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Mechelen, 25 maart 2016 

 
 

Dank zij u slagen arme leerlingen 
 

In januari startte het vijfde leerjaar in onze school in Bangladesh. De 
lagere school is nu volledig. Alle lokalen van het gebouw worden nu goed 
gebruikt. 
Honderdvijftig kinderen in deze arme regio volgen er nu onderwijs.  
Dat geeft hen mogelijkheden op een betere toekomst.  

 

Dat alles is mogelijk dank zij de steun die u 
afgelopen jaren gaf. 
 

Deze kinderen kunnen nu hun kwaliteitsvolle lagere 
school (vijf leerjaren in Bangladesh)  
afmaken, terwijl er gemiddeld één op vijf na het 
vierde leerjaar stopt.   
 

In november nemen onze leerlingen van het vijfde 
jaar deel aan de overheidsexamens voor het behalen 
van hun officieel certificaat. 
Daarna willen we hen verder blijven ondersteunen. 

 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking, 
Lut Adriaensens 
Voorzitter EIB 

 
PS: wij hebben 50.000 euro per jaar nodig om dit geslaagd project 

verder te zetten. Uw bijdrage is hiervoor noodzakelijk. Met een permanente 
opdracht verzekert u nog meer de voortzetting ervan.  
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 Nieuwe leerlingen voor het eerste leerjaar. 
 

Vrijdag 18 december 
2015 : tachtig ouders 
staan voor de 
schoolpoort te wachten 
met hun kind.  
Onze school heeft een 
goede reputatie in de 
streek rond Ramu.  
 
We kunnen spijtig 
genoeg maar een 
dertigtal kinderen 
opnemen in dit nieuwe 
eerste leerjaar.  

 
Voor de selectie hanteren we verschillende criteria. Zo nemen we enkel zes- 
en zeven-jarigen aan. Een geboortebewijs klopt niet altijd met de realiteit. 
Ouders laten een kind niet altijd registreren bij de geboorte. Bij een 
inschrijving in een school “kopen” ze nog snel een registratiebewijs maar dat 
klopt niet altijd met de werkelijke leeftijd.  
 
Nieuwkomers moeten ook al een jaartje kleuterschool gevolgd hebben. Dat is 
nu in Bangladesh gangbaar. Wie dat nog niet volgde raden we aan dat eerst 
te doen en volgend jaar terug te komen. 
  
We zorgen er voor dat in de 
nieuwe klas zeker 70 % 
kinderen uit arme gezinnen 
komt.  
  
We geven voorrang aan 
broertjes en zusjes en aan 
kinderen uit het tehuis. 
 

Bij de toelating in onze school 
leggen alle kinderen een 
proefje af om hun 
aanvangsniveau te leren kennen.  
 
Zo weten de leerkrachten al een beetje wat hun voorkennis is. 
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Onze school: spiegel van diversiteit in Bangladesh 
 

We letten op een evenwicht tussen de drie religies en tussen jongens en 
meisjes. In de nieuwe klas zitten nu 10 Moslims, 10 Boeddhisten en 8 
Hindoes. 

We houden ook plaatsen vrij voor kinderen 
uit minderheidsgroepen. Zij komen uit de 
Hill Tracts waar het onderwijs veelal te 
wensen overlaat. 
  

Zo hebben zich vier meisjes van de Mrung 
minderheid aangemeld. Zij spreken geen 
Bengaals. We halen er Meng Long bij, een 
Mrung-student van het tehuis, die kan 
vertalen. Hij helpt deze kinderen bij de 
proefjes.  
Drie ervan worden geselecteerd (eentje was 
te oud). Ze staan hiernaast op de foto. 
Meng Long zal hen verder begeleiden zodat 
ze het Bengaals snel onder de knie krijgen.  
   

 

Nieuwe leerkrachten voor kindgericht onderwijs  
 
De leerkrachten hebben de ambitie om elk kind slaagkansen te geven. 
We zoeken dus goede leerkrachten. In de streek van Ramu is dit niet zo 
makkelijk. Het is een klein stadje in een arme uithoek.  
Maar we kiezen bewust  voor mensen uit de streek. Zo omzeilen we ook 
vervoersproblemen, tijdsverlies en afwezigheden.  
  
In augustus 2015 trouwde onze 
Hindoeleerkracht Shilu. Ze verliet onze 
school en ging bij haar schoonouders in 
Chittagong wonen. 
  
In haar plaats werden twee halftijdse 
Hindoeleerkrachten tijdelijk 
aangeworven: Konica met een 
landbouwopleiding (foto links) en Lucky, 
bachelor sociale wetenschappen (foto 
rechts).  
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Hun aanstelling wordt voor het nieuwe schooljaar verlengd. Zij vervangen nu 
onze zieke leraar Arun (zie verder). Konica en Lucky volgden onze scholing in 
november en december en verwerven inzicht in ons pedagogisch concept.  
 
Er komen twee nieuwe leraars bij.  
 

Arif (foto links) is Moslim en 
master in politieke en sociale 
wetenschappen. Hij heeft 
leservaring, is dynamisch, een 
echte computerkrak en kan 
redelijk goed converseren in het 
Engels. Onze lerares Mousumi is 
zijn mentor en helpt hem onze 
onderwijsvisie eigen te maken. Hij zal vooral in het 3de leerjaar werken ter 
vervanging van Shilu. 
 

Lovely Yeasmin (foto rechts) is moslima en master in Bengaalse letterkunde. 
Ze heeft reeds onderwijservaring. Onze lerares Beby is haar mentor. Ze zal 
zich vooral in het 4de en 5de leerjaar inwerken.  

Uw bijdrage voor medische tussenkomst nodig 
Begin januari kon Arun, één van de twee leraars bij de 
oprichting van onze school, wegens een ernstige ziekte niet 
terug komen werken. Hij gaat nu voor een medische 
behandeling naar India.  
 

Bangladesh heeft echter geen uitgebouwde sociale zekerheid. 
Er is geen vervangingsinkomen of medische tussenkomst.   
De school en EIB voorzien daarom in een financiële 
tussenkomst en betalen zijn loon tijdelijk door.  

We doen dan ook beroep op jullie om mee te helpen een “hulpfonds” te 
financieren. 

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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