
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mechelen, 20 juni 2018 
 
 

Beste uw steun stimuleert jongeren in Bangladesh … 
en hier in België  
 

De vaste steun die we van u mogen ontvangen zorgt voor heel wat 
positieve resultaten in Bangladesh. Sinds vorig jaar zet een groep jongeren 
enthousiaste medewerkers zich in voor onze projecten. Ze organiseerden al 
verschillende steunactiviteiten in het Gentse onder de naam ‘BhaloBangla-’. 
En de afgelopen paasvakantie gingen ze op hun eigen kosten met drie naar 
Ramkot: Naomi, Lan en Marlies.   
 

Ze hebben de kinderen de tijd van hun leven bezorgd met hun 
voorbereide spelen, dansjes, liedjes en zoveel meer. 
We laten hen zelf aan het woord: 
 

“In de school organiseren we 
een ‘creative day’: de kinderen 
maken  jongleerballetjes en leren er 
mee spelen bij Naomi, ze 
improviseren dansbewegingen op 
hun naam bij Lan, maken ritmische 
dansen met allerhande objecten bij 
Marlies en gaan creatief en 
zelfstandig aan de slag in de 
‘playroom’. De leerkrachten zijn er 
actief betrokken vertalers en 
worden gemotiveerd om de 
activiteit in de toekomst zelf op te 
zetten. De leerlingen amuseren zich te pletter!” 

 
We danken hen voor hun engagement. We danken u hartelijk voor uw 

financiële steun voor het weeshuis en de school.  
Maar leest u verder.  

 
Veel leesplezier 
 
Lut Adriaensens  
Voorzitter EIB 

Exploratie over ‘visvangst’ en 
‘houtbewerking’ 



 

“In samenwerking met de leerlingen 
organiseren de leerkrachten een 
presentatie voor de ouders. De 
onderwerpen zijn ‘visvangst’  en 
‘houtbewerking’.  
Wij zijn onder de indruk! Een 
voorstelling gepresenteerd door de 
leerlingen met alle soorten vissen en 
vormen van houtbewerking:  een 
ervaring vol visueel en concreet 
materiaal waar we in België nog iets 
van kunnen leren! 

 
Puzzelen, spellen en spelen… 
 

In het weeshuis organiseren we 
zoveel mogelijk playtime om de 
kinderen te verwennen met 
avondactiviteiten. 
Zo spelen ze met een grote puzzel 
van een groepsfoto van vorig jaar. 
Puzzelstukjes en opdrachten zijn 
verstopt over het hele terrein. Per 
geslaagde opdracht krijgen ze een 
stukje van de puzzel. 
We leren kinderen nieuwe 
pleinspelen, een dansje op 
“Swalala” en grappige liedjes zoals 
“Make Banana” en “The crocodile”.  
 

 

Het leven in Bangladesh door de ogen van het kind. 
 

Wat gebeurt er als je 74 Bengaalse kinderen een 
wegwerpcamera geeft met als opdracht: "Maak een 
foto van dingen die je gelukkig maken en vertel ons 
waarom" ? 
Dan ontstaat er een wervelende dynamiek van trotse 
kinderen die voor de eerste maal in hun leven de kans 
krijgen om op een visuele manier uit te drukken wat 
hen drijft en gelukkig maakt. 
We gaan er een filmpje van maken. 
Zoals beloofd bracht BhaloBangla- ook alle foto’s mee 
die de kinderen vorig jaar met de wegwerpcamera’s 
hadden gemaakt. Dankzij enkele gulle Gentse vrienden 
en vrijwilligers, kunnen we  zelfs een tiental grote 
foto’s en kaders schenken.  

Schoolgeld voor de armste meisjes  
 

Na onze lagere school gaan leerlingen uit het weeshuis naar een middelbare 
school.  



Een 70-tal meisjes zijn dank zij uw steun zo tot het einde van hun 
schoolcarrière verzekerd van EIB-schoolgeld.  
Maar de situatie van de meeste leerlingen uit arme gezinnen buiten het 
weeshuis is precair. Hoe lang kan de familie ze nog verder laten studeren? 
Dat is een probleem dat moest worden aangepakt. Maar ons budget is 
beperkt. Spijtig dat we niet iedereen kunnen helpen. 
Samen met de coördinatrice Lopa nemen we de beslissing om ook de meest 
behoeftige getalenteerde meisjes na de lagere school van studiegeld te 
voorzien. Lopa maakte een selectie van vijf meisjes – twee Boeddhisten, twee 
Hindoes en één Moslima - uit extreem arme families. Tijdens ons werkbezoek 
ontvingen ze hun eerste budget. 
 
Eén van deze meisjes is Deji 
Barua. Zij is de zus van Tatoo, 
die in klas 10 zit en in het home 
verblijft. De familiale situatie 
van Deji is ronduit miserabel. 
Mama werkt als dagloner in een 
tabaksplantage. Tijdens het 
plukseizoen kan ze daar twaalf 
dagen per maand aan de slag. 
Het is zwaar werk en ze heeft er 
ernstige oogproblemen 
opgelopen. Buiten het seizoen 
werkt ze her en der als meid bij rijkere families. Papa heeft mentale 
problemen en sprokkelt brandhout om te verkopen. De opbrengst is mager. 
Het gemiddelde gezinsinkomen is 0,50 à 2 euro per dag.  
 
De mama heeft een drachtige koe ‘in bruikleen’. Ze moet de koe voederen, 
wassen en verzorgen. Als het kalfje geboren wordt krijgt de mama het. Dat 
zou op termijn  voor een bijkomende bron van inkomsten kunnen zorgen 
door de verkoop van melk.  
 Mama wil haar kinderen kost wat kost laten verder studeren om zo uit de 

armoede te geraken. 
 
Op het staatsexamen op het eind van 
onze lagere school behaalde Deji een A 
graad (tussen de 70 en 79 %). Ze is 
een goede student en gemotiveerd om 
verder te studeren. Maar omdat ze 
haar inschrijvingsgeld niet kon 
betalen, bleef ze tijdelijk afwezig op de 
middelbare school. Door onze 
studiebeurs is ze nu terug een 
regelmatige  
student. 

 

Kledingsector 5 jaar na de ramp van Rana Plaza … 
 

In Dhaka-Savar, nu precies 5 jaar geleden, stort de kledingfabriek Rana 

Plaza in waarbij 1.138 werkers om het leven komen.  



Op 1 mei houden kledingwerkers van Textile Mills er een protestmars en 

blokkeren de hoofdweg. De aanleiding is hun achterstallig loon dat niet 

wordt uitbetaald. Hun eisen zijn meer dan gerechtvaardigd: veilig werk, 

betere werkomstandigheden, kortere werkdagen, recht op onafhankelijke 

vakbonden en uiteraard hogere lonen. 

Op 5 mei ’s avonds blokkeren 2000 arbeiders van dezelfde fabriek de 

hoofdweg in Savar opnieuw.  

Een arbeider, Rashedul Islam, 25 jaar, wordt ’s namiddags onwel op het 

werk. Hij vraagt om naar het ziekenhuis te gaan, maar krijgt van zijn 

ploegbaas geen toelating. Die stopt hem wat pillen toe. Hij moet verder 

werken en valt dood neer.  

Uit protest leggen de arbeiders het werk neer en trekken de straat op. Ze 

eisen het ontslag van de ploegbaas en de medisch verantwoordelijke. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dansschool Pivolté van Brasschaat doet het weer 
 

Ook dit jaar waren de shows van Pivolté  in mei een denderend succes. Twee 
danseresjes brachten tijdens de show een tekst over de EIB-projecten. Met 
resultaat: de verkoop van steunmateriaal bracht 3.246,50 euro op. 
Hartelijk dank aan de ploeg die dit voor elkaar kreeg. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

BhaloBangla-: Gentse jongeren actief voor Bangladesh   
 

BhaloBangla- organiseerde in de lagere school De Driespan in Moere een 
toffe voorstelling van ons schoolproject waarin de leerlingen het leven van de 
wees- en schoolkinderen leerden kennen. Goed voor 345,51 euro steun. 
Ze toonden op het BOM-festival in Gent hun expo BhaloBangla-Stories en 
waren op Feria Mundial met andere organisaties voor steun aan Bangladesh.  
Zij werken nu aan een fototentoonstelling BhaloBangla-Stories waarvan het 
resultaat zal te bezichtigen zijn op het volgende  

BhaloBangla-Festival op 1 september 2018. 
Zie www.BhaloBangla.com 

 

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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