Corona: u vraagt zich af hoe het met de kinderen in Bangladesh is ?
We krijgen zopas bericht dat de situatie alarmerend is.
Veel families komen naar onze school en smeken om bijstand. Home en school blijven
dicht, wellicht tot september. De streek zit in de zone ROOD en we horen dat de piek
nog moet komen.
Op vraag van
onze partners maken
we extra budget vrij
voor de getroffen
families in ons
projectgebied.
Met onze school
werken we op langere
termijn maar in deze
rampsituatie moeten
we ook noodhulp geven.
We organiseerden voedselbedelingen. In overleg met onze partners (school en
tehuis) hebben we beslist om ook geldelijke steun te geven. Mensen kunnen op
afspraak naar school komen en hun verhaal doen.
De leiding houdt een logboek bij aan wie ze geven, wat het probleem is en hoe groot
de gift is. Ze zullen aan ons verslag uitbrengen.
Maar dit kunnen we niet zonder uw extra steun (VOORNAAM)
Hartelijk dank daarvoor,

Voorzitter Lut Adriaensens

De eerste corona besmetting wordt pas op 8 maart officieel geregistreerd, de eerste
corona-dode op 18 maart. Bengalezen die in ’t buitenland werkten, keerden terug
naar huis omdat ze werkloos werden. Zij zouden het virus binnen gebracht hebben.
Bij hun terugkeer werden ze niet afgezonderd of getest.
Er zijn te weinig intensive carebedden en ze zijn bijna alleen in de
hoofdstad te vinden. Voor dokters,
verpleegsters en politie is een groot
tekort aan beschermingsmateriaal.
De besmetting tiert ook onder hen.
In de hospitalen moeten patiënten
met een andere ziekte eerst
bewijzen dat ze coronavrij zijn. Dat
kan alleen met een test bij een
geregistreerd labo. Die worden met
Hulpactie in onze school
duizenden aanvragen bestormd. Het
belangrijkste labo in Dhaka kan maar een paar honderd stalen per dag verwerken.
Scholen en universiteiten, niet-essentiële winkels, bedrijven en overheidsdiensten zijn
gesloten. Alleen noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten. Zoals bij ons gelden
beschermende maatregelen als handen wassen, afstand houden, zo mogelijk
mondmaskers dragen … maar je moet wel geld hebben om dat te kopen.
Veel mensen ontvluchten het
dichtbevolkte Dhaka met zijn 16
miljoen inwoners. Ze trekken naar
familie op het platteland in de hoop
daar te kunnen overleven. Wie niet
kan uitwijken blijft in de
sloppenwijken van de stad zitten. Hun
verborgen leven is een broedplaats
voor het virus.
Voedselbedelingen door overheid en caritatieve organisaties worden overstelpt.
Afstand houden is hierbij ver zoek (foto).
15 tot 20 miljoen arbeiders in winkels, restaurants, transport, huishoudhulp en
kleine zelfstandige venters, handelaars, dagloners hebben geen werk en dus geen
inkomen meer. Sociale zekerheid is zo goed als onbestaande in Bangladesh: geen
uitkeringen van de overheid voor gezondheidszorg, werkloosheid of pensioen.

Stormloop bij heropening bedrijven
De sluiting van de
kledingindustrie zet nog eens
vier miljoen werknemers,
voornamelijk jonge vrouwen en
hun gezin zonder inkomen.
Op 27 april bereikt de overheid
een akkoord met de
kledingindustrie over het
stapsgewijs heropenen van de
fabrieken. Een derde van de
7.600 bedrijven mocht
opengaan onder strikte
voorwaarden: elk bedrijf mocht slechts 30 % van zijn werknemers tewerkstellen om
de afstand regels te respecteren. De overheid geeft geld aan de bedrijven om drie
maanden achterstallig loon te betalen op voorwaarde dat ze niet afdanken.
Vele ondernemers hebben zich echter niet aan de voorwaarden gehouden. Ze deden
een algemene oproep om terug te komen werken. De werknemers zijn massaal naar
de bedrijven gekomen, zonder de afstandsregels te respecteren. Maar ze weigerden
aan het werk te gaan zolang hun achterstallig loon niet betaald werd.
Het is zorgwekkend dat de sector de richtlijnen schendt die ze hebben afgesproken en
dat de controlerol van de regering zo beperkt is.
Anderzijds wordt de kledingsector ook gegijzeld door haar Europese afnemers.
Zo heeft C&A zijn bestellingen in Bangladesh geschrapt, ook al liggen de
kledingstukken klaar voor verscheping.
Andere bedrijven eisen een halvering van de afgesproken
factuur, waardoor de Bengalese bedrijven hun
kledingstukken aan spotprijzen moeten verkopen. Zo
worden de arbeid(st)ers nogmaals de dupe.
In de Rohingya-kampen in de buurt van onze school is
het virus ook binnengedrongen. Er leven meer dan een
miljoen mensen. De kampen worden afgesloten, de
besmette personen geïsoleerd. Maar een groot deel
hulpprogramma’s zijn opgeschort en het hulppersoneel
is gehalveerd.
Om de sluiting van de scholen wat te compenseren is de
overheid gestart met schooltelevisie voor het lager en het
middelbaar onderwijs. Maar de helft van de gezinnen
bezit geen TV. Het hoger onderwijs startte met online
lessen. Maar vele studenten hebben geen PC of internet,

vooral in de afgelegen gebieden. Bovendien zijn vele van deze online-cursussen
betalend.
De sociale ongelijkheid tussen de kinderen van gegoede en de arme families groeit.
Voor vele leerlingen wordt dit een verloren schooljaar. Anderen zullen de school
vaarwel zeggen. Kinderen moeten jobjes zoeken om het inkomensverlies van de
werkloze ouders te compenseren. Meisjes zullen vroeger trouwen, zwanger worden …

Hulpinitiatieven van onze school en tehuis
In de maand mei zijn in onze school reeds
twee voedselbedelingen aan de behoeftigen
in de buurt doorgegaan. Eentje werd
georganiseerd door een bevriende moslim
NGO. Eentje in samenwerking met
Boeddhistische monniken (foto). We gaan
hiermee door. Maar dat is onvoldoende.
We moeten de ouders van onze kinderen
ook direct financieel kunnen steunen.

Beste (VOORNAAM)
U hebt zelf ervaren wat Corona is.
U weet dat het in een arm land als
Bangladesh nog veel meer ellende
veroorzaakt. Zeker voor kinderen.
Dank voor uw extra steun.

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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