
Dank zij uw steun bleef onze school open  

In Bangladesh sloten scholen en universiteiten op 17 maart vorig jaar. 

Gevolg: 40 miljoen leerlingen en studenten zijn anderhalf jaar van onderwijs 

verstoken. Alle andere sectoren bleven open.  

Onze school bleef onder 

moeilijke omstandigheden 

toch steeds effectief les geven 

met in achtneming van de 

nodige beschermings-

maatregelen.  

De koepel van de autonome 

scholen Bangladesh 

Kindergarten Association 

(BKA) telt 60.000 scholen 

met een miljoen leerkrachten. Zij meldt dat 15.000 van haar scholen de 

deuren gesloten hebben: ouders betalen geen schoolgeld meer, er is geen 

geld meer voor de huur en voor de lonen van leraars, die noodgedwongen 

een andere job aannemen.  

Van alle kanten kwam er druk om de scholen ter heropenen, van Unicef en 

niet in het minst van de ouders. Zondag 5 september jongstleden beslist de 

Bengalese regering eindelijk de scholen stapsgewijs te heropenen.  

Op 12 september zijn de lagere en secundaire afdelingen open gegaan. 

De beschermingsmaatregelen blijven gehandhaafd: handhygiëne, 

mondmaskers in de klas, twee leerlingen per bank… Leraars worden 

prioritair gevaccineerd. In de overbevolkte klassen van de overheidsscholen 

schakelen ze over naar een voormiddag- en een namiddag schift. 

Dank zij uw steun kunnen we in het home, in de school en 

ook in de omgeving hulp bieden en onze 

opdracht verder zetten. 

Het is nu nog meer nodig zoals u zal lezen.  

        Lut Adriaensens, Voorzitter 

De geëngageerde onderwijsploeg van onze school



Studenten manifesteren tegen het uitblijven van 
vaccinaties en voor het openen van de universiteiten. 

Vele miljoenen anti-corona-spuiten te kort. 

Bangladesch telt 168 miljoen inwoners. Op 1 september hebben bijna 18 

miljoen mensen een eerste prik gekregen waarvan 8 miljoen een tweede. Op 

die datum had de overheid nog 12 miljoen vaccins in reserve. 

In september en volgende 

maanden zou de overheid 

telkens over 20 miljoen vaccins 

beschikken. Ze komen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie, 

China, India, Rusland en het 

Westen.  

Daarmee zouden ook de 

studenten van de 

universiteiten en colleges 

gevaccineerd worden die 

vroeger al protesteerden.  

Tot overmaat van ramp 

Eind juli kreeg de streek 

rond Ramu waar onze 

school staat ook nog af te 

rekenen met overvloedige 

regenval, de moesson.  

De rivieren traden buiten 

hun oevers, de woningen 

liepen onder water en 

werden beschadigd.  

Het merendeel van de leerlingen zijn terug aanwezig in het tehuis. Ze kunnen nu hun leerachterstand 
bijwerken door extra coaching-lessen. 



Voedselbedeling om de armoede te temperen 

De armoede verergert in de 

families, ook door de 

prijsstijgingen van het voedsel. De 

overheid subsidieert rijst om de 

prijsstijgingen te drukken.  

Eind juli organiseerde onze school 

samen met een lokale NGO een 

voedselbedeling voor de 

omwonende gezinnen van onze 

school. 

Post-covid onderwijs voorbereiden 

De leerkrachten trachten de 

leerachterstand van de leerlingen in 

kaart te brengen. Op die basis gaan ze 

leerlingen groeperen, naargelang hun 

basiskennis en leerbehoeften.  

Er groeit een kloof tussen scholen die 

tijdens de corona epidemie online 

lessen via smartphone e.d. aan 

kinderen van welstellende ouders aanbieden en scholen en kinderen uit onze 

milieus, die niet over deze middelen beschikken.  

We moeten hier grondig over nadenken hoe we die kloof gaan dichten. Dit 

vraagt expertise opbouwen, een concreet ICT plan opstellen aangepast aan 

de specifieke behoeften enz. Dan moeten we hier sponsors voor zoeken. We 

gaan nog boeiende tijden tegemoet. 



Kledingsector: verlenging akkoord over veiligheid en gezondheid. 

Misschien herinneren 

jullie zich nog de 

instorting van de 

kledingfabriek Rana 

Plaza  in Saver, 

Bangladesh in 2013, 

waarbij 1134 doden 

vielen.  

Een 200-tal afnemende 

kledingmerken tekenden 

toen een akkoord dat de 

veiligheid en gezondheid 

van bijna 2 miljoen werknemers in Bangladesh drastisch heeft verbeterd: een 

internationale organisatie controleerde de werkplaatsen in de kleding-

industrie en zorgde voor een geloofwaardig klachtenmechanisme. Dat 

akkoord verliep in mei dit jaar.  

Op 1 september wordt het akkoord opnieuw verlengd door een tachtigtal 

afnemers, waaronder belangrijke spelers als H&M, C&A, Zara, Calvin Klein. 

Andere grote merken die kleding laten maken in Bangladesh, waaronder 

Adidas, Mango en Primark, hebben de nieuwe overeenkomst (nog) niet 

ondertekend. Schone Kleren Campagne en achACT roepen alle andere 

kleding- en textielmerken op om hun voorbeeld onmiddellijk te volgen. 

Intussen zitten 57 % van de overlevende werknemers van de ramp in Savar 

nog steeds zonder werk.  Ook de corona-epidemie trof de kledingsector: 

alleen al in januari dit jaar verloren 350.000 werknemers er hun job, 

achterstallige lonen werden niet uitbetaald …  
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