
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(naam), dank zij u helpen onze Keya en Tina de Rohingyas 

 

Keya en Tina hebben dank zij uw steun kunnen studeren. Nu solliciteerden 
ze bij hulporganisaties om Rohingya-vluchtelingen te helpen. Die organisaties 
zoeken mensen die met de vluchtelingen kunnen communiceren. Keya en Tina 
spreken hetzelfde dialect als de Rohingyas en worden aangenomen. 

Keya 19 jaar, boeddhist, heeft haar secundair beëindigd. Ze is ingeschakeld 
bij een organisatie van de VN. Haar werk, in kamp 11, houdt verband met 
kindervoeding. Ze volgde eerst een specifieke vijfdaagse opleiding voor haar taak.  

Tina 21 jaar, boeddhist, zit in haar 2de jaar hogeschool, Sociale 
Wetenschappen. Ze combineert werk en studie. Tina werkt bij “Save The 
Children”. Zij inventariseert de problemen bij de vluchtelingen in kamp 10 en 
rapporteert dagelijks aan de afdelingsverantwoordelijke.  

Beiden zijn erg onder de indruk van de ellende in het kamp: overbevolking, 
gebrek aan zowat alles wat betreft de elementaire basisbehoeften, ziektes, 
hygiëneproblemen, ruzies, geweld, verdriet, frustraties…  
 

We zijn heel trots dat deze meisjes dit engagement aangaan en de concrete 
problemen van Rohingyas mee helpen oplossen.  

Dank zij uw steun kunnen de meisjes studeren en zo ook wat betekenen 
voor anderen. 

Om een arm kind een jaar te laten 
studeren hebben we 70 euro nodig. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage,  

Vanuit Ramkot, 

 

Lut Adriaensens, voorzitter EIB  

Tina, Lut en Keya (vlnr) 



Trisnia wordt opgenomen in het EIB-studiebeurs-programma 

 
Priyanka (foto) is een leerling van klas 2 en verblijft 
in het weeshuis.  

Haar moeder komt op een dag naar de school met 
Trisnia (17 jaar, klas 11). Ze kan de studiekosten 
van deze dochter niet meer betalen. Trisnia moet 
haar school, het Ramu-College verlaten. Ze zal gaan 
werken als dienster in een familie.  

Maar mama wil nog een poging doen om dit te 
vermijden. Trisnia is een goede studente en al zo ver 
gekomen. Ze komt naar ons met haar hulpvraag. 

Na een uitgebreid gesprek en een huisbezoek besluiten we te helpen. De kinderen 
hebben geen vader meer. Hij was klusjesman en is vier jaar geleden overleden. 
Priyanka is opgenomen in ons weeshuis. Zus Trisnia is bij een tante gaan wonen 
die ze gebruikte als huismeid in ruil voor studiekosten. Trishnia wil er niet over 
praten. Blijkbaar was dat verblijf een traumatiserende ervaring. 
 
Moeder zit financieel strop. Als er werk voor handen is werkt ze als dagloner in 
rijstvelden. Trisnia wilde weg bij die tante en woont nu terug bij mama. 
Maar die kan de dagelijkse kosten amper dragen en er zeker geen studiekosten 
meer bijnemen.  
Rugproblemen en hoge bloeddruk maken 
een normale dagtaak in het veld zeer 
moeilijk. Moeder verdient amper 1 euro 
per dag. Haar medische kosten kan ze 
niet betalen.  
Daar zorgt haar zoon van 19 jaar voor. 
Die werkt als klusjesman in Chittagong.  

Trisnia is eerder schuw en lijdt onder de 
trieste familiale situatie. Ze wil 
verpleegster worden. Wij willen 
meehelpen haar droom waar te maken. 
We kennen haar een studiebeurs toe. 
 

Voor 2018 geven we nu bijkomend aan de vijf armste oud-leerlingen uit onze 
school (twee boeddhisten, twee hindoes en een moslima), een studietoelage. Zo 
kunnen deze meisjes in het middelbaar verder studeren in plaats van te stoppen. 

 

Eén leerling in het middelbaar kost ongeveer 70 euro per jaar.  

We willen zoveel mogelijk kinderen op de schoolbanken houden en zo hun kansen 
op een betere toekomst vergroten. De meerderheid van de volwassenen in ons 
projectgebied is analfabeet. 



Het Leven zoals het is in Ramkot… 

  
Punja is een leerling van het tweede leerjaar 
in onze school. 
Vader is dagloner-boer, moeder huisvrouw en 
werkt tijdens het hoogseizoen in rijstvelden. 
Werk is voor beide ouders niet dagelijks 
verzekerd. Voor een dag werk krijgen ze 1 
euro.  
 

 

Oma verzamelt dagelijks materiaal om vuur 
te maken voor de warme maaltijd.  

Punja heeft een jonger broertje en een oudere 
zus.  

De familie leeft in een gammele driekamer 
woning van klei die schaars bemeubeld is.  

 

 

 

 

Opa wandelt met een koe rond. De koe is niet 
van de familie.  

De verzorging van het beest brengt enkele 
taka’s op (1 taka = 1 eurocent).  

 

 

 

 

Moeder kookt met hout in een oventje van 
klei.  

Het gezinsinkomen varieert van 0,50 euro tot 
2 à 3 euro per dag.  

Moeder heeft hartproblemen maar kan niet 
alle medische kosten betalen.  

 

 

… dit is de situatie van een doorsnee gezin in ons projectgebied 



Oogonderzoek en brillen? Geen luxe, zo blijkt! 

     

Een groep oogdokters strijkt neer in het home 
nadat ze oogcontroles verrichtten in de 
Rohinghya-kampen. Rita, onze verpleegster,  
kent één van de dokters en weet ze te strikken 
voor een oogonderzoek van al onze school- en 
homekinderen. 

Ook onze leerkrachten en de home-staf krijgen 
een beurt. Na een maand arriveren de brillen.  

Einde juni kregen alle kinderen met een 
oogafwijking een gratis bril, tien in totaal. De kinderen zijn opgelucht nu ze beter 
kunnen zien. Eén van de jongere kinderen is erg fier omdat hij “er nu uit ziet als 
een echte brillendokter”.  

Deze oogdokters beloven twee maal per jaar langs te komen voor verdere controle 
en opvolging. Drie brillen zijn al gesneuveld, maar zullen vervangen worden.  

Er zijn nog externe studenten uit ons project die een aanvraag gedaan hebben.  

Volgende maand komen de “oogspecialisten” weer langs. Aan kandidaat 
“brillendragers” geen gebrek. De kinderen varen er wel bij. Oogonderzoek en bril 
zijn voor de meeste mensen hier een grote kost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze dokters zijn verbonden aan een hospitaal in Cox’ Bazar en werken een 
aantal dagen per maand gratis in arme buurten. 

Ze hebben nu veel te doen in het vluchtelingenkamp en een pitstop in het 
weeshuis kan er nog wel bij. Knap humanitair initiatief !  

 



Inzetten op leerkrachten? Een garantie voor kwaliteitsonderwijs  

  

Lopa, de coördinator van 
onze school (rechts op de 
foto met de andere 
leerkrachten)) wilde u ook 
graag bedanken voor uw 
steun en maakte een kort 
tekstje voor u: 

 “Na zeven jaar kunnen we stellen dat onze leerkrachten van de school het beste 
van zichzelf geven, dag na dag. Dat zien we aan de resultaten. Met resultaten 
bedoel ik niet alleen “punten”.  

Uit tal van reacties van kinderen en ouders merken we dat het welbevinden positief 
is. Ondanks de soms extreme armoede van onze kinderen voelen ze zich thuis op 
onze school. We hebben soms moeite om zieke kinderen naar huis te sturen. Ze 
blijven liever hier.  

De manier waarop we hier les geven is gericht op de kinderen. Voor de leerkrachten 
was en is het nog altijd niet zo’n makkelijke weg. Het is niet het gangbare model 
dat we gewoon zijn in Bangladesh. Deze methode vraagt veel van ons. Leerlingen 
activeren en meer persoonlijk benaderen is moeilijker.  In Bangladesh is het de 
leerkracht die de les volpraat en de leerling luistert. De leerling is een papagaai, 
een robot. Er worden ook fysieke straffen uitgedeeld.  

Hier doen we dit heel anders. We gaan in gesprek met kinderen én ouders als er 
problemen zijn. Een schooldag bij ons duurt ook langer dan in een doorsnee school. 
Er zijn ook zoveel meer “leuke activiteiten” voor de leerlingen.  

Zelf hebben we het in ons privéleven niet altijd gemakkelijk, vooral de vrouwen met 
hun dubbele dagtaak. Klimaatperikelen, ziektes, financiële onzekerheid verstoren 
dikwijls de regelmaat van de dag.  

Ik ben wel heel enthousiast over ons werk hier. Soms zijn we moe en wordt het echt 
wel eens teveel. Maar al bij al weten we dat we het doen voor onze kinderen. Alles 
draait om de ontwikkeling van hun toekomstig leven. Het is een goed gevoel om 
daaraan mee te werken. Daarvoor doen we het toch, niet?” 

  

 

 

 

     

 

 

 



Informatie en steun in België 

  
BhaloBangla- 
 
Op zaterdag 1 september organiseerde 
BhaloBangla- uit Gent hun derde 
festival, een amusant en informatief 
gebeuren met vele plaatselijke 
muzikanten. Ze toonden o.a. de 
BhaloBangla-story’s, een 
tentoonstelling van analoge beelden 
gemaakt door de Bengaalse kinderen 
uit het weeshuis en de school van EIB. Proficiat!    
 
Een huwelijk met steun voor ons project 
 
Een koppel uit Deurne dat in ontwikkelingsprojecten heeft gewerkt huwde op 19 
mei. Ze nodigden familie en vrienden uit om te storten voor de EIB-school met 
volgende motivatie: ‘Wij hebben EIB zien groeien. Maar vooral de positieve effecten 
en het impact die jullie hebben op de ontwikkeling en het leven van die meisjes is 
prachtig.’ De giften zorgden voor 3.525 euro steun, waarvoor hartelijk dank.   
 
Lan doet 100 km DODENTOCHT voor Bangladesh 
 

Thi Lan De Meester deed samen met haar 
vrienden Nathalie, Wim en Barbara mee aan de 
Dodentocht in Bornem op vrijdag 10 augustus. 
Naast het persoonlijke doel om deze tocht uit te 
stappen, willen ze er met de Gentse groep 
BhaloBangla- nog meer betekenis aan geven. 
Via een kilometer-sponsering van familie en 
vrienden hebben ze € 1.150 ingezameld. 
Het was een loodzware tocht, maar dankzij de 
massale emotionele en financiële steun liepen 

ze op zaterdag om 20:10 u over de finishstreep.   
We willen iedereen die ons gesteund heeft van harte bedanken! 
 

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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