Mechelen, 25 maart 2021
Beste EIB-vrienden,

Wekelijks hebben we contact met onze partners in Ramkot-Ramu.
De informatie en getuigenissen die we u willen doorgeven zijn niet altijd
rooskleurig. Toch slaagt men er ginder in door onderlinge solidariteit en allerlei
acties dank zij uw steun te ‘overleven’.
De Bengalese afdeling van de NGO
World Vision onderzocht de gevolgen
van Corona in Bangladesh. Ze komen
tot volgende bevindingen.
Ongeveer 40 % van de kinderen is
ondervoed.
60 % van de families hebben één van de
drie maaltijden per dag afgeschaft.
18 % van de bevolking is zijn job kwijt.
70% van de mensen zijn leningen
aangegaan en 40% van de mensen gebruikten hun spaargeld op.
40 % van de leerlingen na klas 8 (2de middelbaar) stopt met studeren om het
gezinsinkomen bij te spekken.
UNICEF spreekt over 45 miljoen Bengaalse kinderen die verstoken zijn van
onderwijs in covid-tijd.
Dat zijn zeer zware gevolgen. Concreet zien we deze problemen ook op kleine
schaal: in ons weeshuis en school. Voor enkele honderden kinderen kan u daar
ook wat aan doen.
Wij danken u van harte voor uw hulp

Lut Adriaensens, voorzitter E I B
BELANGRIJK !
Hierbij uw attest waarmee u 60 % fiscaal recupereert van uw gift(en) in 2020.

Corona in Bangladesh …
Bangladesh is het dichts bevolkte land
van de wereld met 165 miljoen inwoners.
Het wordt bevoorraad met AstraZenicavaccins vanuit buurland India, waar de
grootste vaccinfabriek ter wereld is
gevestigd.
Eind januari ontving Bangladesh de
eerste levering: 2 miljoen vaccins gratis en
5 miljoen aangekocht. Vanaf 7 februari
begon de grootschalige inenting vanuit 47 vaccinatiecentra. Er zijn nog 30 miljoen
vaccins bijbesteld. De snelle levering vanuit India heeft wellicht ook te maken met
de concurrentie van een Chinees vaccin.
De volwassenen moeten zich eerst inschrijven om gevaccineerd te worden.
Beneden de 18 jaar (40 % van de bevolking) wordt niet gevaccineerd. Maar dan
zijn er nog 100 miljoen vaccins nodig !
Op een maand tijd zijn 5 miljoen mensen geregistreerd en hebben reeds 3,8
miljoen mannen en vrouwen een eerste vaccin gekregen. De 40 plussers komen
eerst aan de beurt. Bij de prioritaire groep horen de leerkrachten. Die moeten
ingeënt worden voordat de scholen open gaan (30 maart), lukt dat? Ons
onderwijsteam is nu reeds gevaccineerd. Let wel: we spreken van schattingen als
we het over covid gerelateerde zaken hebben in Bangladesh.
Er heerst overal wel weerstand tegen vaccinatie. Het zijn vooral mensen uit de
steden die zich laten vaccineren. In landelijke gebieden gaan de mensen veeleer
naar een gebedsgenezer dan naar een dokter. Er leven vooroordelen tegen
vaccinatie zoals hier: dat vrouwen niet meer zwanger kunnen worden, enz.

…versterkt armoede, ondervoeding en uithuwelijking.
World Vision stelt dat het opkrikken van het gezinsinkomen de hoogste prioriteit
is. De overheid moet de gezinnen financieel bijspringen. Het technisch onderwijs
veralgemenen zal kinderarbeid tegen gaan.
Nationaal stijgen kinderhuwelijken alarmerend met 44 procent in 2020 en ook
het huishoudelijk geweld neemt toe.
In februari was er een massale
studentenbeweging; ze eisen om de
universiteiten en logementshuizen, die
omwille van de corona-epidemie waren
gesloten, te heropenen. De studenten
waren nu aangewezen op de private
huurmarkt. Na de ramadan, eind mei, en
na vaccinatie van de studenten gaan ze
terug open.

De school terug op gang trekken
Op 17 maart 2020, een jaar gelden, werden alle onderwijsinstellingen, ook onze
school en tehuis, gesloten. Alle kinderen gingen terug naar hun families. Daar
was en is het leven moeilijk. Vele families kwamen met hulpvragen voor voedsel,
geld, medische bijstand en kleding naar onze school en weeshuis. Velen kregen
een tegemoetkoming al naargelang hun noden.
Onze school heeft al vanaf juli vorig jaar regelmatig in openlucht voor de
schoolpoort of bij huisbezoeken lessen aangeboden. Twee maal per week werden
de kinderen thuis bezocht. Ze kregen opdrachten en verbeteringen van hun werk.
Wekelijks besprak het team de resultaten van de leerlingen en de toestand in hun
familie.
Eind februari kwam het verlossende bericht dat op 30 maart scholen wellicht terug
zullen openen onder de bekende regels: afstand in de klas en op de speelplaats van
1,5 meter, handgel, wasgelegenheid, verluchting, en mondmasker.
Zodra de datum van de heropening
bekend werd, besprak het team een
heropening in begin maart in fasen.
Onze klassen zijn niet overvol. Onze
school heeft meer dan voldoende plaats
met 8 klasruimtes en een grote
forumzaal. Om te beginnen is een
rooster opgesteld dat elke klas 1 maal
per week les komt volgen. Klas 4 met 31
leerlingen wordt opgesplitst. Alleen klas
5 komt elke dag.
Vanaf 30 maart zal onze school helemaal terug naar een normaal schoolritme
overgaan. Er zal de eerste twee maanden alleen basisleerstof herhaald worden.
Op 14 april begint de Ramadan die 40 dagen duurt. De onderwijsminister wil de
helft ervan gebruiken om schooltijd te recupereren.

Het weeshuis is terug open
Na meer dan een jaar afwezigheid zijn er nu 62 kinderen terug in het home.
Leerlingen uit de buurt die online les
wilden volgen konden reeds in het
weeshuis terecht. Onze meisjes
hebben thuis meestal zelfs geen
elektriciteit, laat staan ICT-materiaal.
Dank zij uw steun zijn er coaches
aangenomen die de kinderen helpen
met de basisvakken: wiskunde,
wetenschappen, Engels en Bengaals.
De gezondheid van onze kinderen is
niet te best. Een verzwakte conditie
bij iedereen wordt door Rita Malakar, onze verpleegster, in de gaten houden.

Bijdragen van oud-leerlingen als dank.
In 1994 is het weeshuis open gegaan en in 2012 de school. Sinds 2008
subsidieert EIB jaarlijks de studies van een 60-tal meisjes. Honderden kinderen
werden opgevangen, gevormd en geholpen.
Een zestal afgestudeerden neemt nu
het initiatief om een grote reünie te
organiseren van oud-leerlingen. Er
zijn al bijna 200 oud-leerlingen
ingeschreven. De organisatoren
schakelen hiervoor ook Lopa in. Lopa
heeft 18 jaar met haar man het
weeshuis gerund. Sinds 2012 is ze
coördinator van onze school. Ze
onderhield regelmatig contact met
vele afgestudeerden, heeft een sterke band met hen en is graag gezien. Lopa laat
ons weten dat bijna alle meisjes nu een job en een inkomen hebben. Volgende
nieuwsbrief kunnen we vertellen over deze reünie.
De oud-leerlingen overwegen nu ook een fonds op te richten om regelmatig een
bedrag te geven van hun inkomen. Zo willen ze weeshuis en school bedanken die
hen mee uit hun armoedige situatie hebben gehaald. Dat moet ook voor andere
kinderen mogelijk worden.
Dat is de reden van uw gift: via onderwijs een diploma behalen voor een betere
toekomst om uit de vicieuze cirkel van armoede te geraken.

“Zuid vooruit” steunt ons project
‘Zuid Vooruit’ is een groepje
Antwerpenaren dat gaat wandelen
op 11 november en geld inzamelt
voor de 11.11.11-aktie. Na 20 jaar
willen ze een specifiek project
steunen. Door onze nieuwsbrief
kwam E.I.B. in beeld. Deelnemers
stortten 365 euro. 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 voor 45% fiscaal aftrekbaar.
Meer informatie vindt u op www.education-international.be
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