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Mechelen, 29 september 2014
 Beste 



 U geeft arme meisjes uit Bangladesh de kans om uit de miserie te raken door 
goed onderwijs. In deze nieuwsbrief leest u concrete resultaten. Dit alles is alleen 
mogelijk door uw steun.

 Goed onderwijs in onze school betekent ook dat we onze kinderen wegwijs 
maken in informatica. We hebben reeds twee computers aangekocht. Onze 
leerkrachten volgen drie sessies per week en zijn er enthousiast over.  Ting Aung 
Marma verzorgt de training. Hij zal volgend schooljaar ons schoolteam vervoegen.

 Dan komen de leerlingen aan bod. We willen een computerklas inrichten met 
tien toestellen. Met uw hulp zal dat lukken.    



 


      

 Sumi Baker, bestuurder

PS : giften vanaf 40 euro zijn fiscaal 
aftrekbaar.
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Kinderen begeleiden … van arm naar kansrijk
“Ik ben 7 jaar en de jongste van zes kinderen. Mijn familie 
woont op het platteland. Daar zijn veel rijstvelden.

We wonen in een huis van golfplaten. We hebben maar één 
kamer. Daarin eten, slapen, koken en wonen we. Er is een 
vloer van aarde, geen toilet, alleen een put in de grond een 
beetje verderop. 
Het huis is niet stevig. Als het stormt, moet het altijd terug 
hersteld worden.”

Aan het woord is Chumki (foto hiernaast), leerling van onze 
school.
“Mijn papa is gestorven. Heel plots. Hij viel neer tijdens het werk. Hij was een boer, 
werkte van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in een rijstveld, maar verdiende veel 
te weinig om ons allemaal voldoende eten te geven. 
We aten meestal maar 1 keer per dag. 
Een broer en een zus zijn gestorven aan buiktyfus. Dat kwam door het water, dat is 
bij ons erg vervuild. Wij hadden geen geld om een dokter te betalen. Er is ook geen 
ziekenhuis. 
Kinderen moeten al heel jong op het veld of in het huishouden meewerken. 
Mijn mama is nu alleen. Ze heeft geen werk en maakt zich de hele tijd zorgen hoe 
ze elke dag aan eten zal komen. 
De centen komen van mijn grote broers die 10 en 12 jaar oud zijn en die nu niet 
meer naar school gaan. Maar ze verdienen bijna niets. 
Mijn zus is getrouwd toen ze 16 jaar was en woont nu bij de familie van haar man.
 
Mama is gaan vragen of ik in het weeshuis kon komen wonen. Zij kan niet meer voor 
mij zorgen. 
Nu ben ik hier en ga naar jullie mooie school. Ik zit in het eerste leerjaar. De klas is 
leuk en iedereen is vriendelijk en helpt mij als ik iets niet begrijp. 

In het tehuis ben ik ook graag. Ook daar wordt 
goed voor mij gezorgd. Toch heb ik nog veel 
heimwee naar mijn familie, vooral naar mama. Ik 
ben alleen verdrietig als ik in mijn bed lig. De 
groten zeggen dat het na een tijdje overgaat. 
Gelukkig komt mama soms op bezoek.” 

We willen Chumki helpen zich te ontwikkelen tot 
een weerbaar, zelfstandig meisje met een 
toekomstdroom. 
Daarvoor hebben we uw steun nodig. 
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EIB-studente Rumpa afgestudeerd als verpleegster.

Rumpa Dey is een van de weesmeisjes die in 1995 in Cox’s Bazar door E.I.B. van 
straat werden geplukt. 
E.I.B. gaf hen onderwijsbegeleiding, voeding en medische zorgen. We gaven haar de 
kans verder te studeren. Rumpa heeft die kans waar gemaakt.
 
Na haar secundaire school ging ze in Malumgat 8 maand opleiding tot 
hulpverpleegster volgen. Daarna studeerde ze drie jaar voor verpleegster. Alle 
studie- en leefkosten werden 
al die tijd door E.I.B. gedragen. 

Op 26 april van dit jaar ontving 
Rumpa haar diploma van 
verpleegster aan het Christian 
College of Health Sciences. 
(foto hiernaast) 
Bij de diploma-uitreiking werd 
zij door Susan Edge, het hoofd 
van de opleiding, geprezen als 
een modelstudente. Ze 
moedigde haar medestudenten aan, haalde hoge punten op haar studievakken, haar 
Engels was voorbeeldig.
Op de vrouwenafdeling van de polykliniek, waar ze werkzaam was, waren de 
patiënten vol lof over haar toewijding en zorg.

In een land als Bangladesh is er een enorm tekort aan medisch geschoold personeel 
en goede ziekenhuizen. Dank zij uw steun kan E.I.B. niet alleen meisjes uit de 
armoede halen maar hen ook de kans geven zich te bekwamen in die medische 
beroepen en zo bij te dragen tot een betere gezondheidszorg voor de arme 

bevolking.

Monisha staat klaar om Rumpa op te volgen.

Monisha Barua is 18 jaar. Ze is een van de weesmeisjes uit het 
studiebeurzenprogramma van E.I.B., verbonden aan het tehuis. 
Op 13 augustus behaalde Monisha haar einddiploma secundair 
onderwijs.
Tijdens ons laatste bezoek in maart/april  hadden we 
gesprekken met de oudste weesmeisjes uit het tehuis over hun 
verdere studieloopbaan. 
Monisha had reeds nagedacht over haar verdere carrière: ze wou 
verpleegster worden. 
We contacteerden de school voor paramedici die haar opnamen 
als kandidaat voor de volgende opleidingscyclus verpleegsters. 

3



Solidariteit

De Nederlandse stichting “Steun Meisjes Bangladesh” (SSMB)
Janny en Jan Kos-Zonneveld steunen al 
jaren EIB.  Ze schrijven ons dit jaar: 

 “Voorjaar 2014 wordt ons gevraagd om 
onze tuin ter beschikking te stellen voor 
het evenement “ Beeld in Tuin” in onze 
gemeente Anna Paulowna,  samen met 
nog 22 andere tuinen. De tuinen worden 
gekoppeld aan een kunstenaar. In juni is 
het zover. 

Wij koppelen dit evenement aan een actie voor Bangladesh. We maken de tuin 
gezellig en serveren koffie met lekkers tegen betaling en verkopen plantjes. 
Meerdere vrienden helpen ons gedurende de twee dagen van het evenement. Het 
weer  zit mee. De bezoekers zijn enthousiast en de verkoop voor het project 
verloopt meer dan behoorlijk. Aan het einde kunnen we  535 euro overmaken ten 
voordele van  EIB. Alle kosten zijn voor onszelf.” Hartelijk bedankt Janny Jan Kos, 
Hanny, Jorika, Riet, Nelleke en Jose !

Dansschool: Pivolté in Brasschaat

 Tijdens 
de jaarlijkse show, nu ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Pivolté, hield 
E.I.B. een promotiestand. De verkoop van artisanale producten bracht 1154,21 euro 
in kas.  Dank aan onze vrienden van Pivolté.
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U wilt steunen. Maak uw gift of 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


