
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechelen, 30 maart 2015 

 

 

 

 

Honderdtwintig arme Bengaalse kinderen volgen nu onderwijs. 

Daar zorgt u voor 
 

 

 Op 6 januari 2015 startte het 

vierde leerjaar in uw school in Ramu. 

De vier leerjaren samen, telt de school 

nu zo’n 120 leerlingen. 

 

 Het zijn jongens en meisjes uit het 

nabij gelegen weeshuis, uit het dorp en  

kinderen van de minderheden uit de 

buurt.  

 

 Ik dank u van harte voor de 

kansen die u mijn landgenootjes biedt 

op een beter leven.  

 

 

  

 

 

 
                                      Sumi Baker, beheerder 

 

 PS: elk jaar dat we een nieuwe klas openen stijgen uiteraard onze 

kosten. Vanaf 40 euro op jaarbasis is uw gift fiscaal aftrekbaar. Met een 

permanente opdracht van 15 euro per maand verzekert u mee de toekomst 

van de school.  

Uitreiking van de nieuwe schoolboeken. 

Leerlingen van het eerste leerjaar kijken vol 

verwachting uit naar hun nieuw leven. 

 



 

U kan Bristi haar droom waar maken. 

 

Bristi is 16 jaar. Ze legt nu het 

centrale staatsexamen af na klas 10 

(ons vierde middelbaar).  

Tien jaar geleden kwam Bristi in het 

weeshuis terecht. Haar vader was 

lang ziek geweest en overleden. 

Daarna werd haar moeder verlamd 

en werd ze jaren bedlegerig. Mama 

is hiervan nooit echt  genezen en 

blijft zorgbehoevend.  

Tattoe is de oudere zus van Bristi. 

Zij werkt voor een organisatie die  

micro-kredieten verleent aan kleine zelfstandigen.  

Zo zorgt de zus voor een bescheiden gezinsinkomen. Zij verzorgt haar 

moeder. 

Bristi besloot vorig jaar terug naar huis te gaan om haar zus Tattoe te helpen 

met de zorg voor moeder. In december brachten we een bezoek aan dit gezin. 

We schrokken: de leefsituatie is ronduit miserabel. Hoe is het mogelijk om zo 

te leven? Toch wil Bristi er wonen, helpen én haar studies verderzetten. 

Het ‘huis’ is van golfplaten. Het is maar één kamer met een tafel en een paar 

stoelen op een aarden grond. Iedereen slaapt er op een matje in diezelfde 

kamer.  

In de winter is het er erg koud . In het moessonseizoen loopt het huis onder 

water en gaan ze onderdak zoeken bij de tante die het ook niet breed heeft 

maar altijd bereid is te helpen.  

Maar Bristi wil toch verpleegster worden. Dank zij U kan EIB haar studies 

betalen.  

 

 

Ipol heeft ook recht op een toekomst 

Ipol zit nu in het tweede leerjaar. Hij is zeven jaar en afkomstig uit de 

omgeving van Ramkot. Hij verblijft sinds vorig jaar in het weeshuis bij de 

school.  

Ipol is enig kind en zijn moeder is doofstom. Ze wou niet dat Ipol het 

slachtoffer werd van haar handicap. Zijn vader heeft hij nooit gekend. Toen 

v.l.n.r. Tattoe, Bristi en hun moeder 



de moeder in verwachting was, is papa vermoord in mysterieuze 

omstandigheden.  

Moeder is nu 24 jaar en werkt als meid 

(lees: huisslaaf) in een rijke familie in Cox’s 

Bazar, 20 km van Ramkot. Ze verblijft er 

dag en nacht en heeft zelden vrije tijd. Ze 

moet het stellen met een loon dat 

onvoldoende is om rond te komen.  

Eén of twee keer per jaar bezoekt ze haar 

zoontje. Ipol heeft dikwijls heimwee naar z’n 

mama. Hij krijgt wel regelmatig bezoek van 

zijn  grootvader.  

De familie is erg arm. Ze wonen met velen 

samen in één huis. Het huis is gemaakt van 

bamboehout, modder en golfplaten. Opa 

heeft het reeds meermaals moeten 

verstevigen na overstromingen en stormen tijdens het moessonseizoen. 

Ipol is een levendige jongen en stelt het wel. In weeshuis en school heeft hij 

al een paar goeie vriendjes. Op school behaalt hij matige resultaten maar hij 

doet wel erg z’n best. 

 

 

EIB-meisjes over de politieke situatie in hun land.  

In januari 2014 waren er in Bangladesh parlementsverkiezingen. Zij werden 

geboycot door de oppositiepartij BNP. Zo kwam de regerende partij Awami 

Liga terug aan de macht. Sindsdien probeert de oppositie met alle middelen 

o.a. betogingen en aanslagen de regering ten val te brengen en verkiezingen 

af te dwingen. 

Shumy, Shupria, Pinky studeren met de hulp van E.I.B. aan de universiteit 

van Chittagong. Ze schrijven ons:  

“U weet wellicht dat de situatie in 

Bangladesh zeer slecht is. Het is 

te wijten aan onze politieke 

leiders. Ze zijn helemaal gek 

geworden.  

Zoals in het afgelopen jaar 

worden er brandbommen in de 

openbare bussen gegooid 

waardoor mensen levend 

verbranden. Dagelijks sterven zo 

Shumy, Shupria, Lut Adriaenssens en Pinky 



U wilt steunen. Maak uw gift of permanente opdracht over op rekeningnummer  
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minstens tien mensen een gruwelijke dood.  

Onze universiteit en alle andere scholen zijn weer gesloten en de centrale 

examens zijn gestopt vanwege nationale stakingen. Maar onze politici zijn niet 

bereid compromissen te sluiten.  

De situatie wordt steeds erger. De hartals (stakingen) volgen mekaar op. 

Niemand weet wat te doen. Ons leven en onze toekomst zijn onzeker. Maar wij 

houden vol met studeren.”  

 

Vrijwilligers in actie op de Kerstmarkt in Brasschaat  

 

Een groep vrijwilligers van dansschool 

Pivolté en EIB verzorgden voorbije 

eindejaarsperiode een uitgebreide stand 

van EIB met informatie en steunmateriaal.  

Ze maakten nieuwe contacten en de 

verkoop bracht 1.665 euro op.  

Hartelijk dank.  

 

 

 

Kinderen voor onze school wensen u het allerbeste voor het nieuwe jaar. 


