Start 1ste leerjaar in het nieuwe schooljaar
In januari startten 33 nieuwe leerlingen
in het eerste leerjaar van onze school.
Tien leerlingen, zes meisjes en vier
jongens (foto hiernaast) zijn
weeskinderen uit het tehuis bij de
school. Vier kinderen zijn afkomstig van
minderheden uit de Hill Tracts.
Van thuis uit spreken ze alleen hun
eigen lokale taal. Zo snel mogelijk
Bengaals leren is dus de boodschap.
Voor de drie hoofdvakken - Bengaals, wiskunde en Engels - staan er twee
leerkrachten voor de klas, zodat deze kinderen snel bijgewerkt worden.
De tweede verdieping van ons schoolgebouw
is ondertussen klaar. Het hele
schoolgebouw kreeg ook een opfrisbeurt.
Alle lokalen werden opnieuw geschilderd.
Een ruime zaal wordt gebruikt voor
voorstellingen, waarop ouders uitgenodigd
worden. Drie lokalen worden ingericht als
computerklas, creatieve activiteiten en
bibliotheek.
Lut Adriaensens en Hugo Van Droogenbroeck
Voorzitter en secretaris van EIB
PS: als u vorig jaar minstens 40 euro stortte
vindt u hierbij een fiscaal attest waarmee u
45% van uw gift recupereert.

Onze meisjes behalen karate successen
De wekelijkse karate trainingen in
het home worden door een
geschoolde karatetrainer zwarte
gordel gegeven; BhaloBangla vond via
projectsubsidie van stad Gent
sponsors om karatematten aan te
schaffen. De resultaten blijven niet
uit.
Bij competitiewedstrijden op
regionaal niveau behaalden twee
van onze meisjes studenten de
eerste (Khingmajaw: midden) en
tweede (Tatu: links) prijs blauwe
gordel. Dit jaar gaat de ploeg
meedoen aan de landelijke
competitie.
Karate beoefenen is bevorderlijk
voor het zelfvertrouwen van onze
meisjes. Maar deze sport kan ook
op materieel vlak erg nuttig zijn.

Karate en zelfhulp
Tumpa is 18 en zit in het laatste jaar secundair met
steun van ons studiebeursprogramma. Zij heeft een
zwarte gordel in karate. Ze woont met haar jongere zus
bij hun mentaal zieke moeder. Een oudere gehuwde zus
vangt mama mee op maar …
“Mijn jongere zus studeert ook verder. Ik probeer haar
studies te bekostigen met karatetrainingen aan de politie
in Dhaka. Maandelijks geef ik er een weekend training.
Daardoor verdien ik 15 dollar per maand. Daarmee kan
ik gedeeltelijk de studies van mijn zus bekostigen.
Mijn oudere zus betaalt de dokterskosten en de medicatie
van mama. Mijn jongere zus is echter bang dat ze haar
studies niet kan afmaken en zal moet trouwen. Werk is
zeer schaars en zonder diploma sta je nergens.”
EIB betaalt nu de schoolboeken van Tumpa’s zus. We moedigen het ten
zeerste aan dat studenten een centje gaan bijverdienen.

Uitzichtloze situatie voor de Rohingya vluchtelingen
Van augustus tot eind
februari vluchtten 700.000
Rohingyas uit Myanmar
naar Bangladesh. Er zijn
50.000 kinderen bij zonder
ouders.
In Myanmar werden ze
beroofd, gefolterd,
verkracht… Hun dorpen
werden platgebrand, hun
oogsten aangeslagen.
In de heuvels aan de
zuidoostelijke grens van
Bangladesh met Myanmar kapt de regering vijftien vierkante kilometer bos.
Daar worden de vluchtelingen ‘opgevangen’.
Maar vanaf mei beginnen de moessonregens. De schamele ‘tenten’ zijn er niet
tegen bestand en zullen wegspoelen. De mensen gaan allerlei ziektes krijgen.
Rohingyas genieten er geen onderwijs, mogen de kampen niet verlaten,
kunnen geen job uitoefenen Ze kunnen zich dan ook niet integreren en een
toekomst uitbouwen.
Intussen zijn er tussen de twee landen ‘afspraken’ over een vrijwillige
terugkeer van Rohingyas naar Myanmar gemaakt. Bangladesh stelde een lijst
van 8.000 mogelijke kandidaten op, die Myanmar nog onderzoekt…
De Rohingyas eisen een terugkeer naar hun oorspronkelijke dorpen,
erkenning als volwaardige burgers van Myanmar, bescherming tegen agressie
van leger en milities.
Maar dat is Myanmar niet van
plan. Myanmar laat geen
waarnemers van de Verenigde
Naties toe, die de terugkeer
controleren en begeleiden.
De internationale hulp in
Bangladesh komt slechts met
mondjesmaat op gang.
Mr Prasum, lid van ons
schoolcomité in Ramu-Ramkot, is
tolk en verbindingsman van twee
lokale NGO’s die initiatieven voor de Rohingyas zoals voorzien in kleding,
dekens, waterputten, educatie, enz. Hen willen we hierin steunen. Dit wordt
een uitputtingsslag. Uw hulp is levensnoodzakelijk.

Viering Internationale moedertaal dag in Gent

Op 24 februari namen onze vrienden van BhaloBangla deel aan de viering
van de jaarlijkse Internationale moedertaaldag van Bengalese studenten, die
aan de universiteit van Gent studeren.
Naomi, Marlies en Lan van onze Gentse steungroep gaan nu in de paasvakantie
onze school en het weeshuis bezoeken en er activiteiten organiseren.

Uw steun tijdens ‘Music for life’ : 3.782 euro
Verschillende lokale
initiatieven zoals de
verkoop van
spaghettisaus in Gent
door BhaloBangla en
van cupcakes voor de
school ‘De Regenboog’
in Kessel-Lo

De stichting Antoon Spinoy uit Mechelen steunt met 5.300 euro.
De Nederlandse stichting ’Steun Meisjes Bangladesh’ zorgt voor
4.500 euro.
De onderwijsvakbond COC steunt met 3.000 euro.
Hartelijk dank.
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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