
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste  
 
De covid-pandemie verhindert ons om naar Bangladesh te reizen.  
Wekelijks hebben we wel uitgebreid contact met onze projectpartners.  
Een rooskleurig eindejaar is het niet. Het weeshuis is al acht maanden dicht. 
De lagere school zal ten vroegste in januari mogen heropenen.  
In Bangladesh zijn naar schatting 42 miljoen kinderen nu verstoken van 
onderwijs (rapport UNICEF). We weten dat het een rampenscenario is voor 
de onbemiddelden. De kloof wordt steeds groter. 
 

De overgrote meerderheid van onze kinderen komt uit families die het vóór 
de pandemie al moeite hadden. Nu zijn ze teruggeworpen op 
overlevingsmodus.  
De moessonregens van mei tot september hebben woningen vernield of 
onbewoonbaar gemaakt. De economie sputtert, voedselprijzen stijgen fors, 
veel mensen zijn werkloos geworden.  
Zieken weten niet of ze besmet zijn met covid. Ze worden niet getest bij 
gebrek aan testcapaciteit. Ze kennen de symptomen en veiligheids-
voorschriften van corona onvoldoende …  
 

De overheid is niet tegen de situatie opgewassen. Met de wintermaanden in 
aantocht durft ze de scholen niet te openen.  
Onze kinderen zitten in een penibele familiale situatie.  

Wil u met een gift helpen om de gezinnen pakketten gezonde 
voeding en noodzakelijke goederen te bezorgen ? 

Hartelijk dank 

Lut Adriaensens, voorzitter 

 

BELANGRIJK (mijnheer/mevrouw achternaam):  
Een gift die voor 31 december 2020 op onze rekening staat is  

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. 



Weeshuis en school maanden gesloten, maar… 
 

Begin november opent het weeshuis stapsgewijs terug haar deuren, groepje 
per groepje. Zo kunnen ze eerst de gezondheid van de kinderen checken en 
behandelen indien nodig. Veel kinderen komen verzwakt binnen en moeten 
eerst aansterken.  

Nu bestaat de groep (52 van de 72 kinderen) vooral uit leerlingen van het 
middelbaar. Ze werken aan hun schoolopdrachten die ze 3 keer per week 
moeten indienen. 
Lagere-school-kinderen zullen pas terugkomen als de school heropent. 
Alleen kinderen uit de afgelegen minderheidsgebieden zijn wel in het 
weeshuis opgenomen. Daar is de leefsituatie alarmerend. 

Alle lagere scholen zijn gesloten. Ook de onze. 
Wie geld heeft stuurt z’n kinderen naar coaching centra. Families die een 
laptop met netwerk of een TV hebben en die hun kinderen kunnen helpen 
volgen het lesprogramma van de overheid. Dat is niet voor onze kinderen uit 
de armste gezinnen.  

Toch doet onze school pogingen om de leerlingen uit de omgeving ‘bij de les 
te houden’. Twee maal per week sinds juni zijn er openluchtlessen aan de 
schoolpoort. De leerkrachten gaan ook op huisbezoek om de familiale 
situatie te bekijken, schooltaken op te halen en te verbeteren met extra 
uitleg.  
De ouders worden meermaals naar het schoolplein gevraagd. Ze krijgen 
uitleg over corona en schooltaken. We delen ook voedselpakketten uit en 
beperkte financiële steun.  

  



Op huisbezoek bij Ani 
Ani is 12 jaar, een leerling van klas 4.  
Ze leeft samen met moeder in een krottige 
woning. Mama gaat hout hakken, maakt er 
houtskool van en verkoopt het op de markt. 
Ze maakt lange dagen ver van huis. Al twee 
keer werd ze verwond door een olifant en 
moest ze lange tijd rust houden. Ani heeft 
astma en een huidaandoening. 

De pikdonkere, stoffige woonst doet hier 
geen goed aan. Er is geen meubilair. Alleen 
een houten planken bed op poten waar ze 
met mama op slaapt.  

Medicatie krijgt ze van de school. Eind november heeft schooldirectrice Lopa 
een tafel, een plastic stoel en rekjes gekocht. Zo kan Ani toch haar 
schoolwerk maken, niet in de rommel van “kleren-aan-een stok” en een 
wirwar van keukengerei. (foto) 

Lopa maakt zich zorgen over hoe ze de winter moet doorkomen. Ze wil een 
oplossing zoeken om Ani elders onder te brengen tijdens de wintermaanden. 

Waar is Ratul ? 
Lopa verneemt eind november dat Ratul 
Sharma (Hindu van klas 6 en ex-leerling) 
niet te vinden is. Bij navraag verneemt ze 
dat de familie met vijf leden (een jonger 
zusje zit in onze school) is gaan dolen 
nadat hun woning is vernield tijdens een 
juli-storm.  

Lopa komt te weten dat ze zich hebben 
gesetteld “ergens in the field”. 

Muni, onze hindoe-leerkracht weet waar ze nu wonen. Ze bezoeken hen in 
een geknutselde woonst, bestaande uit houten plaketten, golfplaten, vodden 
en plastic rommel. (foto) De familie zal 
hulp kunnen gebruiken. Zo kunnen we 
nog meer situaties beschrijven….  

Er zijn nog geen drop out of 
uithuwelijking gemeld zoals we in maart 
vreesden. In tegendeel. Het ziet er naar 
uit dat onze meisjes een sterke ambitie 
koesteren om verder te studeren 
ondanks armoede en tegenslag.   



Informatie en steun 

E-Crane ‘Onderneming met een Hart’  
E-Crane een bedrijf uit Maldegem, 
gespecialiseerd in kranen voor 
overslag van goederen, is sinds 2006 
ook aanwezig in Bangladesh.  
Via onze vrienden van BhaloBangla- 
uit Gent wenst het ons educatief 
project te steunen. Het wil zo 
bijdragen aan dringende concrete 
noden in Bangladesh: studiebeurzen 
voor onze meisjes en nader te bepalen 
noden in school en/of tehuis.  

We ontvingen hiervoor reeds 7.000 euro. Overtuigd van een vruchtbare en 
aangename samenwerking, alvast veel dank. 
 
Stichting ‘Steun meisjes Bangladesh’ 
Onze partnerorganisatie in Nederland, 
geleid door Janny en Jan Kos (foto), 
was onder de indruk van de 
noodsituatie in Bangladesh ten gevolge 
van de corona epidemie. Zij besloot 
prompt 5.000 euro te storten om aan 
de noden ter plaatse tegemoet te 
komen. Waarvoor hartelijk dank! 
 
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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De kinderen van onze school en weeshuis wensen u een goede 
gezondheid voor het nieuwe jaar en danken u voor uw steun 

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

