
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Maandag 21 augustus komen we aan in Ramu-Ramkot bij het 
weeshuis en de school die u helpt uitbouwen. Van onze partners daar weten 

we al van de overstromingen. Hoe is het daar nu ? U wil het ook zeker weten. 
 

In juli en augustus wordt 
Bangladesh zwaar geteisterd door 
aanhoudende moessonregens die 

overstromingen en 
aardverschuivingen veroorzaken. 
Er vallen doden door verdrinking, 

slangenbeten, ingestorte huizen en 
modderstromen. E 
Volgens de regering staat een 

derde van het land onder water. Volgens de regering staat een derde van het land onder water. 
Boeren zijn de wanhoop nabij. Rijst en andere gewassen zijn verwoest. 
Voedsel van een half miljoen hectare landbouwgrond is weggespoeld. 

 
Shagor, een oud-
leerling van ons home 

in Ramkot, studeert 
nu in Dhaka. Hij laat 
ons op 26 augustus 

weten: “Door de 
rampzalige vloed zijn 
vele huizen gewoon 

verdwenen. De 
mensen hebben geen 

beschutting meer, gebrek aan voedsel, geneesmiddelen, water, enz. Aan de 

universiteit zamelen we met een groep vrijwilligers geld in voor de 
basisbehoeften.” 

Met het lerarenteam van de school zetten we initiatieven op over dit 
probleem. Dat leest u verder. 
Een 30-tal kinderen van het home geven alvast een bijdrage van hun luttele 

zakgeld. Doet u dat ook ? 

Hartelijk dank, 
Lut Adriaensens, voorzitter en  

Hugo Van Droogenbroeck, secretaris 
van EIB  

 

PS : We zijn hier nog op werkbezoek tot einde oktober. We willen hier nu nog 
zoveel mogelijk helpen. De noden zijn groot. Kan u nog zorgen voor een extra 

bijdrage ?  



Rita: “mensen beter tegen watervloed beschermen” 
 
Over de gevolgen van de 
overstromingen in juli die Ramu en 

Cox’s Bazar teisterden spreken we met 
Rita Malakar, de gezondheidswerker 

van het home en van onze school. 

Zij ontfermt zich ook over zieke 
mensen in de omgeving. Een reguliere 

dokter is er niet. Rita vertelt… 

 
“Tijdens de hevige aanhoudende regen 
in juli treedt de Bakkhali rivier buiten 
haar oevers. Heel het stadje Ramu 
staat onder water. Het gehucht Ramkot (home en school) is hoger gelegen en blijft min 
of meer gespaard van waterschade. Veel wegen en paden er naartoe veranderen in 
modderriviertjes.  
Cox’s Bazar, de dichts bijgelegen stad  wordt geteisterd door grondverschuivingen en 
modderstromen vanuit de heuvels met veel materiële schade aan huizen en wegen tot 
gevolg. 

Juli was een crisismaand. Een paar mensen 
verdrinken. Als gevolg van de wateroverlast 
worden veel mensen ziek. Vervuild water 

veroorzaakt allerlei vormen van maag- en 
darmaandoeningen, cholera en tyfus. 
Mensen kampen met infecties door wormen 
in de darmen en onder de huid. 

Er zijn veel ongelukken: breuken, 
verwondingen o.a. wegens kortsluitingen. 

Als mensen door het water moeten ploeteren 
is er kans dat ze worden gebeten door 

slangen, één van de grote doodsoorzaken.  

Stress veroorzaakt nogal wat beroertes. Er zijn méér mensen met verhoogde 
bloeddruk, allerhande luchtwegenproblemen en koortsaanvallen. Malaria is weer in 
opgang. Voedsel raakt niet op de markt of in de winkels. Mensen lijden honger.  

De meeste kinderen van de school komen uit de buurt, het hoger gelegen Ramkot. 
Enkele leerlingen en twee derde van de leerkrachten wonen in Ramu. Zij leden 
waterschade aan hun huizen. Er was drie dagen geen elektriciteit.  

Enkele leerkrachten en leerlingen werden ziek. De school werd tijdelijk gesloten. 
Voorlopig is het leed geleden.  

Ik maak mij wel zorgen over de toekomst van mijn land. Zo’n aanhoudende, hevige 

regenval en wateroverlast heb ik nog niet meegemaakt. De laatste jaren waren er 
meer piekjaren. Het is duidelijk dat deze 
weerkapriolen met klimaatsverandering 
te maken hebben.  
Als we niet ingrijpen staat de toekomst 
van ons land er somber voor. 

Bangladesh zal serieus moeten 
investeren om haar bevolking tegen de 
watervloed te beschermen. 
Nu hebben wij dringend uw steun nodig 
voor de aankoop van medicamenten.” 
 



Onze leerlingen treden op voor hun ouders  

Donderdag 24 augustus 
wordt de nieuwe 
forumzaal op de tweede 

verdieping in gereedheid 
gebracht voor de 
voorstelling van twee 

projectactiviteiten die 
getoond werden aan de 
ouders. 

De jongste leerlingengroep 
(klassen 1 t/m 3) oogst 
veel bijval met hun 

voorstelling “Eerste Hulp 
bij ongevallen”. 

Door middel van sketches laten ze zien hoe je hulp kan bieden aan mensen 

in nood tijdens overstromingen. Wat moet je doen bij breuken? Wat doe je bij 
elektrische schokken en kortsluiting ? Hoe red je een drenkeling? Hoe 
verzorg je slangenbeten? Welke kruiden zijn nuttig bij blessures? De 

voorstelling is voorzien van tekst en uitleg en is visueel een pareltje. 
Prachtige tekeningen maken alles kleurrijk en zang en dans ontbreken niet. 

De oudste leerlingengroep (klassen 4 t/m 6)  kiest het thema 

“milieuvervuiling”. Ze brengen levensechte, soms grappige toneeltjes, 
onderbouwd met teksten en instructieve tekeningen over lucht-, geluids-; 
water-, grondvervuiling en afval. 

Jongeren geven hun 
ouders les in 
milieubewustzijn: hoe een 

gezondere leefomgeving 
gezondere mensen 
voortbrengt. Een voorstel 

om samen met de ouders 
in de eigen omgeving 

initiatieven op te zetten 
voor een proper, meer 
hygiënisch, milieu werd 

positief onthaald.  
 

Spontaan komen enkele ouders uit de zaal hun goedkeuring uitspreken over 

de presentatie van hun pupillen.  
Ze bedanken de leerkrachten dat zij zich daarvoor inzetten en er aandacht 
aan besteden.  

Dat biedt hoop op een beter milieu. 
 
 



 

 
Boven op de school werd een tweede 

verdieping gebouwd die nog verder 
afgewerkt moet worden. Er zijn een 
grote zaal (zie hierboven) en drie 

lokalen voorzien. Er wordt gedacht 
aan een bibliotheek, crea- en 
multimediaruimte, labo voor 

wetenschapslessen…  
 
 

De jongeren van Gent 
 

Op zaterdag 2 september organiseerde 
BhaloBangla, de Gentse steungroep van 

EIB, haar tweede festival. 
Het werd een zonovergoten feest met een 
Bengalees kinderdorp, infostands, 

snacks en drank, een marktje, enz.  
’s Namiddag en ’s avonds was er 

optreden van divers muzikaal talent uit 
het Gentse. 
Meer dan 400 bezoekers, vooral jongeren 

waren aanwezig.  
 
 

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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