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Beste 

 

Tijdens ons laatste verblijf in Ramkot bezochten we vijftien gezinnen in de 

buurt van onze school en het home. 

Telkens weer zijn we verwonderd hoe meisjes overleven en blijven 

studeren in erbarmelijke omstandigheden: een krottige behuizing, 

geen elektriciteit, onvoldoende plek om te leven en te studeren, 

zieke familieleden, voedselgebrek, werkloosheid, sterfgevallen .…  

 

Neem nu de situatie van Tishya Barua (foto). 

Zij doet haar best in klas 8. Haar broertje Otul verblijft in het 

home en onze school. Haar jonger zusje zit in klas 1. 

Haar vader probeert hier en daar aan de kost te komen als 

dagloner. Hij verzorgt ook zijn 37-jarige vrouw die kanker heeft en 

veel bedlegerig is. Ze hebben geen geld voor chemotherapie dus 

geen behandeling.  

Oma woont hij hen in en probeert met naaiwerk wat geld binnen te brengen. 

Als ze helemaal strop zitten proberen ze wat te lenen bij familie en vrienden.  

En dan …ten einde raad komt vader in oktober naar ons toe. Hij brengt zijn 

vrouw ook mee … maar die overlijdt als ze bij ons aankomen. Intriest.   

We nemen Tishya en vier nieuwe meisjes op in ons studieprogramma.  

Bij twee families laten we een verlichtingstoestel op zonnebatterijen achter 

(waka-waka) omdat er geen elektriciteit is. 

Eén jaar studie van een meisje kost 300 euro. Kan u helpen ?  

  

Hartelijk dank, 

 

 

 

Voorzitter Lut Adriaensens 

 

PS: Ons project is erkend voor De Warmste Week. U kan in familie- en 

vriendenkring een kleine actie opzetten voor steun. Zie bijgevoegde fiche.  

  



Studiekeuze leerlingen klas 8 
 

De leerlingen van klas 8 (ons 2de 

middelbaar) leggen in december het 

overheidsexamen af. Dit bepaalt of ze 

verder kunnen studeren: in de algemene 

richtingen wetenschappen, handel en 

menswetenschappen of in het 

beroepsonderwijs (bv. opleiding textiel). 

Het is de eerste groep leerlingen (8 meisjes en 4 jongens) die in onze lagere 

school is afgestudeerd. Ze haalden er goede resultaten.  

Wat willen ze verder studeren ? Drie jongens willen naar het polytechnisch 

instituut: twee voor ingenieur elektriciteit en één voor hotelmanager. De 

vierde jongen wil architect worden. Twee meisjes hopen dokter te worden, 

vier verpleegster, ééntje leraar boekhouden en ééntje bankier. Ze maken een 

tekening van hun beroepskeuze en verdedigen die ten overstaan van hun 

medestudenten. 

 

Onze externe studenten hebben ambitie om te slagen. 

 
Na het overheidsexamen (16 jaar) verlaten de meisjes het home en logeren ze 

bij familie of in een hostel.  

Elke maand komen ze hun 

studie- en leefgeld ophalen. 

Eén keer per jaar verzamelen 

we alle meisjes voor een 

grondige babbel. Dit jaar zien 

we 26 meisjes.  

Ze praten over hun situatie die 

dikwijls problematisch is. We 

luisteren naar hun noden en 

studievorderingen.  

De afwezigen bellen we op.  

Het zijn leuke, productieve babbels. Ze praten heel open over hun 

problemen. Maar ze geven niet op. Sommige meiden moeten we wel een 

bijpassing geven voor huisvesting, transport, extra bijlessen ….  

 

We geven hen de raad ook zelf wat bij te verdienen. Een flink aantal onder 

hen doet dat ook. Meestal geven ze bijles of karate-training. Deze bijverdien-

praktijk geraakt meer en meer ingeburgerd.  

Wie toch niet slaagt geven we dank zij uw gift nog een kans om het jaar over 

te doen.  

Elke studente kost aan EIB jaarlijks ongeveer 300 euro.   



Onze externe meisjes en de Rohingyas 
 

We bezoeken ook een Rohinga-kamp in de streek. Drie 

oudere meisjes met banden in ons home werk(t)en er. 

Keya (foto) heeft er het afgelopen jaar elke dag families 

bezocht in opdracht van IOM (Internationale Organisatie 

voor Migratie). Ze bracht hun leefsituatie in kaart en deed 

dat werk graag maar klopte lange dagen met daarenboven 

nog eens 4 uur reistijd. Nu wil ze verder studeren. 

Studeren én meer dan voltijds werken is niet haalbaar. Ze 

komt terug in ons programma. Ze wil haar eerste jaar 

bachelor starten. 

 

In het kamp zien we dat er veel bamboebarakken zijn bijgekomen. Balukhali, 

het dorp dat we twee jaar geleden bezochten toen de massale migratiestroom 

op 25 augustus begon, was nu volledig vervlochten met het kamp.  

Ook het oudste kamp Kutupalong bleek stevig uitgebreid.  

Op dit ogenblik zijn er één miljoen honderdduizend vluchtelingen in de 

kampen. Op twee jaar tijd zijn er 91.000 kinderen geboren.  

 

Overal zien we borden die kampuitbreiding aankondigen. Maar houtkap 

veroorzaakt een ecologische ramp. De kaalslag zorgt voor grondverzakking en 

modderstromen bij hevige regenval. En stapels vuilnis verpesten de 

omgeving. Criminaliteit, ziektes, rechteloosheid ontmenselijken de 

leefomstandigheden.  

 

De grote wereldspelers slagen er niet in om Myanmar te dwingen de 

vluchtelingen terug te nemen. Bangladesh vindt hierbij onvoldoende gehoor. 

Dit is onbegrijpelijk. Maar Rohingyas zijn bang voor terugkeer. Ze vrezen  

voor vervolging en het ontberen van burgerrechten in hun land van 

herkomst. 

De Bengalese overheid is nu bezig de 

kampen af te sluiten en bouwt wachttorens. 

De onrust onder de Rohingya groeit.  

 

De kampen brengen ook ontwrichting in de 

wijde omgeving voor de Bengalezen: 

prijsstijgingen van 

voedingsmiddelen en 

materialen, verstoring van de arbeidsmarkt o.a. door 

clandestiene tewerkstelling, spanningen met de lokale 

bevolking, daartegenover luxe-salarissen die de NGO’s 

uitkeren aan hun personeel …  

Hier ligt een tijdbom te tikken die vroeg of laat tot 

ontploffing komt. 



We ontmoeten nog één van onze studentes: Tina Barua, 

(onderaan links op de foto).  

Zij zit nu in het 2de jaar bachelor en is ook werkzaam in 

de kampen met een rijkelijk vergoeding bij “Save The 

Children”. Ze geeft er Engelse les en combineert haar 

studies met dit werk.  

Ze heeft een grote maar zeer arme familie. Zowat heel de 

familie leeft van de centen die Tina verdient. Zij zit niet 

meer in ons programma omdat ze goed verdient. Ze kan 

altijd terugkomen in ons programma als ze studie en 

werk niet meer kan combineren. 

 

Steunacties  
 

Dansmarathon Pivolté 

Dit jaarlijks initiatief ten voordele van EIB bracht maar liefst 3.152 € 

op. Hartelijk dank aan alle dansers die deelnamen, de vrijwilligers in de 

stands die deze dag tot een succes maakten en de docenten die zich 

mee enthousiast kwamen inzetten en boeiende lessen gaven in 

dansschool Pivolté te Brasschaat. 

 
Stichting “Steun meisjes Bangladesh”  

onze partnerorganisatie in Nederland (foto van de twee trekkers) 

stort 3.000 euro o.a. ingezameld door verkoop van zelfgemaakte 

schilderijen. 

 

De Warmste week  
EIB  is erkend als ‘goede doel’ voor de actie ‘De warmste week’ van 

18 tot 24 december.  

Vandaag staat er een initiatief aangekondigd ten gunste van ons 

project: de steungroep BhaloBangla- uit Gent verkoopt 

spaghettisaus op 15 en 16 december.  

U kan ook zelf nog een steuninitiatief opzetten. Zie bijgevoegde folder. 

 

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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