
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste  

 

 

“Ik heb uw steun nodig tegen de schooluitval” 

 
 zei Lopa ons bij ons laatste bezoek tijdens de jaarwisseling. 

We laten de directrice van onze school zelf aan het woord: 

 

 Ik wil U, steungever van onze school in Ramkot, hartelijk danken voor 

de mogelijkheden die u voor onze kinderen geeft om onderwijs te volgen. 

 In januari zijn we met het vierde leerjaar gestart. Er zijn nu al 124 arme 

kinderen die aan brute armoede kunnen ontsnappen dank zij uw steun. 

 

 We zitten nog wel met een probleem: de ‘school-uitval’. 

 We zien nu regelmatig kinderen  rond hun 16 jaar terug naar huis gaan. 

Dan komen ze in een situatie terecht die verder studeren moeilijker maakt. 

  

 De redenen daarvoor vertel ik in deze nieuwsbrief en ook de oplossing 

die we daar voor hebben. Daarvoor hebben we wel uw steun nodig. 

 Maar eerst wil ik graag vertellen  hoe het met Urmila verder ging nadat 

ze de school verliet. 

 

 Allerbeste groeten, 

 

  Lopa 

 

 

                                                          

  

PS : Om een meisje verder te laten studeren hebben we gemiddeld 20 euro per 

maand nodig (studies en leefgeld).   

Wil u daar voor zorgen ? 

(indien u 40 euro stort recupereert u alvast 18 euro via de belastingen) 

Directrice Lopa en EIB-voorzitter Lut 
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De één-kamer-woning van de familie van Urmila 

Urmila en haar moeder in tantes huis 

Hoe het Urmila verging toen ze de school verliet 
  

Urmila’s vader was 

vrachtwagenchauffeur en is acht 

jaar geleden omgekomen in een 

ongeluk. Bij een aanrijding kwam 

hij met de vrachtwagen in de rivier 

terecht en was op slag dood. 

Drie maanden later werd haar 

jongste broertje geboren. Moeder 

zat zonder werk en had vier 

monden te voeden: drie meisjes en 

de pasgeboren jongen.  Het gezin 

woonde in een armoedig éénkamer-

hutje. 

Een onmogelijke situatie. 

 

De achtjarige Urmila werd in het weeshuis opgenomen. Haar tante Sumi, de 

zus van haar moeder, ontfermde zich over de rest van het gezin.  

Tante woonde in een stenen huis met wat meer comfort. De twee gezinnen 

leefden van het inkomen van de oom die een schrijnwerkersatelier had in 

Ramu.   

 

We zijn nu zes jaar verder. Urmila is 14 jaar en besloot vorig jaar terug bij 

haar familie te gaan wonen. Haar oudste zus was toen al gehuwd. Moeder en 

tante Sumi hebben haar terug opgenomen in de familie en moedigen Urmila 

aan om haar studies verder te zetten. Dat kan dank zij de studiebeurs van 

EIB. 

 

In december vorig jaar brachten Lut en 

Hugo, bestuursleden van EIB, een 

bezoek aan Urmila en haar familie.  

Van tantes gezin zijn al twee dochters 

het huis uit. Urmila heeft nu een 

ruime  kamer die ze deelt met een 

nicht. Hier kan Urmila haar 

schoolwerk maken en studeren.  

 

We waren erg tevreden te zien dat de 

onderlinge solidariteit Urmila de kans 

geeft om haar talenten verder te 

ontwikkelen.  Nu ziet het er naar uit 

dat zij geen ‘drop out’ wordt. 
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Lopa met een leerling 

Lopa, directrice van onze school vertelt: 
 

De meisjes uit onze school en uit 

het weeshuis blijven hier meestal 

tot hun 16 jaar.  Dan mogen ze 

kiezen om eventueel terug naar 

huis te gaan. 

De meesten keren terug naar 

hun familie uit heimwee. Een 

weeshuis kan nooit een familie 

vervangen. Ze komen dan wel in 

een materieel moeilijker situatie 

terecht. Wij kunnen hen een 

beurs aanbieden om verder te  

studeren, dank zij jullie steun. 

Maar het gevaar voor 

‘schooluitval’  vergroot zienderogen.   

 

Deze families leven in armoede. Ze proberen te overleven door onderlinge 

solidariteit in ruimere familiekring,  met buren, kennissen en vrienden. 

Maar verder studeren is dan geen evidentie meer. De afwezigheid van een 

studieomgeving  met vaste structuur, rust en aangepaste accommodatie valt 

weg. Onze meisjes komen onder familie- en omgevingsdruk te staan. De 

familiale steun is er wel maar die is ook broos. De armoede verhoogt de druk 

om te gaan werken, zelfs om te trouwen.  

 

De meerderheid van onze meisje houden zich staande mede dank zij EIB-

hulp. Maar regelmatig lukt het niet en stoppen ze met studeren. 

 

De meisjes uit de nabije omgeving brengen nog dikwijls bezoekjes aan ‘hun’  

weeshuis. Ze hebben er nog vriendinnen en goede contacten met opvoeders 

en leraars. 

 

Wij zorgen met de staf van weeshuis en school dat deze contacten worden 

onderhouden. Zo is opvolging mogelijk.  De meisjes komen maandelijks ook 

langs om hun leef- en studiegeld op te halen. 

    

Dan volgt meestal een praatje met een staflid over hun leefsituatie. Bij 

ernstige problemen kunnen ze voor enkele dagen, weken of desnoods 

maanden terug in het weeshuis komen wonen tot de problemen in hun gezin 

zijn gekeerd. Als het niet kan in het weeshuis vang ik de meisjes op in mijn 

eigen appartement vlak bij de school.   
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Het is belangrijk de meisjes op te volgen om  ‘schooluitval’ tegen te gaan. 

Succes is niet altijd verzekerd. Meer gerichte follow up is nodig.   

 

Sinds april 2014 vragen we hen een ‘dagboek’ bij te houden met hun  

studievorderingen. Ze noteren ook wat ze in het dagelijks leven tegen komen 

van moeilijkheden en positieve ontwikkelingen. Bedoeling is dat ze elke dag 

15 minuten voorzien om nota’s te maken in hun dagboek.  Maandelijks 

wordt hun dagboek samen besproken.  

De meisjes reageren erg positief op deze manier van werken. Ze zeggen dat 

het een echte hulp is voor concentratie, systematiek en regelmaat.  

 

Sinds begin dit jaar zijn  we ook 

gestart met huisbezoeken bij meisjes 

die niet zo ver van het weeshuis 

wonen. Onze medewerkers Ruma, 

Rita, Ting Aung en ikzelf gaan bij de 

families en praten over de huiselijke 

problemen en doen we suggesties voor 

oplossingen.  

 

Dit is een bijkomende opdracht voor 

de stafmedewerkers van het weeshuis. 

De meisjes uit de Hill Tracts of zij die 

verder weg wonen of in een internaat 

wonen, komen zelf naar het weeshuis. 

Zo ondersteunen we verder de meisjes 

die weeshuis en school verlaten 

hebben.   

 

 

 

 

 

 

Wij danken van harte de danseresjes, medewerkers  en bezoekers van de dansschool Pivolté uit 

Brasschaat voor  de 5.848 euro steun die ze inzamelden tijdens hun dansshows.  

Ook hartelijk dank aan de familie Kos uit Nederland  die met hun steungroep  4.000 euro 

inzamelden. 

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. 

e-mail: secretariaat@education-international.be 

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. 

Meer informatie vindt u op www.education-international.be 


