Corona: de kloof vergroot tussen ‘have’s en have not’s’.
Scholen in Bangladesh zijn sinds 17 maart verplicht gesloten.
De lockdown is ondertussen opgeheven in zowat alle sectoren want de
economie moet terug aanzwengelen. Maar voor onderwijsinstellingen geldt
de lockdown nog steeds. Wanneer ze zullen heropenen is nog onduidelijk. Zo
ook onze school. Alle leerlingen zitten thuis.
De overheid organiseert wel school-TV met online-lessen. Maar veel families
wonen in gebieden zonder elektriciteit en hebben geen TV, PC of
smartphone. Voor leerlingen betekent dat ‘wie arm is loopt achter, wie geld
heeft kan mee’.
Directrice en leerkrachten van onze school
vonden dat dit voor hun leerlingen niet
kon.
Ze kwamen samen (foto) en werkten een
actieplan uit. Ze brengen de situatie van
alle gezinnen in kaart, werken een
aangepast lessenaanbod uit, zoeken naar
mogelijkheden voor noodhulp, enz.
Ze komen nu twee dagen in de week op
school samen. Eén dag bespreken ze de
verschillende situaties en maken een nieuwe planning op. De tweede dag
gaan de leerkrachten op huisbezoek.
Steun hun werk door een gift.
De noden zijn erg groot.
Hartelijk dank voor uw steun,
Lut Adriaensens
Voorzitter EIB
OPGELET (voornaam):
Een coronawet in België maakt uw gift aan erkende organisaties als EIB
in 2020 FISCAAL RECUPEREERBAAR VOOR 60 %.
Als u 50 euro schenkt krijgt u 30 euro fiscaal terug. Voor 100 euro
recupereert u 60 euro via de fiscus.

Onze leerlingen in de Hill Tracts lopen leerachterstand op.
Een op vier van onze studenten uit het home behoren tot minderheidsgroepen afkomstig uit de Hill Tracts. Dit is een gebied dat grenst aan het
dorp waar onze school ligt.
Ongeveer 70 procent van de etnische minderheden leeft onder de
armoedegrens. Weinig financiële steun, die is toegewezen aan Covid-19,
bereikt de etnische minderheden. Er zijn veel banen verloren gegaan.
Onze Chak-, Marma-, Khumi- en Mrung-kinderen uit deze
minderheidsgebieden verkeren in een kwetsbare situatie: hulpgoederen,
medische zorgen blijven achterwege, er zijn geen dokters beschikbaar en
ziekenhuizen zijn quasi onbereikbaar.
De minderheden eisen een speciaal financieel pakket zodat ze tijdens de
crisis in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ze eisen een deeltijdse
baan voor ten minste 10.000 personen en financiële steun aan studenten.

Ting Aung, leraar aan onze school en behorend tot de Marma-minderheid,
bezocht enkele gezinnen van onze leerlingen thuis in Sonainchari.
Op de foto links: jongetje U Chai Loy Marma; en rechts: meisje U Chai They
Marma.
Ze hebben het nu moeilijk om te overleven. Ze hebben geen elektriciteit.
’s Avonds behelpen ze zich met kaarsen en petroleumlampen. Deze kinderen
krijgen geen onderwijs.
In vergelijking met andere leerlingen lopen ze dus leerachterstand op. Wordt
dit een jaar overzitten?
Ting Aung laat er een leerpakket achter en maakt een afspraak wanneer hij
terugkomt.

Op huisbezoek
Leerkrachten gaan praten met de ouders en luisteren naar hun verhalen.
Het zijn geen leuke berichten. Waar nodig wordt een afspraak gemaakt om
een of andere nood te lenigen (geldbedrag, voedselpakket, medische hulp…).
Er zijn veel zieken en kinderen met verzwakte gezondheid. In de krant lezen
we dat ‘70 % van de kinderen, 50 % van de volwassenen tekort hebben aan
vitamine D’.
En wat corona betreft: omdat er weinig getest wordt, weet men niet wie
besmet is.
Door de moesson staan weer heel wat woningen in de modder. Sommige
leerlingen komen in een groepje samen in een huis met voldoende plaats om
aan schooltaken te werken, al dan niet onder leiding van een leerkracht.

Leerlingen worden als koerier aangesteld om schoolmateriaal bij anderen af
te leveren en op te halen.
De families zijn erg opgezet met de aandacht van het schoolteam (bezoeken,
schoolwerk en noodhulp). Onze school is de enige van het district die op
deze manier de zorg voor leerlingen en hun families bewaakt. Maar de
ouders hopen op een snelle heropening van de school.
Het home is leeg. Rita, onze verpleegster is wel permanent aanwezig. De 72
interne kids wonen sinds 17 maart bij familie. Het is geen ideale situatie.
Noodlijdende ouders of kinderen kunnen naar Rita in het home komen om
over hun penibele situatie te praten. EIB maakt geld vrij voor noodhulp.
Er zijn dagelijks moeders en kinderen die komen aankloppen in het home.
Ze stelt vast dat veel kinderen verzwakt en ondervoed zijn. Rita bevraagd ze.
Dan ontvangen ze een bedrag van ter waarde van 5, 10 of 20 euro. Alles
wordt genoteerd in een logboek.
Rita laat weten dat er vooral nood is aan bijpassen van het familie-budget
voor gevarieerd voedsel en vitaminen. Voor 14 euro kan een gezin een
pakket kopen van rijst, olie, patatten, ajuin, suiker, zout en linzen. Rita
volgt als verpleegster ook de zieken op en voorziet ze van medicatie. Ze geeft
ook geld voor een doktersbezoek en eventuele opname in het ziekenhuis.

Toch School-TV op onze school
Rita organiseert nu ook ‘School TV’ voor meisjes uit het middelbaar.
In een corona-proof lokaal van de school kunnen die nu de programma’s van
“school tv” komen volgen. Een aantal meisjes komen in shiften hun
dagelijkse de ‘TV-lessen” bekijken.

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 in 2020 voor 60% fiscaal aftrekbaar.
Meer informatie vindt u op www.education-international.be
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Op 3 oktober viert BhaloBangla- zijn vijfjarig bestaan.
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•

BhaloBangla- is een Gentse vereniging die zich inzet
voor de projecten van EIB. BhaloBangla- gelooft in de
kracht van een positieve beeldvorming om mensen te
stimuleren en inspireren aan elkaar te geven en iets
goed te doen voor een ander.
Ging drie keer op werkbezoek in onze school en
weeshuis in Bangladesh
Organiseerde drie keer het BhaloBangla-festival in
Gent
Kookte en verkocht reeds 1500 kg spaghettisaus
Ging een samenwerking aan met ASHA (borduuratelier in Dhaka), met
Banglabari (Vlaamse vzw die inzet op huizenbouw in Bangladesh), Just
Hazel (ecologische en fairtrade fashion in Gent),
Ging op tientallen scholen spreken over het project in Gent en omstreken
Maakte i.s.m. stad Gent een minidocu over ‘geluk’ met kinderen uit Gent en
uit Bangladesh (zie: www.bhalobangla.com)
Ontwierp een expo met beelden over ‘geluk’ door kinderen van het project in
Bangladesh en kinderen uit Gent

Hartelijk dank en nog veel succes met jullie werking.

