“Geachte mevrouw directrice Lopa,
Ik ben een 58-jarige vrouw, een bescheiden sponsor van EIB.
Met veel belangstelling lees ik de nieuwsbrieven, die mij in staat stellen een
idee te vormen van het leven op jullie school en in jullie tehuis.
Dat werk vervult me met bewondering.
Als ik lees over de uitdagingen, moeilijkheden, problemen en zorgen waar
jullie allemaal mee geconfronteerd worden met inbegrip van de kinderen en
hun gezinnen.
Dan ben ik onder de indruk van je kracht, moed en motivatie om het goede en
vernieuwend werk dat je doet.
Het feit dat ik kan bijdragen door arme en minder kansrijke kinderen te
helpen om door te gaan met studeren geeft voldoening en stemt me dankbaar.
Elk arm kind dat zich gerespecteerd voelt en uw school verlaat, al dan niet in
staat om goed te lezen, te schrijven en te rekenen, is de moeite waard.”
Dit zijn enkele passages uit een brief van Myriam uit Berchem aan de
directrice van onze school en weeshuis.
Myriam steunt ons project al lang met een regelmatige bijdrage en nu met
haar mooi briefje. Die bemoedigende woorden werden erg gewaardeerd in
Bangladesh. Myriam, hartelijk dank hiervoor.
We zijn ervan overtuigd dat Myriam ook in uw naam heeft gesproken en
danken ook u voor uw blijvende steun,

Studenten zijn geslaagd en verlaten het home
De zeven oudste
studenten verlaten het
home na het
staatsexamen: vier
meisjes en drie
jongens, drie uit de
buurt en vier van
minderheden. Dat
examen leggen ze af
na klas 10, ons 4de
middelbaar.
De leerlingen verblijven
nu bij familie of in een
studententehuis. EIB
betaalt hun verdere
studies en verblijf.

Karate-training
De wekelijkse karate-training in het home verbetert de weerbaarheid van
onze meisjes. EIB heeft begin 2017, op vraag van de home-leiding, een
nieuwe trainer aangenomen om de kwaliteit te verhogen.
De jongeren doen nu mee aan provinciale en landelijke wedstrijden. De
resultaten zijn er. De gewonnen medailles staan te blinken in het staf-lokaal.
Maandelijks doet Simon, Aziatische karate kampioen, een inspectie. Hij
houdt de vorderingen van iedereen nauwlettend bij. Hij selecteert de talenten
en laat ze meedoen aan karate-stages.
Tumpa (zwarte gordel,18 jaar en ex-homestudente) geeft karate-les aan een
politie-eenheid in Dhaka. Ze houdt er een stevige zakcent aan over. Hiermee
kan ze het levensonderhoud van haar familie opkrikken.

Huiselijk geweld
Ani, een leerling van onze school heeft astma en eczema. Ze is veel afwezig
en heeft al een jaar moeten overdoen. Ani was erg gesloten, had geen contact
met haar klasgenootjes en geen interesse in leren.
Moeder is alleenstaande, woont met haar dochter in een paar kamers op een
woonerf bij familie. Zij voorziet in onderhoud door in het bos hout te
sprokkelen en te verkopen.
Ani werd geslagen door haar moeder. Buren en familie komen het melden.
We gaan met Ani thuis op bezoek. We vragen de moeder naar school te
komen, bespreken het probleem en maken
afspraken met haar. Met resultaat. Nu
blijven de klachten uit. De relatie met haar
moeder is heel wat verbeterd.
Van een gesloten kind is Ani opgebloeid. Ze
vindt nu aansluiting bij kinderen van de
klas.
We proberen ouders te overtuigen geen
geweld tegen hun kinderen te gebruiken.
Huiselijk geweld tegen kinderen komt
regelmatig aan bod op de maandelijkse
ouderbijeenkomsten.

Poging tot herstel van biodiversiteit bij het Mro-volk
In de bosrijke minderhedenstreek die grenst aan ons projectgebied en
Myanmar (Chittagong Hill Tracts) verblijven een 14-tal volkeren. Ze leven van
jacht op wilde dieren, landbouw en klein vee.
De biodiversiteit gaat er zienderogen op achteruitgaat (30% op 3 jaar tijd).
Een Bengalese NGO startte een pilootproject om de lokale bevolking bewust
te maken van het belang om wilde dieren te beschermen. Mro-vrijwilligers
worden opgeleid tot parabiologen.
In onze school en home zitten ook kinderen van het Mro-volk. Zij vertellen
ook over hun levenswijze. Interessant
dus om dit project te volgen.
Het resultaat is positief. De Mroparabiologen controleren het
bosdierenbestand, maken de mensen
bewust, helpen het voedselpatroon te
veranderen en wilde dieren (vb.
schildpadden, slangen) te schrappen
van het menu.

BhaloBangla- : Afterworkparty voor de kinderen van Bangladesh
Op 17 mei scheen de BhaloBangla-zon volop in
Barboris in Gent voor de eerste BhaloBanglaafterworkparty met als thema: 'Back to the future'.
We vierden feest omdat Naomi Botterman,
oprichter van BhaloBangla- tien jaar geleden
kennismaakte met de weeskinderen in
Bangladesh.
De mensen genoten
van een drankje en
een stukje pizza op
het prachtige terras!
Onze infostand met uitleg, foto's, postkaarten,
linnen zakken… zorgde ervoor dat de mensen
de school en het weeshuis in Bangladesh beter
leerden kennen.

Pivolté shows 31 mei – 3 juni
Tijdens het voorbije Hemelvaart weekend
vonden de jaarlijkse shows van
dansstudio Pivolté plaats in Brasschaat.
Dit jaar vierde Pivolté haar 25 jarig
bestaan. Tijdens elke show stelden twee
danseressen onze EIB-school en tehuis
voor.
De EIB-Pivolté-steungroep verzorgde een
infostand bij de inkom.
Danseresjes verkochten muntjes,
chocolaatjes, sleutelhangers en
armbandjes voor 2.733 euro. Dank aan Pivolté en de mensen van de
steungroep Pivolté-EIB.
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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