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Mechelen, 22 december 2015 

 

 

 

dat wensen de kinderen van de school en het weeshuis van Ramkot u 

van harte:  „ een gelukkig nieuw jaar‟.  

Zij danken u voor uw giften waardoor hun leven een nieuwe toekomst kreeg.   

 

Onze school bestaat nu vier jaar. Begin januari 2016  start het 5de 

leerjaar. We hebben afgelopen maand meegeholpen aan de voorbereiding: 

selectie van twee nieuwe leerkrachten, aankoop van schoolmeubilair en 

computers, training van de leraars en beslissingen over de werking van de 

school en …   

 

… op 18 december de selectie van dertig nieuwe kindjes voor het eerste 

leerjaar. Een bemoedigende maar ook moeilijke keuze: er waren meer dan 

tachtig kandidaatjes.  

Onze school krijgt veel waardering in de streek. Veel ouders willen hun kind 

hier goed onderwijs laten volgen. In de keuze houden we rekening met 

evenwichten tussen minderheden, godsdiensten, meisjes en jongens, sociale 

mix maar toch zeker 70 % armste kinderen. 

  

De kosten nemen elk jaar toe omdat we de school steeds verder groeit. 

Vanaf januari geven we al 150 kinderen een perspectief op een beter leven.  

 

Hartelijk dank voor je steun en beste wensen voor 2016, 

 

 

Voorzitter Lut Adriaensens 

en secretaris Hugo Van Droogenbroeck  

 ons onderwijsteam 

 

 

PS : Als u vandaag nog stort, geniet u voor dit jaar nog van de fiscale 

aftrekbaarheid van uw gift (45 % recupereerbaar vanaf een gift van 40 euro). 



Wat wil je later worden ?  
  
Vijf meisjes en twee jongens uit het home dat we ondersteunen legden in 

november het staatsexamen „lager secundair onderwijs‟ af. Ze maken nu een 

studie- en beroepskeuze. Op de leeftijd van 15 jaar is dat niet eenvoudig.   

Leraars en opvoeders helpen hen daarbij.  

 

De groep gaat van start met de vragen: “Wat wil ik later worden? Wat is mijn 

droom?” 

Het wordt een geanimeerde workshop met discussies, tekeningen maken en  

er uitleg bij geven, motieven verduidelijken. Het resultaat van deze oefening 

is heel divers: ingenieur; leerkracht, tandarts, kleermaker, modeontwerper, 

verpleegster, soldaat (een meisje)…  

 

Dan volgt nog  een bezoek aan een  

textielinstituut met weven, 

patroonontwerp, verven, breien, 

kleermakerij, aangevuld met de 

gebruikelijke algemene vakken. Onze 

studenten hebben vragen voorbereid 

waarmee ze onze gidsen overstelpen.  

 

Achteraf bij de nabespreking zijn 

vooral onze “mode”-jongens erg 

geïnteresseerd in dit aanbod. De meisjes vonden de uitstap interessant maar 

blijven bij hun oorspronkelijke keuze.  

  

Een gerichte begeleiding  
 

Vanaf januari komt er een verantwoordelijke leraar per klas (klastitularis). 

In de Bengalese scholen bestaat dit systeem niet. Ze analyseren de  



resultaten van de toetsen, bespreken de resultaten met de ouders, 

contacteren ouders bij afwezigheden en geven dagelijks bijlessen en 

huiswerkbegeleiding.  

Ze houden een „logboek‟ bij met hun 

observaties van de leerlingen. 

Dit is de basis voor de maandelijkse 

vergadering van klastitularissen die 

maatregelen neemt voor een meer 

gerichte begeleiding. Zo wordt de 

opvolging van de (zwakke) leerlingen 

verbeterd. 

 

 

Preventie en „eerste hulp‟  

„Eerste hulp‟ is geen luxe in 

Bangladesh. Bijvoorbeeld: de meeste 

kinderen en volwassenen kunnen niet 

zwemmen. Zwemlessen op school 

bestaat niet. Verdrinking komt veel 

voor.  

De leerlingen van onze klassen 2 tot 4 

lazen over „eerste hulp‟ en ze wilden dat 

uitproberen. Eenvoudige dingen als 

handen, vruchten en groenten wassen,  

diarree behelpen, eerste hulp bij verdrinking, een bloeding afbinden, armen 

en benen spalken… 

De acties worden voor de hele school én de ouders gedemonstreerd. Dat de 

school aandacht heeft voor eerste hulptechnieken, wordt door de aanwezige 

ouders erg gewaardeerd. Ook zij steken er heel wat van op. Dat is te merken 

aan de enthousiaste reacties na de demonstratie. 

 

 Drie E.I.B.-meisjes behalen hun bachelor 
 

Dit jaar behalen drie weesmeisjes 

met hulp van een EIB-studiebeurs 

hun Bachelor aan de Premier 

University in Chittagong: Pinky en 

Shupria in economie, Shumy in 

Engelse literatuur. Ze willen ook hun 

master behalen en zoeken een job om 

in eigen onderhoud te voorzien.   



Een nieuwjaar voor arme Bengaalse kinderen 
 

In Gent organiseerde onze steungroep 

op 5 december de BhaloBangla-party: 

een honderdtal aanwezigen maakten 

kennis met onze projecten in 

Bangladesh. En dan een avondje 

dansen, wat ook onze kinderen in 

Ramkot zo graag doen. We maakten  

lekkere drankjes en hapjes: quiches, 

biofrietjes, loempia‟s en nacho‟s. Een enthoesiasmerende avond die ook nog 

1.064 euro opbracht. 

Onze Gentse steungroep verkoopt ook vijf prachtige postkaarten op basis  

van foto‟s die deze zomer werden gemaakt in Bangladesh. Die verkoop loopt 

nog steeds, ook op standjes en in scholen.  

Proficiat BhaloBangla groep en nog veel succes met de verdere activiteiten.   

  

Speciale dank aan wie afgelopen jaar ter gelegenheid van een feest (geboorte, 

huwelijk, verjaardag, pensionering…) een oproep deed onder familie en 

vrienden om een gift te doen voor de EIB-projecten. 

Misschien ook een idee voor het nieuwe jaar ? 

 

We ontvingen in oktober ook nog 2.040 euro van de dansmarathon die de 

dansschool Pivolté van Brasschaat organiseerde als steun voor onze 

projecten. 

 

De steungroep van Jan en Janny Kos uit Nederland zorgde in november nog  

voor 3.500 euro steun.  

 

Bedankt voor uw onmisbare hulp.  
 

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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