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Wil u er mee voor zorgen dat Supti Barua haar volledig lager 
onderwijs kan verderzetten ?

Supti woont in het weeshuis en is afkomstig uit het nabije 
stadje Ramu, 5 kilometer van Ramkot. 
Ze is Boeddhiste en zeven jaar oud.
Haar moeder is 4 jaar geleden gestorven aan TBC.
Supti heeft nog twee oudere broers en twee oudere zussen. De 
familie viel volledig uit elkaar na de dood van mama.

Ze zijn zeer arm. Uit noodzaak beslist papa dan maar  om de 
oudere meisjes uit te besteden als huishoudhulp ( lees: 
huisslaafjes) in een rijkere familie, waar ze nu permanent 
wonen. 

Haar broers worden erg jong (8 en 9 jaar ) van school gehaald 
en werken als hulp in een winkel aan de markt. Papa rijdt 
passagiers rond met een riksja-fiets en heeft een te karig 
inkomen om zijn familie te onderhouden.

Tijdens een storm twee jaar geleden wordt 
hun al zo krakkemikkige woonst volledig  
verwoest. Er is geen geld voor een 
fatsoendelijke herstelling. 
 
Vader komt in een diepe depressie terecht, 
drinkt teveel en verliest zijn werk. 
Supti’s broers proberen de rol van ‘ouder’ op 
zich te nemen, maar hebben zelf teveel 
overlevings-zorgen.

Onze Supti wordt verwaarloosd en is 
voortdurend ziek. Papa is wanhopig en besluit 
haar naar het home te brengen.
Hij kan haar niet onderhouden.

Hier verblijft Supti nu sinds begin van dit jaar. Ze is aangesterkt en voelt zich nu goed. 
Papa is tevreden en beter gezind. Hij komt zijn diepe depressie te boven en neemt z’n vroegere 
job weer op. 



Supti  gaat tijdens de schoolvakanties naar huis. Ze is erg gehecht aan haar broers. 
Haar zussen kent ze niet meer omdat die nooit naar huis kunnen komen. 

Papa volgt zoveel mogelijk Supti haar 
schoolvorderingen en is erg geïnteresseerd in 
alles wat er met haar gebeurt. 
Hij bezoekt geregeld het home en is trouw 
aanwezig op de oudercontacten, wat voor Supti 
telkens een bron van plezier en aanmoediging is.

Supti is een goede leerling. Ze gaat graag naar 
school en is erg gedreven om goede resultaten te 
behalen. Papa is fier.

Met en permanente opdracht kan u er 
voor zorgen dat Supti minstens haar 
lagere school kan verderzetten. U kan haar een mooie toekomst geven.

 

U wilt steunen. Maak uw gift of een permanente 
opdracht over op rekeningnummer 

 BE69-4100-6555-8178 van
Education International Belgium VZW (EIB) -  Zwartkloosterstraat 66 – 2800 Mechelen.

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. U recupereert 45 % van uw gift.
E-mail EIB: secretariaat@education-international.be

Meer informatie vindt u op onze vernieuwde website: www.education-international.be

De 4de marathon dansdag van Pivolté ten voordele van 
EIB was weer een enorm succes. Tussen 10 en 18 uur 
werden er acht  danslessen gegeven, van de 
allerkleinsten tot de 12+ jarigen. Alle lessen werden vol 
enthousiasme en in grote groepen bijgewoond. 

Ouders hadden een schitterend buffet ingericht met 
snacks. Nieuw dit jaar was een diareeks over EIB die 
permanent in de cafetaria werd vertoond. EIB  had er ook 
een verkoopstand.
De opbrengst van de dans marathon van 2.300 €  gaat 
naar EIB.
Dank aan Werner Leysen en iedereen van Pivolté voor de 
fantastische en continue steun.

Dansschool Pivolté van Brasschaat steunt EIB
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