
 
 
 
 
 
 
 
Als arme kinderen uit de boot dreigen te vallen…  
U kan er iets aan doen,  
 

In oktober en november 2016 waren we in Bangladesh om de werking 

van het tehuis en de school te ondersteunen. 

Het schoolbestuur en het lerarenteam wilden een dringend probleem 
bespreken: ‘Onze school is nu compleet als lagere school tot en met het vijfde 

leerjaar (11 jaar). Maar de 
overheid plant om vanaf 2018 
het lager onderwijs uit te breiden 

tot het achtste leerjaar (14 jaar). 
Kunnen we vanaf januari 2017 
niet met klas 6 starten ?  We 

vrezen dat vooral kinderen uit 
arme gezinnen niet verder 
studeren en werk gaan zoeken. 

Ook al is kinderarbeid onder de 
14 jaar bij wet verboden.’ 

We bespraken dit ook op een oudervergadering van klas 5. 

Verschillende ouders waren opgelucht dat hun kinderen nog een jaartje 
verder kunnen studeren in onze school. In andere scholen vrezen ze de 

hogere studiekosten Die kunnen ze niet betalen.  

We hebben samen beslist om inderdaad verder te gaan met een zesde 
leerjaar. Maar om dezelfde redenen verwachten ouders dat we de lijn verder 

doortrekken en volgende jaren ook een zevende en een achtste leerjaar 
uitbouwen. Dat betekent serieuze meerkosten. 

Wij hopen, beste steungever dat u het eens 

bent met deze beslissing.  Kunnen wij op uw 
steun rekenen om dit te realiseren ?  

 

Voorzitter Lut Adriaensens 
en secretaris Hugo Van Droogenbroeck  
ons onderwijsteam 

  
PS: U kan ons beste helpen met een permanent opdracht. Dat kan met 
bijgevoegd formulier. 



Een feestje 
 
Maandag 7 november  
organiseren de leerlingen van 

klas vijf een feestje. Op 20 
november nemen ze deel aan de 
overheidsexamens voor het 

certificaat ‘lagere school’. Voor 
enkele leerlingen wordt dit het 
afscheid van onze school.  

 
Het klaslokaal is versierd en er 
is taart. De leerlingen  zingen 

liedjes en bedanken de leraars 
en u, EIB-donateur voor de mooie tijd die ze hier samen beleefden en de vele 
hulp en begeleiding die ze hier kregen. De leiding van home en school zijn 

geëmotioneerd en trots.  
 
Op de vraag naar de hoogtepunten uit hun opleiding, komen unaniem naast 

“de kindvriendelijke begeleiding van de leerkrachten”, de “exploratie-
activiteiten”  uit de bus: de bezoeken aan het Marma dorp, de rubber 
plantage en fabriek, het safari park en aan Cox’s Bazar: de haven, de 

vismijn, de zee en het stand, de dry fish (stokvis) ateliers, enz… 
   

Meisjes die resultaat halen dank zij uw steun.  
 
Meisjes uit het tehuis kunnen voor verdere studies op EIB beroep doen voor 
een studiebeurs. 

Op 21 oktober bezochten we Pinky 
thuis. Ze volgt de polytechnische 
richting textiel in Cox’s Bazar. Een 

paar dagen geleden heeft ze haar 14 
jarige broer verloren. Hij viel in de 
rivier en verdronk. De zoon was 

voorbestemd als "appel voor de dorst" 
voor de mama. Vader is jaren geleden 
reeds overleden. 

We gingen naar de begrafenis. Erg 
triest. De familie van Pinky is zéér 
arm. De woonst is een krot (foto Pinky 

en haar mama). Ze hebben geen 
elektriciteit en behelpen zich met kaarsen. We moeten hier financieel helpen. 

We zochten ook Tina op. Haar beide ouders zijn overleden. Zij woont in bij 

haar oom met 9 personen in een 3-kamer-bamboehuis. Een penibele situatie 
met veel huiselijke conflicten. Zij wacht ook op de uitslag van de 
toelatingsproef hoger onderwijs (sociale wetenschappen) in Ramu College. 

Drie andere meisjes starten dank zij uw steun ook aan de universiteit: 
Sukarna (geschiedenis), Jhunu (scheikunde) Nishita (Bengaalse literatuur).  



Klas 4 en 5 op exploratie naar Cox’s Bazar 
 
Met twee aftandse autobussen – eentje 
moesten we eerst zelf in gang duwen – 

trokken we naar Cox’s Bazar. Wie 
Cox’s Bazar zegt, denkt aan de 
vissershaven, de zee en het prachtige 

zandstrand aan de Golf van Bengalen. 
Alhoewel dit slechts op zo’n 25 km van 
Ramu ligt waren nog veel leerlingen 

nooit aan zee geweest.  

We bezoeken de haven. De vangst 
wordt in kleinere boten overgeladen en 

aan wal gebracht. De vissen worden 
per soort geselecteerd, met ijs overgoten en in de vismijn verkocht. 

Dan gaan we naar het strand pootje 

baden en picknicken. Groot jolijt. In 
groepjes bespreken de leerlingen wat ze 
van het bezoek aan de vismijn hebben 

opgestoken.  

In de namiddag bezoeken we de ‘dry fish’ 
(stokvis) werkplaatsen ten zuiden van 

Cox’s Bazar. Het is een tamelijk gure 
buurt waar we niet zonder 
politiebegeleiding in mogen.  

Onder de brandende zon arbeiden hier 
vrouwen én kinderen. Vrouwen werken 
11 uur per dag voor een schamel loon 

van ongeveer 70 euro per maand. 
Scholen zijn er bijna niet in die buurt. 
Via alfabetisering ontvangen sommige 

kinderen toch onderwijs. Beby, één van 
onze leerkrachten gaf hier vroeger les. 

Onze leerlingen trekken hun ogen wijd 
open. Dit is de harde realiteit hier voor 
hun leeftijdsgenootjes.                              

Deze levens-
lessen zullen ze 
niet vlug 

vergeten.  

Nadien brengen 
de leerlingen 

verslag van deze 
beklijvende 
uitstap aan hun 

ouders uit. 



Studiekeuze klas 8 

Na klas 8 (ons tweede middelbaar) 
moeten de leerlingen van het tehuis 
hun verdere studiekeuze bepalen.  

De drie jongens links op de foto 
zoeken hun toekomst in technische 
beroepen: twee in elektriciteit 

/elektronica en eentje landbouw.  
De meisjes kiezen heel verscheiden: 
bankbediende, advocaat, verpleegster en leraar. Ze volgen eerst verder 

algemeen secundair onderwijs. Het valt op dat ze in hun keuze allemaal een 
sociale inslag vertolken: hoe kunnen we tot de ontwikkeling van ons dorp 
bijdragen ?  

 

Dank voor uw steun 
 
Onze Gentse steungroep BhaloBangla organiseerde o.a. 

een festival (zie vorige nieuwsbrief). Ze brachten dit jaar 
reeds 5.000 € steun bij mekaar. Bedankt steungroep.  
 

De Brasschaatse dansschool Pivolté organiseerde op 20 november haar 
jaarlijkse dansmarathon. De groep EIB-sympathisanten zorgde voor het 

onthaal, vroeg een bijdrage en verkocht er allerlei lekkernijen. 
Dat bracht 2.234,45 € steun op. Bedankt Pivolté-medewerkers.  

 

Een donateur die reeds jaren steun geeft organiseerde drie activiteiten 
in  november en december voor steun aan onze school : een optreden 
van een  violist/pianist; een initiatie bodypainting en een 

veiling van zelfgemaakte meubels. De opbrengst hiervan melden 
we in volgende nieuwsbrief. Bedankt Soultana.  

 
EIB is ook erkend als ‘goede doel’ voor ‘de warmste week’ 

van Music For Live.  Kan u ook met deze feestdagen een 

extraatje organiseren of doneren ?   
 

 
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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