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Wanneer we in Bangladesh zijn gaan we 
ook op huisbezoek. Telkens weer zijn we 
verwonderd dat meisjes blijven studeren 
in erbarmelijke omstandigheden.  
Krottige behuizing  zonder elektriciteit, 
onvoldoende plek om te leven en te 
studeren, zieke familieleden, voedseltekort 
en een lege portemonnee…  
 

Aninda Barua volgt klas 9. Ze leeft in een familie met 
oma, mama en twee zusjes waarvan de kleinste 
bloedarmoede heeft. Een vader is er niet meer. 

Oma werkte vroeger als kokkin in het home. Nu is ze te 
oud. Tijdens  ons bezoek zien we dat het gezin geen 
elektriciteit heeft. Om zes uur ‘s avonds is het donker. 
Aninda is een goede leerling maar moet studeren bij een 
kaarspitje. We nemen haar op in ons steunprogramma 
en geven haar een waka waka, een 
verlichtingstoestelletje op zonnebaterijen.  

Dank zij uw steun is dat mogelijk.   

Hartelijk dank voor uw hulp, 
 
 

 
 

Voorzitter Lut Adriaensens 
 
 
PS: Hierbij ingesloten het attest voor fiscale aftrekbaarheid indien u in 2019 
minstens 40 euro steun hebt gegeven. Waarvoor onze dank.  
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Evaluatie van het voorbereidend jaar: de prep klas 

 
De leerlingen van ons eerste leerjaar 
zijn 7 jaar oud. We stellen vast dat te 
veel kinderen onvoldoende de 
basisleerstof beheersen. Het 
leerkrachtenteam wil hier iets aan 
doen. De leerstof is te omvangrijk voor 
een eerste leerjaar. Velen kunnen 
onvoldoende rekenen, lezen en 
schrijven.  
We besluiten met het team te starten 
met een voorbereidend eerste leerjaar: 
een ‘preparation class’. 
We nemen in de ‘prep class een dertiental jongere leerlingen bij op van 6 jaar 
voor de lessen Bangla, Engels en rekenen.     
Alle lessen worden zeer intensief begeleid door vier leerkrachten. De prep 
class en het eerste leerjaar vormen één geheel.  
 
Elke dag wordt één van de drie lessen door twee leerkrachten gegeven. Zo 
raakt ook een nieuwe leerkracht snel vertrouwd met ons systeem van 
lesgeven. Er is voortdurend interactie tussen leraar en  leerlingen en tussen 
leerlingen onderling. Zowel zelfstandig werken als groepswerk komen aan 
bod. De kinderen krijgen onderwijs op een speelse manier met veel creatieve 
activiteiten. 

De leerkrachten gebruiken veel 
didactisch materiaal. Alle aspecten van 
het kind worden aangesproken via 
dans, mime, zang, tekenen, enz. 
Onze nieuwe juf Muni doet het 
schitterend. Ze is creatief, gebruikt veel 
visueel materiaal, voert liedjes en 
dansjes in zoals bijvoorbeeld figuurtjes 
maken met potloodschilfers (foto).  

 

We bespreken we met het lerarenteam de ervaringen met de “prep class”. 
Iedereen vindt het een onverdeeld succes dat we moeten verderzetten.  
 

De prep klas is een schot in de roos. Het beperkt aantal leerlingen (13) is een 
belangrijke factor van het succes. Juf  Muni steelt de show op de vieringen 
en presentaties in de school.  
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De knokkelkoorts (Dengue) treft één van onze studentes. 
Op dit moment slaat ook het Corona-virus toe in Bangladesh. En dat komt 
bovenop de plaag die in het voorjaar 2019 ontwikkelde: Dengue, 
knokkelkoorts. Het is een dodelijke ziekte als er niet acuut wordt ingegrepen. 
Muggen veroorzaken de koorts en ze wordt verder overgedragen van mens tot 
mens. De muggen gedijen in een vochtige omgeving en de 
klimaatverandering zorgde afgelopen jaar voor zeer veel regen in Bangladesh.  

In november waren meer dan honderdduizend gevallen van knokkelkoorts in 
de hospitalen geregistreerd. Alleen al in de hospitalen van Dhaka vielen 271 
dodelijk slachtoffers. De ziekte neemt nog toe in de noordelijke gebieden van 
het land. Wetenschappers vrezen voor een verdere verspreiding met nog meer 
zieken. Ze spreken over abnormale verandering van het weerpatroon. De 
arme bevolking betaalt alweer als eerste het gelag.  

Priya (foto), één van onze meisjes en studente 
verpleegster in Dhaka werd door dengue geveld. Ze 
was er erg aan toe en moest weken in het 
ziekenhuis doorbrengen. Ze lag dagenlang in coma 
en is door het oog van de naald gekropen. Priya 
werd pas eind oktober genezen verklaard.  

Ze kan nu haar laatste jaar weer aanvangen. We 
zijn fier op haar wil om er te komen. Het medisch 
kostenplaatje was hoog maar we zijn opgelucht dat 
ze het haalde. 

 

Voorlichting over Dengue op school 
Onze leerkrachten vonden dat er iets moest gedaan worden rond de dengue- 
plaag. Klimatologen vreesden dat de ziekte verder zou doorbreken naar het 
zuidelijk deel van het land (ons projectgebied).  

Er komt hier nog malaria voor. Nu het dengue-
spook er nog bovenop komt doet het de 
gemoederen opschrikken. 

Op school start het team met een project om de 
kinderen voor te lichten. Ze leren over 
symptoomherkenning, krijgen info over andere 
aspecten van de ziekte, welke de noodzakelijke 
urgentiemaatregelen zijn enz.  

De focus ligt op preventie om het gevaar de 
baas te blijven. ‘Hygiëne’ is het sleutelwoord.  

De oudste leerlingen krijgen de opdracht om zelf een info-moment uit te 
werken voor hun ouders.  
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Die komen naar de school kijken naar de 
presentatie. Ze luisterden heel aandachtig 
naar hun kinderen. De leerlingen geven mee 
dat ouders hierin een grote 
verantwoordelijkheid hebben. De 
presentatie werd op geestdriftig applaus 
onthaald.  

 
 
Mooie resultaten van onze 
studenten 
 

Op het overheidsexamen eind lagere 
school – december 2019 - behaalden 
onze leerlingen van klas 5 volgende 
prachtige resultaten: 
Op de 21 leerlingen behaalden er 6 
leerlingen A+ (80 % en meer), 15 
leerlingen A (tussen 70 % en 79 %).  
Reden voor een ‘class party’ !  
  

Steunacties 

Vrienden van ons project vragen hun familie en vriendenkring om ter 
gelegenheid van een gebeurtenis een bijdrage te storten op de EIB-rekening. 
Karel uit Leuven zorgde zo voor 967,5 euro steun (28 stortingen) ter 
gelegenheid van zijn pensionering. 
Marianne & Chris uit het Antwerpse, zamelden 820 euro in (19 stortingen) ter 
gelegenheid van hun 70ste verjaardag. Hartelijk dank. 
Misschien ook een goed ideetje voor u ? 
 
Vzw De Kade uit Brugge, een instelling voor jongeren met een beperking, 
organiseerde een solidariteitsmarkt die 2.500 euro steun opbracht voor ons 
project. Bedankt. 
 

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 
Nieuwsbrief Bangladesh – 24ste  jaargang / nr 96 /1ste kwartaal 2020 - verschijnt driemaandelijks – P910714 – BC31291 - 
Masspost 2800 Mechelen– Verantwoordelijke Uitgever : Lut Adriaensens, Zwartkloosterstraat 66, 2800 Mechelen 
 
Uw persoonsgegevens (naam, adres en bedrag van storting) worden alleen gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief 
en de aangifte bij het ministerie van Financiën voor het bekomen van de fiscale aftrekbaarheid. Wenst u de nieuwsbrief niet 
meer te ontvangen, stuur ons dan een bericht op bovenstaand  e-mail- of postadres.  

http://www.education-international.be/

