Dank zij U is het opgelost (naam)
Niet meer naar school gaan omdat je
uitgelachen wordt.
Het overkwam Nirjona (foto), een goede oudleerling van onze school toen ze begin dit schooljaar
naar de secundaire school ging. Nirjona zag het
niet meer zitten en bleef thuis. Ze werd uitgelachen
omdat mama geen uniform kon betalen.
Onze directrice Lopa besprak het met moeder
en dochter. Dank zij uw gift kan ze helpen met het
uniform. Nirjona is erg tevreden dat ze verder kan studeren.
Te veel jongeren moeten stoppen met studeren wegens geldgebrek.
EIB betaalt een deel van de studiekosten voor de armste meisjes. Zo
kunnen ze verder studeren zonder teveel kopzorgen voor hun ouders.
Jaar per jaar bekijken we wat de noden zijn en helpen we.
Onze leerlingen komen uit arme, dikwijls grote gezinnen. Die hebben het
moeilijk met een inkomen van gemiddeld 1,50 dollar per dag. Jobs zijn er weinig
en de meeste ouders werken als dagloner.
Na het 5de leerjaar staan ze voor een moeilijke keuze: kan ik mijn kinderen
verder laten studeren ? Er is dan geen schoolplicht meer en secundaire scholen
kosten geld.
Dank zij uw steun kunnen we nu ook studiebeurzen aan arme meisjes uit
de buurt geven die in onze lagere school afstuderen. Bedankt !
PS: wie het afgelopen jaar voor
minstens 40 euro schonk vindt
hierbij ingesloten het fiscaal attest.

Kinderen met een lege maag naar school
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‘We hadden niks meer in huis’, ‘er was geen overschot meer van de avond ervoor’,
‘papa‘s picknick voor op het werk gaat voor’ en ‘er is gewoon geen geld meer om
eten te kopen’ … dat zijn de antwoorden die Lopa krijgt als ze het probleem
aankaart bij de ouders dat veel kinderen met een lege maag naar school komen.
Moeder geeft hen dan maar enkele taka (honderdsten van een euro) om een zakje
koekjes of popcorn te kopen. Dat heeft weinig voedingswaarde en is ongezonder
maar goedkoper dan een banaan.
Nogal wat kinderen zijn ondervoed, eenzijdig gevoed of eten maar één keer per
dag. Zo kan een kind niet leren. Ze zijn vlug moe, de aandacht verslapt, ze
worden suf na twee lesuren. Die kinderen zijn dikwijls afwezig wegens ziekte.
De school zal starten met ‘Fruitdagen’. Twee keer per week onder de speeltijd
gaan alle kinderen een stuk fruit, broodnodige vitaminen, krijgen.
Verder houdt het schoolteam in ’t oog wie wel of niet gegeten heeft en worden
ouders nog maar eens aangesproken over dat “noodzakelijke ontbijt”.
Mama’s die er echt financieel onderdoor zitten praten met Lopa over
mogelijkheden om toch aan elementaire voeding te geraken (buren, familie,
uitgave-prioriteiten afspreken…).

Home: peters en meters, een goed idee
Een groep van om
en bij de 75
pupillen in het
weeshuis is niet
eenvoudig te
managen. Het
stafpersoneel komt
steeds handen
tekort om aan de
vele noden te
voldoen.
Daarom groeide de
idee om oudere kinderen in te schakelen bij het reilen en zeilen van de vele
dagelijkse activiteiten. Jongere kids worden verdeeld in leefgroepen en krijgen
‘peters of meters’ toegewezen. De staf houdt het overzicht en leidt de
groepsverantwoordelijken op.
Dit initiatief is een schot in de roos. Alles verloopt efficiënter. Jonge kinderen
vinden het leuk. Ouderen voelen zich meer verantwoordelijk en zijn gemotiveerd
om een gevoel van huiselijkheid te creëren, de kleinsten kunnen met problemen
terecht bij met “hun” peter of meter.
We merken ook een verhoogde studie-inzet bij onze oudere studenten.
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Klimaatverandering: Bangladesh zwaar getroffen
Bangladesh is één van de meest
kwetsbare landen voor de
klimaatveranderingen:
overstromingen in de rivierdelta’s
van de Ganges en de Brahmapoetra,
cyclonen, landverschuiving,
verzilting (reeds 100 km
landinwaarts), extreme droogte,
aardschokken, boskap, verschraling
van biodiversiteit… vooral het
zuidelijker deel (ons projectgebied) is erg kwetsbaar.
Wetenschappers voorzien dat als de zeespiegel verder stijgt, 20% van het land zal
verdwijnen. Arme gezinnen, vooral kinderen zijn de dupe van de sociaal
economische weerslag die deze “climate change” teweegbrengt.
De kloof tussen arm en rijk is bijzonder groot: 43% van de mensen moet het doen
met 1,26 dollar per dag.
Wat nu al realiteit en voelbaar is voor miljoenen mensen zal nog versterkt worden:
problemen inzake interne migratie, werkloosheid, gezondheid, toegang tot
drinkbaar water, behuizing, infrastructuur, energie, slums, kinderarbeid, te jonge
huwelijken, onderwijs …
Er worden wel al ‘groene’ pogingen ondernomen zoals boomaanplantingen, maar
dat is onvoldoende om de klimaatklok bij te houden.
We krijgen berichten vanuit Ramkot dat ze al last hebben van overvloedige
neerslagdagen. Dit is voor februari en maart abnormaal. Tot april is het normaal
droog seizoen.

Klas 5 viert zijn afscheid van de lagere school
Eind december kregen
de leerlingen van klas
5 de resultaten van
het overheidseindexamen. Het
klasgemiddelde is “A”.
Van de 30 leerlingen
behaalden twee
leerlingen A+ (meer
dan 80 %), 24
leerlingen A (70 tot 79
%), twee leerlingen A min (60 tot 69 %) en twee B (50 tot 59 %).
De leerkrachten verdienen een dikke pluim. Tijd voor een ‘class party’ (foto).

Opstart van een voorbereidend eerste leerjaar: de “prep-klas”
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Er is een teveel aan leerstof in het eerste leerjaar stellen onze leerkrachten vast.
Kinderen hebben onvoldoende verwerkingscapaciteit. Bengaals is een moeilijk
taal (11 klinkers en 39 medeklinkers). Bij wiskunde is er gebrek aan leertijd.
Engels moet communicatiever aangepakt worden.
Bij wijze van experiment heeft ons team beslist om het eerste leerjaar op te
splitsen in twee leerjaren zodat de kindjes met kleinere stapjes en op langzamer
tempo de leerstof kunnen doornemen.
Het voorbereidend jaar (de prep-klas) en het eerste leerjaar zijn nu twee aparte
klassen. Mouni, een nieuwe leerkracht heeft veel ervaring opgedaan in de
kleuterschool van de hindoetempel.
In het eerste leerjaar zitten 28
leerlingen: 7 moslims, 15
boeddhisten, 6 hindoes.
Zeven nieuwe kinderen verblijven in
het home (foto): vier jongens en drie
meisjes (met haarspeld), twee
jongetjes komen uit de Chak
minderheid en één meisje is Marma.
Vier leerlingen dubbelen het eerste
leerjaar.
De 13 overige nieuwe leerlingen
komen uit de buurt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Wij mochten de laatste drie maanden naast uw gift nog volgende bijdrage ontvangen
van de werking van onze plaatselijke groepen. Hartelijk dank.
4.000 euro van onze Nederlandse steungroep / 4.000 euro van onze Gentse
steungroep Bhalobangla- / 4.722 euro van ‘Music for Live’

maak uw gift of permanente opdracht over op rekeningnummer
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e-mail: secretariaat@education-international.be
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Meer informatie vindt u op www.education-international.be
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