
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Beste  

 
 

Velen steunen reeds meer dan 10 jaar ons project in Bangladesh: een 
weeshuis, een lagere school en hulp aan meisjes om verder te studeren. 
Maandelijks ontvangen we een gift van u. Waarvoor veel dank.     
 

Het begon in 1998 met de ondersteuning van het weeshuis in Ramkot.  
De school startte tien jaar geleden op 6 februari 2012 met het eerste leerjaar (foto 
hierboven). Elk jaar kwam er een leerjaar bij tot en met het vijfde in 2018. Dat is 
de laatste klas van het lager onderwijs in Bangladesh.  
Kansarme kinderen beginnen op onze school met een voorbereidend jaar.  
Zo hebben we dus zes lesjaren. 

 

Om de financiering van de school, de meisjes in en uit het weeshuis en de 
studiebeurzen verder te zetten hebben we jaarlijks ongeveer 50.000 euro nodig. 
Daar zorgt u mee voor als belangrijk donateur. 

Vanaf nu verlaten elk jaar 25 kinderen onze lagere school. Onder hen ook 
arme meisjes die we willen helpen om verder te studeren.  
 

Een leerling of student een jaar laten studeren kost gemiddeld 360 euro 
(studiekosten, huisvesting, vervoer, eten, kleding, medische kosten, bijlessen ...) 
of 1 euro per dag, 14 euro per week, 30 euro per maand. 

 

Met uw steun kunnen we kinderen verder laten studeren.  
 
Ik dank u hartelijk voor de hoop en warmte die u brengt.  

 
 
 
 

 Lut Adriaensens, voorzitter EIB 
 
 
 
 



Ook tijdens covid gaven onze leerkrachten verder les 
 

Door de Covid besmettingen 
zijn de scholen anderhalf jaar 
dicht geweest.  
Om verdere leerachterstand 
te voorkomen zijn onze 
leerkrachten de wijken 
ingetrokken: ze geven er les, 
verdelen taken en werken de 
kinderen bij. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 2 februari is onze school terug open en wordt er deeltijds les gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Tweede prik voor heropening 
scholen 
 
Op dinsdag 22 februari heropenden de 
secundaire en hogere scholen voor 
leerlingen en studenten die een tweede 
vaccinatieprik ontvingen.  
Leerlingen uit het tehuis tonen fier het 
attest van hun tweede prik.  



Resultaat eindexamen secundair onderwijs 
 

 
V.l.n.r.  Prema Barua (A+) Tatu Barua (A) Khing Mala Rakhine (A) en Mi Cha Ching Chak (A) 
 
Vier meisjes uit het EIB studieprogramma slaagden in het eindexamen secundair 
onderwijs. Zij behaalden respectievelijk: A+ (80 % en meer) en A (tussen 70 en 79 
%). Zij kunnen hun hogere studies universiteit of hogeschool aanvatten. 
 
Vaccinatiecentra overspoeld door massale toeloop 

 
Bangladesh ontvangt het 
Chinese vaccin Sinovac in vrac. 
Een Bengalees farmabedrijf giet 
het vaccin in kleine flesjes en 
verdeelt het over de 
vaccinatiecentra. 
Op zaterdag 26 februari startte 
de campagne om 10 miljoen 
mensen te vaccineren. Daar 
wordt massaal gevolg aan 
gegeven. 

Minister Kitir steunt ontwikkeling eigen vaccin voor Derdewereld. 

In Kaapstad, Zuid-Afrika, werken 
wetenschappers al maandenlang aan 
een eigen coronavaccin, gebaseerd op de 
bouwstenen van het Moderna-vaccin. 
Over twee jaar hopen ze op grote schaal 
vaccins te kunnen produceren voor 
Afrika. De vaccin hub krijgt de steun van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
én van ons land.  

Half februari zijn minister van 
Ontwikkelingssamenwerking Meryame 
Kitir en viroloog Marc Van Ranst er op bezoek, samen met WHO-topman Tedros 
Ghebreyesus. Bangladesh is klaar om die vaccins ook te produceren. 



Op deze foto’s ziet u wie u steunt: 
 
 
Hulp aan een arm gezin.  
Bangladesh telt 165 miljoen 
inwoners waarvan 40 miljoen 
kinderen. 
Veel gezinnen moeten de week 
doorkomen met slechts 8 euro.       
 
 
 
 
Foto hieronder: In de kas.  
Onderwijs is DE uitweg voor een 
beter leven. Zo kunnen ook 
meisjes uit de vicieuze cirkel  
ontsnappen van armoede, 
discriminatie en uitbuiting.  
In onze school zorgt een 
onderwijsteam van 10 leraars en 
leraressen voor zes klassen van 
25 leerlingen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Voor de school.  
Op onze school zitten nu 150 leerlingen. Het gebouw werd bekostigd door Pierre 
Lupi, een Italiaanse donor. Na twee jaar sluitingen en corona-perikelen studeren 
nu elk jaar 25 kinderen af in het vijfde leerjaar, einde lager onderwijs.  
 
 

 
 
Beursstudenten.  
Na onze lagere school  willen we ‘onze’ armste meisjes de mogelijkheid bieden om 
ook 7 jaar middelbaar onderwijs te volgen. In totaal is hier 360 euro per jaar en 
per kind nodig. 
 
  



 
 
 

BESTE STEUNGEVER, 
Graag ontvangen we ook uw voorstellen, vragen en opmerkingen over onze werking. 

U kan ons die bezorgen op onderstaand post- of e-mailadres. 
Gelieve eventueel ook uw telefoon- of GSM-nummer en e-mail te vermelden. 

 
 

OVERLIJDEN WERNER LEYSEN VAN PIVOLTE 
 
 Op vrijdag 28 januari is Werner Leysen overleden op 49 jarige leeftijd. Hij 
was de oprichter en bezieler van Pivolté dansstudio te Brasschaat. Werner 
was ook lid van de Algemene Vergadering van EIB. Hij was jarenlang 
gangmaker en promotor van het EIB-meisjes-project in Bangladesh. Onze 
mensen hier en in Bangladesh zullen hem blijven koesteren. EIB betuigt 

diep medeleven en veel sterkte voor familie en iedereen waarvoor Werner veel heeft 
betekend... 

 

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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