Mechelen, 15 september 2019

Beste

Vier Gentse vrienden van de steungroep
BhaloBangla- (v.l.n.r. Marlies, Lan,
Melissa, Naomi,) waren in juli en
augustus 6 weken in Ramkot.
Samen met stafleden, schoolpersoneel en
kinderen zetten ze allerlei educatieve
activiteiten op. Hun aanpak en
enthousiasme werkte aanstekelijk op de
inzet van iedereen in het weeshuis en in
de school.
De jonge dames volgden dit jaar een
begeleidingstraject bij KIYO, een NGO die
werkt rond kinderrechten. Ze pasten die opgedane kennis toe in het weeshuis en in de
school.
Ondertussen zijn wij zelf in Ramkot aangekomen. Het plezier zindert hier steeds nog
na over het bezoek van Marlies, Lan, Melissa en Naomi. Bedankt meisjes.
We laten hen aan het woord.

Lut Adriaensens
voorzitter

Participatie en ontspanning
We beginnen met een vergadering rond het
thema ‘participatie’. We vragen de vier
begeleiders van het weeshuis wat participatie
voor hen betekent. Na een geanimeerd gesprek
besluiten ze dat het betekent:
onafhankelijkheid, keuzes maken, een eigen
mening hebben, zelfvertrouwen, zich kunnen
uiten en mee beslissingen nemen.
De vergadering eindigt met de denkvraag “ Hoe
kunnen kinderen participeren tijdens de
ontspanningstijd?”
We beslissen om extra speelmateriaal aan te
kopen, het ‘materiaalkot’ op te kuisen en vrij te
maken voor nieuwe én oude spellen.
In een tweede samenkomst stelt een begeleider
voor om “play captains” in te schakelen:
kinderen die verantwoordelijk worden voor het
materiaal. De kinderen kiezen zelf wie deze taak
op zich neemt. En de verkozenen nemen dit heel
ernstig op. Alle spelen worden met spelregels en foto in een map verzameld. De
kinderen kiezen zelf wat ze willen spelen en vragen hun materiaal hiervoor aan bij de
‘captains’. Ze spelen er op los !

Leerrijk bezoek aan het Aquarium
van Cox’s Bazar.
We hebben ook een ‘surprise’ voorbereid.
We huren enkele busjes en rijden met z’n
allen naar Cox’s Bazar om het gloednieuwe,
grote aquarium te bezoeken: “Radiant Fish
World”.
Dit hebben de kinderen nog nooit gezien.
Vol verbazing bekijken ze de wonderlijke
zeedieren. Ze krijgen er ook een leerrijke
uitleg bij.
Dan trekken we naar de kust om er te
genieten van de wilde, maar erg mooie zee.
Onze kinderen leven zich uit op het strand
en praten nog na over al het moois dat ze
gezien hebben. Een aparte wereld, die
onder-water-wereld ! Hier willen ze zeker
nog eens terugkomen. Een prachtige dag
voor alle kinderen.

Meer bewegen ? Een must !
Op vraag van directrice Lopa,
organiseren we workshops over ‘Meer
bewegen op school’.
We polsen eens wat de leerlingen daar
over denken. Dat vinden ze wel tof. We
bouwen samen een ‘bewegingsrepertoire’
uit. Met alle ideeën komt een gevarieerd
programma tot stand: van een heuse
‘beweegdag’ in gans de school tot zelfs
korte ‘beweegmomenten’ tijdens de les.
De ‘beweegdag’ bouwen we op in
stappen. De eerste week krijgen de kinderen per klas een dansje aangeleerd. We
starten met opwarmingsoefeningen en eindigen met yoga. Kinderen vinden het
geweldig. In de volgende weken, werken we met de kinderen aan de opbouw van een
‘parcours’. Met al het materiaal dat ze vinden, maken ze stapsgewijs een groot
parcours op het speelplein van het weeshuis.
De kinderen moeten goed onthouden wat ze per stop gevonden hebben. We merken
dat dit soort geheugenoefeningen niet evident zijn. Het spel eindigt op een slotrace.
Iedereen toont het beste van zichzelf. Een spetterende dag !
De leerkrachten zijn de spil van dit hele bewegingsconcept. Tijdens de lessen,
speeltijden, speciale bewegingsdagen, zullen zij in de toekomst de touwtjes in handen
nemen.

Bespreking van de maandelijkse toetsen. Hoe kan het beter ?
Tijdens een samenkomst met de
leerkrachten komen we tot het besluit
dat we betere resultaten kunnen halen
als we de leerlingen bij het hele toetsgebeuren betrekken en voor een meer
kindvriendelijke benadering zorgen.
We werken een batterij van acties uit:
de vragen voorlezen, leerlingen mogen
vragen stellen bij onduidelijkheid,
tijdens de toets observeren en kleine
tips geven, kinderen aanleren hoe ze
een test moeten maken, zwakke
leerlingen extra in het oog houden, positief bekrachtigen …
We besluiten ook dat we leerlingen gaan betrekken bij de verbetering van toetsen en
een zwakke leerling laten helpen door een sterke. In een logboek kan elke leerkracht
suggesties noteren voor nog betere resultaten en werkbare tips.

Voedingsproblemen
Kinderen uit de buurt die naar onze school komen zijn
arm. Ze hebben maar al te vaak onvoldoende en
minderwaardig voedsel.
Directrice Lopa wijst op de gevolgen op hun
leerontwikkeling: concentratieproblemen,
vermoeidheid, dikwijls ziek zijn …
We moeten er wat aan doen, vindt ze. Lopa doet al wat
ze kan om arme ouders bij te staan. Maar dat is
beperkt, niet veel en niet structureel. We hopen dat we
hierrond in de nabije toekomst wat kunnen
organiseren. Voorstellen genoeg maar centen te weinig.

Resultaten dank zij uw steun
Op de foto hiernaast ziet u enkele meisjes van
het weeshuis die dank zij uw steun verder
kunnen studeren. Ze komen regelmatig terug in
het weeshuis om bij te praten en hun studie- en
leefgeld op te halen.
We zijn fier op hen. Ze zullen een job met een
redelijk inkomen kunnen vinden, waarmee ze
ook hun familie nog kunnen helpen.
Zo kennen we nu al 28 meisjes die als wees in
ons home kwamen, die we ondersteunden en
die nu een diploma secundair of hoger onderwijs hebben behaald:
11 meisjes zijn leerkracht, 6 werken voor een NGO, 6 werken in de gezondheidssector,
2 meisjes geven karatetraining (leger of politie) en 3 meisjes werken in een privébedrijf.
Deze meisjes werken in de streek: acht in de Hill Tracts (etnische minderheden), zeven
in de Rohingya-kampen (vluchtelingen), en de anderen in de steden Dhaka,
Chittagong, Cox’s Bazar of Ramu.
Zij geraakten uit de armoede dank zij hun enorme dosis doorzetting, uw financiële
hulp en de begeleiding vanuit het weeshuis.
Maak uw gift of permanente opdracht over op rekeningnummer
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