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Mechelen, 29 juni 2016 

 

 

Meisjes in Bangladesh kampen met de hardnekkige kwaal van 

”gedwongen huwelijken”.  

Twee op drie meisjes worden uitgehuwelijkt tussen 13 en 18 jaar, 

meestal tegen hun zin. Ze gaan dan niet meer naar school. Toekomstdromen 

zijn weg. Opgesloten in het huishouden van de schoonfamilie, krijgen zij de 

onderdanige rol van “huisslavin” toebedeeld.  

Alhoewel de wettelijke leeftijd om te trouwen achttien jaar is, neemt de 

overheid geen maatregelen en sluit de ogen voor deze verwerpelijke praktijk. 

Met het studiebeurs-programma voor arme meisjes geeft EIB ze een 

toekomst. Dat is het doel dat we samen met hen willen nastreven: 

zelfstandige vrouwen met zicht op een beter leven die ook iets willen 

betekenen voor andere meisjes.  

Het is belangrijk ook de familie te overtuigen van de meerwaarde van 

opleiding. EIB heeft al voor heel wat meisjes die kansen gerealiseerd. 

Gelukkig zijn er veel positieve verhalen.  

 

Hartelijk dank voor uw medewerking, 

Lut Adriaensens 

Voorzitter EIB 

 

 

PS:  Dank zij uw steun kunnen we meisjes als Shupria (lees verder) 

ook effectief steunen. Zij rekenen op u  (voornaam) 
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Shupria nam haar lot in eigen handen met uw steun 
 

 

Shupria zit nu in haar Masterjaar economie. 

Vorig jaar vertelde ze haar verhaal. Hoe ze op 

het nippertje aan de “huwelijksval” 

ontsnapte. EIB betaalt reeds vanaf haar 

lagere school alle studie- en leefkosten.  

 

Shupria is letterlijk door ons van de straat 

geplukt toen ze als 6 jarige bedelde.  

Ze is een erg gedreven studente en verdient in 

haar vrije tijd bij met het geven van bijlessen. 

  

“Ik kom uit een heel arme Boeddhistische 

familie in Cox’ Bazar. Mijn moeder is weduwe 

en erg afhankelijk van ooms en tantes voor 

haar overleven.  

 

Vorig jaar werd ik gevraagd om ter 

gelegenheid van een familiefeest naar huis te 

komen. Toen ik er arriveerde namen een paar 

vrouwen me apart en dosten me uit in een trouw outfit. Ze troonden me mee 

naar een zaal en zetten me naast een of andere man die ik nog nooit gezien 

had. Ik was totaal van de kaart. Ik kon niet reageren. Ik liet het maar over mij 

heen komen.  

 

Na een tijd begon ik te beseffen wat hier gaande was. Ik zat op mijn eigen 

trouwpartij en besefte plots dat al mijn studiejaren nu voor niks waren 

geweest. Ik wilde mijn ambitie niet vergooien.  

In een impuls rende ik in mijn trouwjurk de zaal uit, vluchtte naar vrienden die 

mij terug brachten naar Chittagong, waar ik studeer.  

De familie was erg boos en wilde geen contact meer met mij. Mijn moeder 

draaide na maanden wel bij .  

 

Nu heb ik terug een goed contact met haar. Ze begrijpt nu waarom ik verder 

mijn studies wil afmaken. Ooms en tantes mogen niet weten dat ik contact 

heb met haar. Dan zouden ze mijn moeder verstoten.  

 

Ik ben zo blij dat ik de beslissing nam om weg te rennen. Ik wil kost wat kost 

mijn masterdiploma behalen. Dank zij uw steun kan ik dat realiseren” 
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Examenresultaten eerste trimester en oudervergadering  
 

Driemaal per jaar houden alle klassen 

examens. Van klas 3 tot 5 hanteren ze 

de overheidstoetsen, zodat de school 

zich situeren t.o.v. anderen scholen.  
 

De resultaten zijn globaal goed. De 

leerkrachten zijn tevreden. Maar voor 

wiskunde vinden ze dat het beter moet. 
“We gaan samen bekijken welke 

maatregelen we kunnen nemen”, zo 

laten ze weten. Hier gaan ze dus een tandje bijsteken. 

 

Op de contactdag 
luisteren de ouders 

naar de uitleg over 

de examenuitslagen 

van hun kinderen. 

 
Ze krijgen 

informatie, kunnen 

vragen stellen en 

problemen aankaarten. 
 

Ze vernemen ook hoe de school leerproblemen aanpakt om tot betere 

resultaten te komen.  
     

 

Zes meisjes slagen dank zij EIB – studiebeurzen  
 

Zes externe meisjes die EIB-

studiebeurzen genieten namen 

deel aan het overheidsexamen 

na klas 10 (4de middelbaar). Ze 

waren alle zes geslaagd en 

vatten hun hoger secundaire 

studies aan. Dat verdient een 

dikke proficiat.  

 

Op de foto van links naar 

rechts: drie van deze meisjes 

Pinky (1ste), Keya (4de), Tanni 

(6de) samen met enkele oudere 

meisjes. 

 

Een oudercontact met zeer aandachtig publiek. 
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Steunactiviteiten 
 

St.-Jozef basisschool Ekeren 
De kinderen van de lagere school 

maakten figuurtjes met een groot 

hart in het midden, knipten die 

‘popjes’ uit en gingen zo langs 

familie, buren en vrienden om een 

popje, figuurlijk ‘te kopen’.  

Daarna hebben ze die poppetjes op 

ramen en deuren van de school 

geplakt. 

Vrijdag 25 maart gingen we een cheque in ontvangst nemen: 1.734 euro. 

 

BhaloBangla Gent  
Op zaterdag 30 april organiseerde BhaloBangla-Gent een Closet Sale van 

tweedehands kleren in Gent ten voordele van EIB. Dit bracht 756 euro op.  

Pivolté Brasschaat   

Van donderdag 5 tot zondag 8 mei gingen de Pivolté dansshows door. Het 

EIB-project kwam hier ruimschoots aan bod. Vrijwilligers van Pivolté en EIB 

zamelden 1.814 euro steun op. Hartelijk dank.  

 

Bericht uit Nederland. 
“Ook dit jaar sponsoren met onze groep ‘Steun Meisjes Bangladesh’ opnieuw 

de EIB-projecten. We hebben een aantal sponsors, die elke maand een bedrag 

storten.  

Met onze groep maken we ook wenskaarten voor verkoop. Vorig jaar hebben 

we zo een bedrag van 3.000 euro kunnen overmaken omdat de meisjes ons na 

aan het hart liggen. We vinden dat EIB prachtig werk doet op pedagogisch 

vlak. 

Hartelijke groeten van Janny , Hanny, Jorika en Jan uit Holland.” 

 
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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