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Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste  

We hopen dat u en de uwen gespaard zijn gebleven van corona.  

In Bangladesh bleven de scholen hierdoor 

anderhalf jaar gesloten.  

Op 12 september gingen ze gedeeltelijk 

terug open. Iedereen is blij mekaar 

terug te zien en dat het normale 

schoolleven herneemt.  

Klas 5 (einde lagere school) krijgt nu 

dagelijks les. Klas 3 en 4 twee dagen 

per week. De lagere klassen één dag 

per week. De leerlingen mochten in januari zonder examens overgaan 

naar een hoger leerjaar. Er is veel leerstof in te halen. Ons team voorziet 

een  programma waarin belangrijk stof van het lagere jaar is verwerkt. 
 

Van 14 tot 23 november vond het 

overheidsexamen na klas 10 plaats 

(ons vierde middelbaar). Acht meisjes 

en drie jongens uit ons programma 

namen er aan deel. Eind januari 

kennen ze het resultaat. Ze verlaten 

dan het tehuis en schrijven zich 

hopelijk in voor het hoger secundair 

onderwijs. 

De 184 kinderen uit school en weeshuis van Ramkot 
sturen u warme wensen voor 2022  (VOORNAAM) 

 

PS: Denk aan hen tijdens deze feestdagen.  

Na belastingaftrek kost een 

donatie van 40 euro u eigenlijk 

maar 22 euro. 

100 euro kost u slechts 55 euro. 

Hartelijk dank.  
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Veel te weinig vaccins tegen corona 
 

In verhouding met Europa blijven 

de besmettingen in Bangladesh 

lager. In de belangrijkste steden zijn 

zeshonderd testhokjes opgesteld die 

dagelijks de besmettingen meten. 

Zo werden op zaterdag 27 november 

155 besmettingen geteld op 13.462 

uitgevoerde testen of 1,15%. 
 

‘Gelukkig maar’ want slechts 20 % 

van de bevolking is nu 

gevaccineerd, vooral wegens het 

tekort aan vaccins. De nadruk ligt 

dan ook op beschermende maatregelen als mondmaskers, afstand 

houden, handen ontsmetten... 
 

Er heerst grote ongerustheid over de 

dreiging van de nieuwe Zuid-Afrikaanse 

variant Omicron.  

Bangladesh pleit om de vaccinpatenten 

vrij te geven. Zij staan klaar om het 

vaccin zelf te produceren.  

Zolang de meerderheid van de 

wereldbevolking niet gevaccineerd is zal 

covid ook ons blijven gijzelen. 

 

Studenten manifesteren voor betaalbaar vervoer  
 

De brandstofprijzen stegen ook 

sterk in Bangladesh. In oktober 

kostten de tickets van de 

vervoermaatschappijen dertig 

procent meer. De studenten van 

universiteiten en colleges pikten 

dit niet. Zij gingen de 

confrontatie aan, hielden 

bussen tegen en eisten halve 

prijs om te kunnen reizen. 

De minister van vervoer kwam hen deels tegemoet: ze kregen halve prijs 

maar enkel op de openbare buslijnen en beperkt tot de effectieve 

schooldagen. Voor de studenten was dit niet voldoende en ze zetten hun 

acties verder. Nu willen ook de private busmaatschappijen de studenten 

tegemoet komen. 
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Op exploratietocht.  

 

Klas 5, die eind december de lagere school afsluit, hield nog een 

exploratie met picknick naar het gebied van de Marma ’s.  

De verwerking ervan werd aan alle leerlingen van de school 

gepresenteerd. Deze keer zonder ouders omwille van het risico op covid-

besmetting. 

 

Bangladesh op de klimaattop in Glasgow. 

 

Bangladesh is een van de 

meest klimaat-kwetsbare 

landen ter wereld. Nochtans 

bedraagt haar aandeel in de 

globale CO2- uitstoot slechts 

0,47 %. 

 

Het land ligt aan het einde 

van  stroomgebied en delta 

van de machtige Ganges-

Brahmaputra-Meghna-

riviersysteem en is daardoor 

erg vatbaar voor 
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klimaatrampen. Toenemende moessons veroorzaken meer overstromingen in 

de kustzone. Dan tast het zout van het zeewater de gewassen aan en de 

voedselzekerheid. 

Bangladesh heeft 

zeedijken, cycloon-

schuilplaatsen en 

kustplantages gebouwd 

tegen cycloonrampen.  

Voorspellingen over de 

erosie van rivieroevers 

helpen een snelle 

evacuatie van duizenden 

mensen mogelijk 

maken. Maar ondanks 

inspanningen blijft het 

een groot probleem. 

Op de klimaatconferentie in Glasgow onderschreef Bangladesh volgende vier 

punten: 

1.De grote vervuilers moeten ambitieuze klimaatdoelstellingen 

uitwerken. 

2.De ontwikkelde landen moeten hun toezeggingen om jaarlijks 100 

miljard dollar te verstrekken nakomen. 

3.De ontwikkelde landen moeten schone en groene technologie tegen 

betaalbare kosten verspreiden onder de meest kwetsbare landen.  

Er moet ook rekening worden gehouden met de ontwikkelingsbehoeften 

van de klimaat kwetsbare landen. 

4.Er moet een wereldwijde gedeelde verantwoordelijkheid komen om 

klimaatvluchtelingen op te nemen die ontheemd zijn door 

zeespiegelstijging, toename van het zoutgehalte, riviererosie, 

overstromingen en stormen. 

 

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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