
 
 
 
 
 

 
 
 
Dank zij u kunnen we helpen  
 
 
Afgelopen juli en augustus 
waren we in Bangladesh. De 
moesson had er lelijk huis 
gehouden: overvloedig, 
onophoudelijk bleef het hevig 
regenen. Daar kwam nog een 
cycloon bovenop.  
Er viel dit jaar ruim 25% meer 
water dan andere jaren.  
De klimaatverandering laat zich 
ook voelen in Bangladesh.  

Door de aanhoudende 
stortregens traden rivieren 
buiten hun oevers, stonden 
huizen onder water en de 
wegen spoelden weg. De brug 
tussen Ramu en Ramkot moest 
vervangen worden. Het 
oversteken van de rivier met 
smalle bootjes was 
levensgevaarlijk. Door de sterke 
stroming kapseisden ze soms, waardoor mensen verdronken. De school werd 
tijdelijk gesloten 

De waterellende veroorzaakte ook miserie in verschillende woningen. Lees 
hierover het verhaal van de familie van Bristi. 

Wij danken u voor uw steun, 

Lut Adriaensens, 
Voorzitter EIB 

Heel	  de	  omgeving	  van	  school	  en	  weeshuis	  stond	  onder	  water	  



Choton toch terug naar school 
 
Choton is 11 jaar en leerling in het 4de leerjaar van onze school. 
Maar vijf maand gelden verliet hij onze school om te gaan werken in een 
garage.   
 
Vier jaar geleden, toen hij in het 
eerste leerjaar zat, is zijn vader 
gestorven. 
Zijn oudere broer Noyon werkt in 
een winkel, maar geeft bijna nooit 
zijn loon af. De alleenstaande 
moeder heeft weinig gezag over 
hem. Tumpa, zijn oudere zus zit 
in klas negen. Zij wil verder 
studeren. E.I.B. heeft haar 
studieboeken betaald. Het jongere 
broertje, Richon, verblijft in het 
weeshuis en zit in het eerste leerjaar.  
Choton moest het gezin financieel helpen door te gaan werken.  

Toen we de moeder en Choton ontmoetten bleek hij een gezwel onder de kin 
te hebben. We hebben dit laten onderzoeken in het Hospitaal in Malumghat. 
Het bleek goedaardig te zijn maar diende verwijderd te worden. Dat gebeurde 
op kosten van ons medisch hulpfonds.  

We hebben de moeder kunnen overtuigen dat kinderen van zijn leeftijd op 
school thuis horen. Zoals elk kind heeft hij het recht op het voltooien van het 
basisonderwijs en het volgen van secundair onderwijs. De oudere broer dient 
op zijn verantwoordelijkheid inzake het gezinsinkomen gewezen te worden. 

Resultaat: Choton zit terug op de 
schoolbanken. Zijn klasvriendjes 
waren wat blij toen hij terug kwam. 
Hij nam deel aan de 2de trimestriële 
examens met 81 % als resultaat, wat 
boven het klasgemiddelte is. 
Voor onze leerkrachten en opvoeders 
van het tehuis was dit een belangrijke 
les. Alhoewel in Bangladesh 
kinderarbeid onder de 14 jaar 
wettelijk is verboden, is het schering 
en inslag.  

Choton	  na	  zijn	  operatie	  

Choton	  terug	  op	  school	  bij	  zijn	  vrienden	  



Een school waar kinderen ook kennis opdoen 
buiten de schoolmuren 
 
Eén keer per trimester trekt onze 
school er met alle kinderen op uit 
om te leren vanuit de omgeving.  
Dit keer ging het over rubber dat  
wordt gebruikt in banden van 
auto’s en fietsen, in schoeisel, 
handschoenen, waterslangen, enz. 
Maar waar komt die rubber 
vandaan? In Ramu – op enkele km 
van de school - bevindt zich een 
rubberplantage mét fabriek om dit 
rubbersap te verwerken. Dus trok de school daar naartoe om alles van nabij 
te bekijken. Veel ouders gingen mee. In de lessen werden vooraf de vragen 
verzameld van wat de leerlingen wilden te weten komen.	  	  

Wanneer een boompje geplant is, duurt het 7 jaar eer het sap van de 
rubberboom of latex kan afgetapt worden. De latex wordt vervolgens gefilterd 
en verdund met water. Het wordt met zuur behandeld om de rubberdeeltjes 
te doen stollen.  

Het resultaat hiervan, de rubber, wordt tot dunne plakken gerold en 
gedroogd. Ter plaatse konden de kinderen het hele proces volgen en hun 
leerhonger stillen. Nadien was het tijd om de hongerige magen te vullen 
tijdens een leuke picknick, samen met de ouders. 

In de klas werd alles verwerkt en in kaart gebracht. Nadien konden de 
ouders nog snoepen van een presentatie gebracht door de kinderen zelf. Ze 
vertelden enthousiast over alles wat ze daar beleefd en geleerd hadden. Leren 
kan ook een keer op een andere manier. De reacties van de ouders waren 
unaniem positief.  

Een ongelijke strijd tegen de natuurkrachten.  
 
We bezochten Bristi, een meisje uit ons 
studiebeurs-programma, 16 jaar, uit het 
vijfde middelbaar. Bristi en haar familie zijn 
van alle EIB-meisjes het ergst getroffen door 
de gevolgen van de moesson. Het huis dat 
reeds in slechte staat was, was nu 
onleefbaar. Het water had één meter hoog 
gestaan. De vloer van gestampte aarde was 
een modderpoel en deels weggespoeld. De 

bamboewanden waren bouwvallig. Het dak lekte.  



In die ruimte leefden Bristi, haar moeder en Bristi‘s zus met haar baby van 
een maand oud, dat als bij wonder een longontsteking overleefde. De matras 
waarop ze sliepen was doordrongen van vocht.  

De jonge moeder van de baby was er ‘t ergst aan toe. Ze heeft met al dat 
geploeter door het water een soort van "beenkramp" opgelopen en kon niet 
meer stappen of haar evenwicht bewaren. Ze was verzwakt maar kon in 
combinatie met poedermelk toch ook borstvoeding geven.  

Omdat het huis voor moeder én baby onleefbaar was, 
heeft Rita Malaker, de homeverantwoordelijke 
(verpleegster en fysiotherapeute), besloten om Bristi’s 
zuster mét baby en haar tante tijdelijk in het home 
onder te brengen. Rita doet oefeningen om de jonge 
mama terug op de been te brengen. 
Srabonti, dochter van deze tante, zit op onze school 
in het eerste leerjaar. Zij is ook haar vader verloren 
en verblijft in het home.  

Bristi – met	  tante	  op	  de	  foto - blijft thuis, zorgt voor haar 
moeder en gaat naar school. Ze helpt mee het huis 
leefbaar maken wanneer ze zich kan vrijmaken.  
We hebben noodherstellingen laten uitvoeren: een 
toilet en een waterpomp installeren, een nieuwe 
matras en beddengoed, reparaties aan dak en 
wanden, nieuwe bamboestukken plaatsen, deuren 
vernieuwen, een bakstenen ophoging om de woning 

te stabiliseren.  
Het gezin is geholpen dank zij uw steun. 

 
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 
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