
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kan dit meisje helpen  

We maken een wandeling in de omgeving van 

de school met Lopa, onze schooldirectrice. 

We zien er dit meisje (foto). Lopa heeft het kind dat 

daar ronddoolt al meer gezien.  

‘Waar is je mama ?’ – ‘Die is gaan hout 

zoeken’ – ‘Wanneer komt ze terug naar huis ?’ – ‘Dat 

weet ik niet’. 

Na een tijdje vinden we waar het kind 

verblijft.  Mama is haar huis kwijtgespeeld. Ze kon 

een lening die ze had aangegaan om eten te kopen 

niet terugbetalen. Moeder en kind mogen nu bij 

kennissen verblijven in ruil voor houtsprokkel. Maar 

het meisje  is de ganse dag op de dool.   

“Hierover ga ik een oudervergadering 

bijeenroepen en de kwestie van betere opvang 

bespreken…Ik ken het probleem…We moeten beter voor mekaar zorgen.” zegt Lopa. 

Ook u kan helpen om dit meisje en anderen op te vangen in onze school.  

Mogen wij rekenen op uw bijdrage ? Hartelijk dank voor uw hulp,  

 

 

 

 

 

Lut Adriaensens, voorzitter EIB  

PS : Voor 42 euro kunnen we een ‘waka-waka’ kopen (zie verder)  

              en vanaf 40 euro is uw gift fiscaal aftrekbaar. 

Meisjes worden meid … of kunnen verder naar school 



Zo’n wandelingen in de buurt doen we 

regelmatig tijdens onze werkbezoeken.  

Lopa kiest families uit waarvan ze weet dat 

die amper kunnen overleven : een gammele, 

tochtige woning die moeilijk te bereiken is, 

niks comfort, glibberige zandzakken om te 

stutten, niet genoeg kamers voor hun kroost, 

geen werk, geen centen, schulden, geen 

water of elektriciteit …  

Elke maand komen schuldeisers geld 

ophalen bij zovele mensen die leningen 

hebben uitstaan  voor een woonst, schoolgeld, kledij, voeding… 

Velen kunnen niet terugbetalen en lenen dan nog bij van buren of familie. Zo 

vergroten de problemen. Ze verliezen hun stukje grond en moeten elders 

onderdak zoeken op een stuk land van kennissen of familie. Hiervoor moeten ze 

wederdiensten doen als het verzorgen van een koe, met een geit rondtrekken om 

die te laten grazen, hout sprokkelen of … hun oudere dochters als meid laten 

werken.  

In ruil voor ‘wonen’  zijn het meestal de meisjes die de school verzuimen om te 

dienen. Dit zijn schrijnende toestanden die ook kinderen van onze school 

meemaken. Dank zij uw steun kunnen we die gezinnen helpen en de meisjes in 

onze school houden. 

  

Ela kan nu ook ’s avonds studeren met de waka-waka 

Ela (op de foto met haar oma) is een halve 

wees en haar moeder is werkloos. Af en toe 

klust ze bij als dagloonster.  

Ze wonen in een ‘bamboehuisje’ zonder 

elektriciteit, één kamer met aarden vloer, één 

bed, een klein tafeltje,  drie plastiek stoelen en 

een primitieve kookruimte. 

Studeren is zo goed als onmogelijk want om 

zes uur ‘s avonds is het donker. Ze behelpen 

zich met een kaars of vervuilende petroleum-

lamp. We hebben hen een “waka waka” 

bezorgd:  een verlichtingstoestel op zonnebatterijen dat na een dag in de zon 24 

uur licht geeft.  

We moedigen onze studenten aan om klusjes te doen om zelf ook wat inkomen te 

verwerven omdat de studie-en leefkosten niet volledig worden gedekt door de EIB-

bijdrage. Een aantal meiden geven bijles, karatetraining of helpen in families… 

Zware arbeid in de rubberplantage 



Eén keer per trimester trekt onze school er met alle kinderen op uit om te leren in 

de omgeving. Eind september bezoeken de klassen 4 en 5 de rubberplantage. De 

lagere klassen gaan naar een kokosnootplantage. 
 

Rubber wordt gebruikt in banden van 

auto’s en fietsen, schoeisel, hand-

schoenen enz. Maar waar komt die 

rubber vandaan? In Ramu is een 

rubberplantage met verwerkingsfabriek. 

In de les brengen de leerlingen hun 

vragen samen.  

’s Morgens vroeg trekken 250 arbeiders 

de plantage in om  latex af te tappen bij 

bomen de minstens zeven jaar oud zijn. 

 Ze filteren dit sap, verdunnen het met water en behandelen het goedje met zuur 

om de rubberdeeltjes te doen stollen. Dan rollen ze de rubber uit tot dunne 

plakken en leggen die te drogen.  

In de klas wordt alles verwerkt en in kaart gebracht met teksten, tekeningen, 

gedichten, dansjes … Het resultaat brengen de kinderen in een presentatie voor 

een groep ouders. Ze vertellen enthousiast over alles wat ze daar beleefd en 

geleerd hebben. Leren kan ook een keer op een andere manier. Aanwezige ouders 

doen daarna hun zegje over de voorstelling en het initiatief. De reacties zijn erg 

positief. 

 

‘Lifeskills-onderwijs’  

Onze school verhoogt de zelfredzaamheid van de 

kinderen. Komen aan bod: hygiëne en gezondheid, 

zorg voor kleding, verzorgen van kleine 

verwondingen, zuiver water, gezonde voeding…   

In de arme omgeving waarin de overgrote 

meerderheid van onze leerlingen opgroeien is dit 

een noodzaak. Tijdens de maandelijkse 

bijeenkomsten van ouders hamert de directie 

meermaals op een goede verzorging. 

Kinderen vertellen hun ouders dat ze ook willen 

doen wat ze geleerd hebben op school. 

Leerlingen krijgen regelmatig een stuk zeep en een 

tandenborstel mee. Ze leren troebel water zuiveren, hun omgeving proper houden 

en regelmatig hun handen  wassen. Op school worden hoofdjes ontluisd. Er wordt 

gepleit om niet meer naar een gebedsgenezer te gaan maar naar een echte dokter, 

wat dikwijls moeilijk is, niet alleen om financiële redenen.  

Nieuw ! 



Elke maand maken de leerlingen met de 

leerkracht een keuze uit wat ze die maand 

geleerd hebben. De klassen tonen dat aan 

mekaar in de forumzaal de laatste 

donderdag van de maand.  

Alles kan hierbij helpen : liedjes, sketches, 

tekeningen, voordrachtjes, knutselwerkjes 

… Ook klachten, leuke boodschappen en 

voorstelletjes komen aan bod.  

De leerlingen zijn hier erg blij mee. Ze worden zo ook erkend worden als  

volwaardige partners van de school. Tijdens ons bezoek hebben we al zo’n ‘forum’ 

kunnen bijwonen. Het was erg genieten.   

 

Ook zij hielpen onze school 

Op zondag 18 november organiseerde de dansschool 

Pivolté van Brasschaat haar jaarlijkse dansmarathon ten 

voordele van EIB. De steungroep toonde in een 

videopresentatie de educatieve projecten van EIB en 

verkocht versnaperingen. Alles goed voor 2.725 € steun. 

Hartelijk dank. 

Onze VZW  is erkend als ‘goede doel’ voor de actie ‘De warmste 

week’. Vandaag staan er al twee initiatieven aangekondigd die ten 

gunste komen van ons project: 

De steungroep BhaloBangla- uit Gent verkoopt 

spaghettisaus  

Een groepje vriendinnen rond Tine Van Dijck 

uit het Leuvense maken en verkopen dit jaar 

vriendschaps-armbandjes.  

Zet ook een steunactie op in dit kader of…  

 

 maak uw gift of permanente opdracht over op rekeningnummer 

BE69-4100-6555-8178 van 

Education International Belgium VZW (EIB) - 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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