ting brengt haar in allerijl per bus naar het Memorial Christian Hospital. Het kind heeft een 
dubbele open armbreuk opgelopen en wordt onmiddellijk 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.  
 

 
Met extra donorhulp uit Antwerpen 
konden we de noodzakelijke hartope-
ratie bij Yasmine (de middelste van een 
groepje EIB-studentes) laten uitvoeren. 
Ze moet verder medicatie nemen en 
regelmatig op medische controle te 
gaan. 
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Steun aan het “Heart House” 
 

EIB steunt het “Heart House” opgericht 

door de Amerikaanse zendelingen vlak 

na de onafhankelijkheidsoorlog tussen 

Oost- en West Pakistan in 1971. Het 

“Heart House” is een integratiepro-

gramma waarbij wordt getracht om ver-

krachtte en verstoten vrouwen terug een 

plaats te geven als volwaardig persoon in 

de Bengalese samenleving.  

 

In 2013 sponsorde EIB met 3.021 Euro het hulpfonds voor medische interventies aan het 

MCH.  

 
 
  

8. Partners en sensibiliseringscampagnes 
 

Partners in Bangladesh 

In Bangladesh werken we samen met: 

- Pietro Luigi Lupi: Italiaan, 20 jaar werkzaam in Bangladesh en oprichter van het Jagat 

Jyoti Children Welfare Home (JJWCH) voor kinderen en adolescenten in Ramu en van 

5 opvangtehuizen voor minderheden in de Chittagong Hill Tracts. Hij woont in Dhaka. 

- de directie van het weeshuis JJWCH, Ramu Ramkot. 

- het schoolbestuur van de Jagat Jyoti primary school, Ramu-Ramkot  

- de directie van het Memorial Christian Hospital 

 

Sensibilisering van donoren in België 

Wanneer Bangladesh in het nieuws komt is het meestal omwille van overstromingen en cy-

clonen, sociale catastrofes (bv. zoals in de kledingindustrie) of politieke problemen. We mer-

ken dat vooral jonge mensen weinig geïnformeerd zijn over discriminatie van vrouwen, uit-

buiting van kinderen, ongelijkheid, kinderhuwelijken, enz.  

EIB verspreidt viermaal per jaar een nieuwsbrief met nieuws over Bangladesh en onze pro-

jecten in beide landstalen. De talrijke – grote en kleine - giften van onze donoren zijn onze 

belangrijkste bron van inkomen.  

In 2013 bedroegen de individuele stortingen 48.871 Euro, meer dan 70 % van onze inkomsten. 
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Kinderen en jongeren in België steunen hun leeftijdgenootjes in Bangladesh 

EIB wordt regelmatig gevraagd om haar projecten en werking voor te stellen in scholen, ver-
enigingen, infobeurzen, derdewereldactiviteiten, serviceclubs en bedrijven. Soms zijn er ook 
inzamelacties aan gekoppeld of verkoop van artisanaal uit Bangladesh. 
Een paar voorbeelden uit 2013: 

Schoolkinderen van de ‘Dames’ uit 
Antwerpen 
 

Sumi, onze Bengalese 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 leer-
lingen van Bengalese afkomst in hun kleder-
dracht een cheque van 2.500 euro aan EIB. 

 

Schoolkinderen uit Emblem 
 

In de basisschool St. Jozef van Emblem-
Ranst stapten de kinderen een sponsor-
voettocht van 7 of 10 km. 
EIB zorgde voor enkele info-activiteiten. 
Resultaat: 2.400 euro voor de school van 
hun leeftijdgenootjes in Bangladesh. Har-
telijk dank. 
 

 

 

 

 

Pivolté Steungroep EIB 
 

Sinds 2008, wordt EIB jaarlijks uitgeno-

digd door dansschool Pivolté van Bras-

schaat op hun jaarlijkse dansshows. EIB 

krijgt op deze dansvoorstellingen de 

unieke kans om maar liefst tussen de 

5.000 en 6.000 personen (publiek) toe te 

spreken. Bovendien hebben we op deze 

dagen ook een EIB-stand met informatie 

en verkoop van artisanaat uit Bangla-

desh.  
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In 2009 richtte Pivolté de “Pivolté Steungroep EIB” op in Brasschaat.  Deze steungroep werd 

ook opgenomen als lid van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) 

van de gemeente Brasschaat. Bedoeling is om sensibiliseringsacties te organiseren i.v.m. de 

rechten van het kind en de rechten van de vrouw en ons werk in Bangladesh en/of sponsor-

acties te organiseren ten voordele van EIB.  

In 2013 brachten de steunactiviteiten van Pivolté 3.780 euro op. 
 
 

Stichting “steun meisjes Bangladesh” (Kos) 
 

Zij is onze partnerorganisatie in Neder-
land. Deze stichting werd opgericht door 
Janny Zonneveld en haar echtgenoot, Dr. 
Jan Kos. Beiden zijn reeds herhaaldelijk 
op projectbezoek geweest in Bangladesh. 
Deze stichting organiseert verschillende 
sponsoractiviteiten in Nederland ten 
voordele van E.I.B. Dit geeft personen 
(donors) in Nederland de kans om E.I.B. 
financieel te steunen.  
Stichting Meisjes Bangladesh / Janny Kos 
– Zonneveld / Graslaan 13, 1761 LN Anna 
Paulowna / Nederland. 
 
 

Antoon Spinoy-stichting 
 

In Mechelen stelden we einde 2011 onze projecten voor aan de bestuurders van de Antoon 
Spinoy-stichting. De Stichting steunt projecten in de Derde Wereld. Het bestuur besloot van-
af 2012 ons schoolproject al zeker voor drie jaar te steunen met 5.000 euro per jaar. 
 
 

Educaid.be  
 
EIB is lid van Educaid.be en is vooral actief in de werkgroep Basisonderwijs. 
Educaid.be is een informeel en pluralistisch Belgisch platform rond onderwijs en ontwikke-
lingssamenwerking.  
Het platform dient ter versterking, verdediging en ondersteuning van de educatieve sector in 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 
Het staat open voor elke instelling en particulier initiatief met interesse voor en actief in on-
derwijs en vorming in ontwikkelingslanden. 
Doel is de expertise en efficiëntie van hun werking in het Zuiden verhogen.  
Het platform organiseert daartoe werkgroepvergaderingen, conferentie, studiedagen en 

lezingen. 

 

 

Jan Kos en Janny Zonneveld op bezoek bij 
EIB in Bangladesh in 2010 
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Bijlage 
Handvest 

Education International, Belgium 

1. Education International, Belgium (vzw) – EIB – is een pluralistische organisatie, er-
kend door de Belgische overheid, en werkt volledig onafhankelijk van elke politieke, 
religieuze of ideologische macht. Education International, Belgium (vzw) eist volledi-
ge vrijheid in het uitoefenen van haar taak. 

2. Education International, Belgium (vzw) en al haar werknemers en vrijwilligers erken-
nen en respecteren de inhoud van het ‘Internationale Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind’ (zoals aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
op 20 november 1989), en voeren hun taken en verplichtingen uit in de geest van dit 
verdrag. 

3. Education International, Belgium (vzw) geeft aan weesmeisjes en/of meisjes uit kans-
arme gezinnen, ongeacht de ideologie, religie of etnische achtergrond van deze meis-
jes, gratis studiebeurzen, kindvriendelijk onderwijs & (technische) trainingsmogelijk-
heden, voedsel & medische hulp, kleding, bescherming & onderdak en alle andere 
hulp en assistentie noodzakelijk om deze meisjes voor te bereiden op een veilige toe-
komst als zelfstandige en onafhankelijke vrouwen met gelijke rechten en kansen. 

4. Education International, Belgium (vzw) aanvaardt alle culturele, religieuze en politie-
ke aspecten van de sociale context waarin de organisatie haar werk doet, op voor-
waarde dat deze aspecten niet strijdig zijn met de ‘Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens’ (zoals aangenomen op de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties op 10 december 1948),  het ‘Internationale Verdrag inzake de Rech-
ten van het Kind’ (zoals aangenomen op de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties op 20 november 1989), en het ‘Internationale Verdrag inzake de uitbanning 
van alle vormen van discriminatie van Vrouwen’ (zoals aangenomen op de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 18 december 1979). 

5. Alle werknemers en vrijwilligers in dienst van Education International, Belgium (vzw) 
werken totaal onafhankelijk van elke politieke, religieuze of economische macht en 
onthouden zich van elke discriminatie (inclusief seksuele discriminatie), verbaal of fy-
sisch geweld, misbruik en (seksuele) intimidatie. 

6. Alle werknemers en vrijwilligers in dienst van Education International, Belgium (vzw) 
onthouden zich van elke handeling die schade kan toebrengen aan de veiligheid, re-
putatie, integriteit en toekomst van de begunstigden, of die de reputatie, de werking 
en de programma’s van Education International, Belgium (vzw) op lokaal, nationaal 
en internationaal vlak, in gevaar kan brengen. 


