
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degelijk onderwijs voor één leerling kost 150 euro per jaar. 

Dank zij jou wordt deze droom werkelijkheid! 
 

Eerst en vooral willen we u hartelijk danken 

voor uw blijvende giften. In deze nieuwsbrief leest u 

wat het resultaat is van deze steun. 

Uw giften gaan voor 95% naar de school en 

het weeshuis in Ramu. Hiermee opent u voor arme 

kinderen een nieuwe toekomst. Onderwijs zou voor 

hen anders onmogelijk zijn.  

 

Want wie met één euro per dag moet rond-

komen, denkt enkel aan overleven: “Hoe kom ik de volgende dag aan eten”. 

Dit is één van de zorgen. Een degelijk dak boven je hoofd is een andere. En 

ga zo maar door… 

 

Hoewel onderwijs een basisrecht is vallen veel kinderen in Bangladesh 

nog uit de boot. U geeft jongens en meisjes kansen. U voorkomt problemen 

als kinderarbeid en kindhuwelijken die nog steeds schering en inslag zijn in 

Bangladesh. 

 

Eén leerling kost 150 euro per jaar. Hiermee kan één kind degelijk 

onderwijs genieten. Uw steun is noodzakelijk voor de 180 kinderen van onze 

school.  

 

Dank voor uw onmisbare bijdrage, 

 

 

 

 

 

 

Lut Adriaensens 

Voorzitter EIB   



Succesvolle staatsexamens einde lagere school 
 

In november 2016 deed onze 

school voor de eerste keer mee 

aan de nationale examens voor 

het vijfde leerjaar (einde lagere 

school).  

Onze leerkrachten zetten alles 

op alles om de slaagkansen 

voor iedereen te vergroten.  

Elke dag krijgen onze 

laatstejaars extra-coaching met 

focus op de zwakste leerlingen. 

De stress bij leerlingen en 

leerkrachten is hoog. In 

Bangladesh is de competitiegeest alom tegenwoordig. Alle scholen worden 

gerangschikt en afgerekend op goede cijfers. 

Groot is de vreugde wanneer eind december de resultaten binnen komen: op 

de 28 leerlingen behalen er 16 een A+ (80 punten en meer), 7 een A (70-79 

punten), 4 een A- (60-69 punten), 1 leerling een B (50-59 punten).  

 

Onze school behaalt het tweede beste resultaat van de 88 lagere scholen van 

het district Upazila Ramu. Dikke proficiat voor de inzet van onze 

leerkrachten en leerlingen.  

 

Onze schoolpopulatie bestaat uit zeer arme leerlingen die geen privébijlessen 

kunnen betalen, die niet allemaal elke morgen een ontbijt hebben gehad of 

zich geen drie maaltijden per dag kunnen permitteren.  

Hun ouders zitten in overlevingsmodus. 

 

Na de bekendmaking van deze schitterende resultaten gaan de ouders zeer 

fier naar huis, gemotiveerd om hun kind te laten overgaan naar klas 6.  

Op de leraarstafel staat nu een trofee te blinken voor het goede klasresultaat 

van 80 % en meer… 

 

Start klas 6 
 

Op vraag van een aantal ouders in 

oktober vorig jaar overwegen we een 

eerste jaar middelbaar in te richten. 

Dat is niet evident.  

Voor leerkrachten en directie vraagt 

dit meer werk: 13 vakken, 

bijkomende organisatie en 

administratie. Na een grondige 



discussie gaat het team akkoord om de uitdaging aan te gaan.  

Bangladesh is zinnens om vanaf 2018 de klassen 6, 7 en 8 te integreren in 

de lagere school. ”Wij kunnen niet achterop hinken” en “zo kunnen we de 

brug naar het middelbaar slaan en schooluitval na het lager tegen gaan” zijn 

argumenten die iedereen over de streep trekken. 

 

Toch moeten we deze plannen van de 

Bengalese overheid relativeren.  

De sectoren Lager en Secundair geraken 

het onderling niet eens over de 

modaliteiten en vooral: “Wie gaat wat 

betalen?”  

De uitvoering van deze hervorming kan 

dus nog een tijdje op zich laten wachten. 

  

Ondertussen zitten er 23 leerlingen in klas 6. Eén leerling, Choton, heeft 

gekozen om te gaan werken (15 jaar). Mama was niet akkoord. Zij wilde dat 

hij verder studeerde. Discussies met hem leverden niets op. Choton was een 

zeer goede leerling. We hopen dat hij zich in z’n werk (montageatelier) kan 

vinden. Vier andere leerlingen van het vijfde leerjaar wonen in de stad Ramu 

en gaan daar verder nu naar school. 

 

Het nieuw klasmeubilair voor klas zes is deze 

maand geïnstalleerd en Silu (Hindoe) is de 

leerkracht. Zij heeft vroeger reeds 2 jaar in onze 

school gewerkt en is een schitterende leerkracht. 

Toen ze trouwde ging ze met haar man naar de 

Emiraten. Nu wil ze terug naar onze school 

komen. Mét akkoord van haar man blijft ze bij 

haar familie wonen en tijdens de vakanties zal 

ze bij haar man vertoeven in Oman. Iedereen is 

blij dat ze terugkomt.  

 

 

Een extra verdieping erbij 
 

Onze school staat reeds vier maanden in de steigers voor een bijkomende 

verdieping, gefinancierd door een Italiaanse mecenas. Onze school barst met 

klas 6 erbij uit haar voegen (180 leerlingen).  

Voor grotere schoolactiviteiten, zoals presentaties van de exploraties waarop 

de ouders en de buurt zijn uitgenodigd, gaan we in de toekomst beschikken 

over extra ruimte. Dat is erg nuttig tijdens het regenseizoen.  



De verbouwingen zorgen 

uiteraard tijdelijk voor 

overlast. De leraars denken er 

aan een schoolproject rond 

“bouwen” op te zetten. 

Ook de speelplaats is nu veel 

te krap. Hiervoor zoeken we 

ook een oplossing. Dat is niet 

eenvoudig want de grond in 

Bangladesh is erg schaars. De 

kinderen gebruiken voorlopig 

het grote speelveld van het 

Home. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steunactiviteiten – dank voor uw medewerking 

De dansschool Pivolté uit Brasschaat richtte een dansmarathon in die 

2.234 euro steun opbracht. 

Twee meisjes van de Regenboogschool in Leuven verkochten cakes in het 

kader van Music for Live. Goed voor 300 euro steun. 

BhaloBangla uit Gent nam deel aan de actie Run for Live ten voordele EIB. 

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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