U hebt het zich misschien ook afgevraagd:

Hoe zou het met de kinderen van onze school en weeshuis
zijn in Bangladesh ?
Bangladesh telt 168 miljoen inwoners. De Covid-lockdown vergroot er de
inkomensongelijkheid. Het aantal armen onder de bevolking steeg van 20 %
vóór de pandemie tot 42 % nu.
Ongeveer 60 procent van de stedelijke bevolking verloor zijn baan en
levensonderhoud.
Vooral de werkloosheid onder
jongeren is toegenomen. Het
land verliest anderhalf miljoen
banen voor de jeugd.
In 2019 had ruim een op vier
kinderen een groei-achterstand
en meer dan een op vijf kinderen
ondergewicht.
De corona-epidemie brengt nog
meer kinderen in de problemen.
We moeten de gezinnen van de kinderen uit school en weeshuis helpen.
De noden zijn groot.
Alleen met uw bijdrage kunnen we dat.
Hartelijk dank daarvoor,

Lut Adriaensens,
Voorzitter

Schooluitval en kinderarbeid

Een onderzoek naar de leefsituatie van Bengalese kinderen in de pandemie
brengt ernstige toestanden aan het licht.
Een op de vijf kinderen moet nu gaan werken. Een derde van hen klaagt van
lichamelijk letsel opgelopen tijdens het werk. 15 % heeft ook last van
mentale problemen. Bijna een derde heeft te maken met verbaal geweld,
7 % zelfs met fysieke marteling en sommigen met seksueel misbruik.
Een VN-rapport, een gezamenlijk initiatief van de Internationale
Arbeidsorganisatie (ILO) en Unicef, zegt dat de Covid-19-pandemie miljoenen
kinderen meer tot kinderarbeid dwingt.
Unicef-chef Henrietta Fore: "We verliezen terrein in de strijd om een einde te
maken aan kinderarbeid. De Covid-19-crisis maakt een slechte situatie nog
erger."

De vaccinatie stagneert
3,5 % van de bevolking is nu, 18 juni 2021, gevaccineerd ! Amper 6 miljoen
van de 168 miljoen.
Tot overmaat van ramp stropt de verdere levering van vaccins. Er waren 30
miljoen AstraZenica vaccins besteld in India. Maar door de opflakkering van
de Indische variant in dat land is daar alle uitvoer van vaccins verboden.
Bangladesh heeft nu met China een akkoord voor de levering van 15 miljoen
vaccins. Ook Rusland zou 10 miljoen vaccins leveren.
Vooral in de districten die aan India grenzen en in de havens is de coronainfectie sterk gestegen, tot boven de 30 % van de geteste bevolking.

Onze school neemt initiatief.

De opening van de scholen wordt telkens opnieuw uitgesteld. De minister
van onderwijs stelt als voorwaarde dat de besmettingsgraad onder de
bevolking minder dan 5 % moet zijn. Gemiddeld is die nu nog steeds 14 %.
Onze school en het lerarencorps hebben zich telkens op de heropening
voorbereid en een proefopening uitgevoerd. Elke klas krijgt één dag in de
week les. Klas 5 (laatste leerjaar lagere school) krijgt elke dag les.
Zullen ze deze werking nog lang kunnen verder zetten?

Het leven in het tehuis
Alle 72 kinderen zijn terug aanwezig in het tehuis. De leerlingen van klas 9
en 10 worden in hun secundaire school in de buurt klaar gestoomd voor de
overheidsexamens die in de loop van het jaar zullen plaats vinden. De leiding
besteedt ook aandacht aan sport (karate), opvoeding i.v.m. cultuur en
kinderrechten. Hierover een demonstratie van home kinderen in de buurt.

Afgestudeerden zien mekaar terug
Afgelopen 21 maart kwamen oud-studenten van het tehuis samen.
Ondanks corona wilden ze mekaar ontmoeten en hun dank voor hun
studiekansen uitdrukken.
Lopa en haar man Prasun (rechts vooraan op de foto) hebben jarenlang het
tehuis beheerd. Ze hebben de meeste oud-studenten begeleid.
Zij luisterden naar het wel en wee van hun oud-studenten, onze externe
meisjesstudenten.
De groep beslist om jaarlijks een reünie te organiseren en een bijdrage te
storten in een steunfonds om nieuwe studenten ook de kans te geven hun
toekomst via studies vorm te geven.
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