
 

 

 

 

 

 

 

Beste  

 

Op maandag 20 maart waren we in 

Bangladesh. In de voormiddag wordt het 

plots heel donker. Het begint hevig te 

waaien, donderen, bliksemen en bakken 

water vallen neer. Heel de school loopt 

onder water. In een mum van tijd is de 

omgeving één grote modderpoel. Met man 

en macht, oudere leerlingen en personeel 

scheppen we water en ruimen we modder. 

 

Einde mei raast de hevige cycloon ‘Mora’ 

door ons gebied. Woningen worden beschadigd. De school wordt enkele 

dagen gesloten om alles op te kuisen. 

Laat de klimaatsverandering zich al gelden in dit derde wereld land ? 

Gelukkig is er uw steun. Ondanks tegenslagen en schrijnende armoede van 

onze kinderen en hun families kunnen ze toch vooruit dank zij u.  

 

Onze vrienden in Bangladesh waarderen uw hulp ten zeerste. De leraars 

zetten zich dagelijks in om degelijk onderwijs te geven. Mooie resultaten van 

de staatsexamens bevestigen dit. Ouders staan te drummen om hun kind in 

onze school in te schrijven. Scholen uit de omgeving komen kijken en zijn 

nieuwsgierig naar onze aanpak.  

We weten dat we nog heel wat moeilijkheden zullen moeten overwinnen maar 

we zijn optimistisch ook omdat we op uw steun kunnen rekenen.  
 

Dank daarvoor, 

 

 

 

 

Lut Adriaensens 

                                    Voorzitter EIB   

 
PS : Voor een gift vanaf 40 euro, recupereert u 45% via de belastingen 



Op huisbezoek in de schoolomgeving 
 

Samen met directrice Lopa bezoeken we families van een 20-tal van onze 

leerlingen. Zo blijven we op de hoogte van leefsituaties.  

     

En die zijn dikwijls schrijnend. In deze 

mooie natuur leven zoveel mensen, 

verstoken van het meest elementaire.  

Elektriciteit en drinkbaar water zijn er 

dikwijls niet in de onmiddellijke 

omgeving. 

Door fameuze grondverzakkingen 

moeten huisjes gestut worden met 

zandzakken.  

 

Vodden, lappen plastiek moeten 

bescherming bieden tegen wind en 

regen. De woningen zijn binnenin 

kraaknet, maar de inboedel is meestal 

erg summier en de structuur van de 

woning gammel.  

Bij een aantal families waren dringende 

medische noden.  

We hebben hen dank zij uw steun 

kunnen doorverwijzen naar het 

hospitaal in Malumgat voor verzorging. 

 

Drie meisjes studeren verder buiten het home 

De drie oudste meisjes uit het 

Home namen in februari deel 

aan het staatsexamen na het 

beëindigen van klas 10 (ons 

4de middelbaar). 

Ze behaalden alle drie rond de 

70 %.  

Ze verlaten nu het home en 

gaan in een meisjes-hostel 

logeren.  

 

Ze vervolgen hun secundair 

onderwijs aan verschillende 

colleges: twee in de Hill Tracts en eentje in Ramu. 

Dank zij uw steun is dit financieel mogelijk. 



Portretten externe meisjes uit ons studiebeursprogramma  

 

We steunen een 20-tal arme meisjes die na klas 10 (ons 4de middelbaar) 

verder studeren en niet meer in het weeshuis wonen.  

Maandelijks (of trimestrieel) komen ze langs voor een gesprek en om hun 

EIB-studiebeurs te ontvangen. Die dekt de studiekosten en geeft hen een 

leefloon. We gaan op bezoek bij drie van ‘onze’ meisjes van 18 jaar.  

 

Alo wil verpleegster worden. Ze woont 

nu in een gure achterbuurt aan de 

rand van stadje Ramu.  

Zij en haar mama (weduwe) moeten 

het zonder elektriciteit stellen. 

We hebben haar een ‘waka waka’ 

(lamp op zonnebatterij) gegeven als 

studiehulp voor ’s avonds.  

Mama werkt als dagloner bij boeren 

op het veld.  

In hun hutje woont ook hun zieke 

oma en een nicht. Het is een raadsel 

hoe ze de eindjes aan elkaar kunnen 

knopen. 

 

Bristi blijft ondanks moeilijke omstandigheden voort studeren voor 

verpleegster.  

Moeder is mentaal aan het aftakelen, is onberekenbaar en agressief. Bristi 

verzorgt haar samen met haar oudere zus en haar tante.  

Het dochtertje van die tante (weduwe) is opgenomen in ons weeshuis en 

school. Ze zit in klas 3. 

In augustus 2015 waren er overvloedige regens. Ramu stond blank. De 

inboedel van Bristi’s huis was compleet vernield, het huis onbewoonbaar. 

EIB heeft herstellingen laten uitvoeren aan Bristi’s huis, een toilet en 

waterpomp geïnstalleerd, waar ook meerdere buren gebruik van maken. 

 

Urmila wil in het bankwezen 

werken en een bachelor 

”Commerce” halen.  

In haar vrije tijd helpt ze haar 

tante in een winkelstalletje. 

Zo spekt ze de portemonnee 

van mama bij die met een 

zwakke gezondheid kampt 

maar toch zo veel mogelijk 

gaat werken bij rijkere 

mensen. 

vlnr: Urmila, Bristi, Alo 

 



Naomi en Marlies uit Gent op bezoek in Bangladesh 

 

Twee jonge pedagogen uit het Gentse 

kwamen ons voor 10 dagen vervoegen 

op 2 april. Naomi is er geen 

onbekende. Ze deed enkele jaren 

gelden hier al stage.  

In Gent heeft ze een steungroep 

BhaloBangla opgericht om mee het 

EIB-project te ondersteunen. Deze 

groep is zeer actief. Ze organiseren 

acties om steun in te zamelen. 

 Naomi bracht Marlies mee.  

In het home zorgen ze elke 

avond voor een kinderfestijn met 

dans, zang en fotografie. 

In de school organiseren ze  

samen met de leerkrachten een 

sportdag. Ze wonen lessen bij en 

geven tips aan de leerkrachten. 

Knap werk dat zeker voor 

herhaling vatbaar is.  

 

 

Hartelijk dank voor de steun van … 

De shows van de dansschool Pivolté uit Brasschaat brachten dit jaar 2.838 

euro steun op. 

‘For a better life vzw’ bericht ons: “Na evaluatie met betrekking tot dit mooi 

initiatief werd op de vergadering beslist dat onze vereniging jullie project in 

"Bangladesh" gaat steunen en de som van 1500 euro zal storten.” 

BhaloBangla: de leerlingen en leerkrachten van het 6de middelbaar, Leiepoort 

campus Sint-Theresia Deinze, hebben 700 euro ingezameld voor Bangladesh. 

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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