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 Beste (aanspreking + achternaam)

 Dank zij u kunnen op dit moment al negentig arme (wees)kinderen uit 
Bangladesch degelijk onderwijs volgen. Jawel, begin dit jaar is het derde leerjaar 
gestart in onze school. Die er maar gekomen is dank zij uw financiële steun. 

 Onze kleine VZW zamelt jaarlijks zo’n 50.000 euro in voor steun aan 
weeskinderen in het weeshuis en financiering van de school. U gaf hiervoor in 2013 
minstens 40 euro aan EIB vzw. Daarom vindt u hierbij ook een financieel attest.    
Hiermee recupereert u 45 % van uw jaarbedrag via de belastingen. 

 Kan u misschien een permanente opdracht maken met bijgevoegd 
formuliertje ? Dan wordt u ook ‘Master van de Jagat Jyoti school’.
 92 % van de giften die we ontvangen gaat rechtstreeks als steun naar 
Bangladesh. EIB draait volledig op onbetaald vrijwilligerswerk. Zo wat de enige 
uitgaven hier in België zijn de druk en verzendingskosten van deze nieuwsbrieven.

In de hoop dat we verder op uw steun mogen rekenen, allerbeste groeten, 

PS: U zou ons grotere zekerheid geven met een permanente opdracht. Wil u 
dat doen ? U zou er mijn landgenootjes goed mee helpen.

Lut Adriaensens, voorzitter Sumi Baker, bestuurder



Mong, de kleine professor

Mong Hla Ching Chak  is een boeddhistisch jongetje van zes jaar. Hij komt van een 
minderheidsgroep, de Chak, uit de Hill Tracks, een zeer armoedig gebied.

 
We noemen hem onze "kleine professor". De numero uno 
van ons eerste leerjaar  haalt uitmuntende resultaten op 
alle vakken ondanks zijn erg jonge leeftijd en ondanks het 
feit dat Bengaals niet z'n moedertaal is. Hij spreekt de taal 
van de Chak.
 
Hij is graag gezien en erg behulpzaam voor zijn 
klasmaatjes. Hij is altijd onmiddellijk klaar met 
klasopdrachten. Hij zit nu in het tweede leerjaar.
 

Toch heeft hij niet op alle vlakken geluk. Mong Hla Ching heeft geen vader meer. Hij 
komt uit een zeer arme familie.
Ze wonen in een erg afgelegen rurale omgeving. Hij heeft nog twee broers. Mong 
was twee jaar toen zijn vader en zijn zus samen 
omkwamen bij een busongeval tijdens een trip naar 
de stad Bandarban.

Zo is Mong HIa Ching in het weeshuis beland. Ze 
wonen in een bamboehuis en hebben een varkentje.
Mong woont nu graag in het Home en heeft er veel 
vrienden. Hij is altijd bezig. 

Toch verlangt hij soms naar huis. In het begin had hij 
last van heimwee. 
Maar dat is nu al veel beter. Drie keer per jaar , 
tijdens de vakanties gaat hij naar huis. Dat vindt hij 
heel plezant.

 
Maar hij komt altijd ook weer 
graag terug.
Mong is heel leergierig en juf 
BebyAkter is zijn lievelingsjuf. 
Wees maar zeker… we gaan er 
nog van horen van dat slim 
kereltje !

Onze school maakt 
het verschil 

Schooldirectrice mevr. Lopa met Mong



Vorige maand op 11 februari organiseerde de leraarsploeg van onze school een  
Spel- en Cultureel Festijn. Mevr. Lopa, de schoolcoördinator, stuurde ons prachtige 
foto’s en schrijft :
“Een geslaagde dag! De drie klassen werden gemengd en in groepjes werkten de 
kinderen sport- en spelactiviteiten uit en kozen ze tafereeltjes om uit te beelden. De 
samenwerking en het inoefenen verliepen vlot. 
De dag zelf konden ouders en buurtbewoners volop meegenieten van het spektakel. 
Iedereen was dolenthousiast. De kinderen willen in de toekomst nog zo’n dag 
organiseren. Dit was ook de mening van veel ouders. Ze vinden het leuk dat hun 
kinderen graag naar school komen en dat ze zelf mee kunnen genieten van de 
activiteiten.” 

Het erepodium van de kikvorswedstrijd

Hinkelbotsen voor het 
schoolgebouw



Lut Adriaensens en Hugo Van Droogenbroeck van het EIB-bestuur en onderwijsspecialisten zijn van 5 
maart tot einde april terug in Ramkot om er te helpen in de uitbouw van onze lagere school. Volgende 

nieuwsbrief nog meer informatie. 

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

Toneeltjes

Koordje springen voor het schoolgebouw

Aan de start van de lepeltjeskoers

Culturele optredens in traditionele klederdracht
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