
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U maakt het verschil, (voornaam) 

Help mee kinderarbeid na lagere school te bannen 
  

 Door uw steun startte dit jaar het vijfde leerjaar in onze school in 

Ramu-Ramkot. Zo geeft u honderdvijftig arme kinderen een toekomst.    

Onze school is nu compleet (in Bangladesh telt een lagere school slechts vijf 

leerjaren). 

 

 Wat na de lagere school? In Ramu is er geen lager secundaire 

overheidsschool (klas 6 tot 8); alle scholen zijn privé initiatief. Dat betekent 

extra studiekosten, wat voor arme gezinnen een serieuze hinderpaal is.  

  

 We willen echter kost wat kost vermijden dat onze leerlingen in de 

overgang naar het middelbaar afhaken. We hebben uw steun verder nodig 

om schooltoelagen te kunnen geven aan arme gezinnen. 

 

 Onze school draait ondertussen op volle toeren en organiseert ook 

sportieve en culturele activiteiten, zoals je verder zal lezen.  

Heel de school, de ouders en de buurt worden er bij betrokken: momenten 

van ‘community building’, waarbij een levende lokale gemeenschap aan één 

wordt gesmeed.  

 

 Terwijl u dit leest, zijn wij voor twee maanden terug in Ramu om ons 

gezamenlijk project te ondersteunen. 

 

 We brengen u de beste 

wensen en veel dank over van 

het team van weeshuis en 

school en van de kinderen die 

verder op uw steun rekenen.  

 

 

 
Lut Adriaensens 

Voorzitter EIB 



Sportdag 
 

De sportdag is een activiteit 

waarin leerlingen zich kunnen 

uitleven. Ze ontwikkelen diverse 

vaardigheden: behendigheid, 

fysieke kracht, snelheid, 

samenwerking, fair play, enz.  

 

Exploratie 
 

Twee maal per jaar organiseert de school exploraties. Zo leren de leerlingen 

de werkelijkheid buiten de klas ontdekken.  

De leerlingen verruimen hun blikveld. Ze leren die werkelijkheid te 

onderzoeken. Er komen andere dan schoolse aspecten van de 

persoonlijkheid aan bod: onderzoek, vriendschap, creativiteit, initiatief en 

verantwoordelijkheid nemen, het woord nemen voor een publiek, enz.  

 

Klas 4 en 5 bezochten het ‘Safaripark’ in de 

buurt, een afgeslankte versie van onze 

dierentuin.  

De klassen 1 tot 3 bezochten een fruitboer 

die papaja’s kweekte. Tijdens de exploratie 

noteren de leerlingen in hun schriftje wat 

ze gezien en beleefd hebben. 

De verwerking van de exploratie verloopt in 

verschillende stappen. 

In de klas brainstormen de leerlingen over 

wat ze allemaal gezien en ervaren hebben. 

Dit wordt dan samen met de leerkrachten 

in een synthesetekst en schema verwerkt. 

 

De leerlingen maken tekeningen en presenteren hun resultaat voor de hele 

school en de aanwezige ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extra zorgklas om te slagen in eindexamen lagere school 
 

In november nemen de 

leerlingen van het vijfde 

leerjaar deel aan het 

staatsexamen voor het 

behalen van het 

certificaat lager 

onderwijs.  

 

Elke school ligt er 

wakker van, want de 

scholen worden in elke 

upazila (arrondissement) gerangschikt op basis van de resultaten van hun 

leerlingen. Dit verschijnt dan in de kranten.  

Vele privéscholen dumpen voordien hun zwakke leerlingen zodat ze goed 

scoren.  

In onze school daarentegen hebben ook zwakke leerlingen recht op goed 

onderwijs én op slagen. 

 

Eind juli ontvingen we daarover volgend briefje van mevr. Lopa, de directrice: 

“We kwamen met de ouders van de leerlingen van het 

vijfde leerjaar én het schoolcomité samen over hoe de 

school de voorbereiding van het eindexamen zou 

aanpakken. We discussieerden over welke vorming 

onze leerlingen nodig hebben zodat ze vlotter kunnen 

slagen in het eindexamen.  

Er wordt een extra zorgklas voor 15 van de 28 

leerlingen opgericht. Na de 7 uren schooltijd krijgen ze 

dagelijks twee uur extra les; dit gedurende drie 

maanden tot de start van het eindexamen. Samen met 

drie andere leerkrachten nemen we die taak op ons.” 

Chapeau voor dit initiatief en voor de enorme inzet! 

 

 
 

 

 

De oudste meisjes uit het home 

(klas 8 tot 10), die dank zij uw 

steun verder studeren. 

 

 



Vijf meisjes slagen in middelbaar staatsexamen dank zij 

EIB – studiebeurzen  
 

Vijf externe meisjes, die EIB-studiebeurzen genieten, namen deel aan het 

staatsexamen na klas 12 (6de middelbaar). Ze zijn alle vijf geslaagd. Dat 

verdient een dikke proficiat.  

Om hogere studies aan de universiteit aan te vatten moeten ze eerst nog een 

ingangsexamen doen. Er zijn immers onvoldoende plaatsen beschikbaar voor 

de vele kandidaten. We duimen ervoor. Maar hoger onderwijs brengt ook 

extra studiekosten met zich mee… 

De vijf  meisjes die slaagden (v.l.n.r.): Sukarna Barua en Jhunu Tanchyaga, 

Tina Barua en Nishita Barua, Cho Mya Khing Marma. 

 

BhaloBangla steunt EIB  
 

Op zaterdag 3 september 

ging het allereerste 

BhaloBangla-festival door 

in KERK in Gentbrugge. 

Het werd een intiem 

nazomerfestival vol 

muziek, dans, kunst en 

culinair genot. Onze visie 

‘something good from and 

for the children of 

Bangladesh’ werd intens beleefd: de mensen genoten volop en ondertussen 

betekenden ze iets voor de kinderen in Bangladesh! Graag tot volgend jaar !  

 

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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