Ziekenhuis Binnafoir
In het noorden van Bangladesh is nauwelijks
gezondheidszorg. Onze lokale partner Dilip
Datta heeft een ziekenhuis gebouwd om dit te
veranderen. Wij helpen met de inrichting.

Hoe kunt u helpen:
!

!

!

!

Door een financiële bijdrage te storten op
rekening NL63.ABNA.098.04.73.098
Kent u een organisatie die dit initiatief met
een donatie wil ondersteunen?
Weet u een mogelijke verkoopplaats voor
de “eerlijke handel” of wilt u zelf uw
steentje bijdragen?
Kent u groepen waar ik terecht kan voor
het geven van een presentatie over deze
prachtige projecten.

Voor het maken van een afspraak kunt u
contact met mij opnemen. Uitgebreide
informatie over de projecten, financiële
adoptie en de producten staan op de site

www.jwsupport.nl.
Joke Wittekoek: ‘In veel landen leven arme
vrouwen en kinderen aan de rand van de
samenleving. Als er niet genoeg geld is voor
eten, is er al helemaal geen geld voor een
dokter of voor school. Toch zie je vaak heel
voorzichtig en kleinschalig initiatieven om
hierin verandering te brengen. Op mijn vele
reizen ben ik in contact gekomen met
initiatiefrijke mensen. Mensen die niet bij de
pakken neerzitten maar woorden omzetten in
daden en daarbij best wat hulp kunnen
gebruiken. Eén van de belangrijkste manieren
om te helpen is het actief steunen van lokale
initiatieven. Daarvoor zet ik mij in. Wilt u mij
helpen deze initiatieven te ondersteunen?’
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‘…het verbeteren van leefomstandigheden
van kinderen en vrouwen in ontwikkelingslanden op het gebied van onderwijs,
eerlijke handel en medische zorg.’
www.jwsupport.nl

JW Support is de officiële naam voor de
daadwerkelijke ondersteuning van een aantal
van de allerarmsten op de wereld in de vorm
van “eerlijke handel” en financiële adoptie.
Bangladesh
Bangladesh is één van de armste landen ter
wereld.
Hongersnood,
overstromingen,
bomexplosies, zelden hoort u iets positiefs
over dit land en haar bewoners.
Toch zijn er in Bangladesh ook mensen die
proberen een wending te geven aan al die
negatieve gebeurtenissen. Dat heb ik ervaren
tijdens mijn bezoeken aan het land. Mensen
die proberen onder de armoede uit te komen.
Die hun medemens willen helpen om geld te
verdienen voor hun levensonderhoud.
Die projecten starten om kinderen scholing
te geven, een bord rijst, een dak boven hun
hoofd! JW Support helpt deze initiatiefrijke
mensen en steunt de volgende projecten:
• opvang van 50 kinderen
• steun aan meisjesschool
• inrichting van een ziekenhuis
• verkoop van eerlijke handel

Opvang en scholing
In Savar een buitenwijk van Dhaka, de
hoofdstad van Bangladesh, wonen ruim 50
kinderen in drie opvanghuizen. Ze hebben
een dak boven hun hoofd, gaan naar school
en krijgen 3 maaltijden per dag. De
kinderen hebben allemaal een schrijnende
achtergrond. Ze komen van straat of uit
een zeer arm gezin. Daarnaast ontvangen
ca. 15 kinderen een financiële bijdrage voor
hun schoolopleiding.

Opleiding voor meisjes en jonge vrouwen
In de Slums van Dhaka is in januari 2008
een schooltje gestart voor meisjes vanaf 6
jaar,
die
eigenlijk
moeten
werken.
Vaak komen de kinderen zonder eten naar
school. Elke dag krijgen ze daarom een
verantwoorde maaltijd.
In 2010 is er een opleiding gestart voor
tienermeisjes en jonge moeders om te
leren naaien en borduren. Deze vakopleiding
stelt de vrouwen in staat om in hun
levensonderhoud te voorzien en zelf voor
hun kinderen te zorgen.
Op het platteland van Bangladesh wonen
vrouwen die prachtig kunnen borduren.
Tafellakens, lopers of dekbedovertrekken,.
De resultaten zijn te zien op de website,
daar kunt u ze meteen bestellen of een
presentatie aanvragen.

Vaders en moeders, opa’s en oma’s.
Wie helpt deze kinderen met een dak boven het
hoofd, eten te geven en naar school te gaan?
Wat kost het?
!
!
!
!

!

! 35 p.m. voor de adoptie van een kind,
! 18 voor een stel kippen,
! 10 kost een dag rijst,
! 24 is nodig om alle kinderen een dag
te eten te geven (zonder vlees/vis/ei),
! 4 per maand schoolgeld per kind.

Belangrijk is dat deze vrouwen werk hebben
en dus eten kunnen kopen.

