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Start JW support
JW Support is op 1 augustus 2006 gestart met de volledige opvang van ca. 40 kinderen en
sponsoring van schoolkosten voor nog eens 15 kinderen. Dit is de eerste nieuwsbrief van JW
Support. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de kinderen in Savar, Bangladesh.
In mei 2006 bleek dat Daccahome , het opvanghuis voor 120 kinderen, gesloten zou
worden. De meeste kinderen zouden weer op straat komen te staan met alle gevolgen
van dien. Dat was iets wat ik niet kon laten gebeuren. Geïnspireerd door mijn geloof heb
ik de grote stap gezet om door te gaan. Nu, zeven maanden later, kan ik vertellen dat ik
nog geen moment spijt heb gehad. Het is heel druk, een enorme verantwoording, maar zeker de
moeite waard. Medio december 2006 ben ik van mijn laatste bezoek teruggekomen.
Alles gaat goed
Ik heb met eigen ogen kunnen zien dat alles wonderlijk
goed gaat. De kinderen zien er goed uit, zitten lekker in
hun vel, gaan naar school, doen aan sport en doen, net als
Nederlandse, kinderen soms lekker stout. De manier van
straffen is nog niet helemaal wat ik graag zou willen,
want het bamboestokje komt er nog wel eens te pas. Ik
heb de leiding gevraagd over alternatieve straffen na te
denken. Aan de andere kant kregen wij vroeger ook wel
eens een tik of een schop onder ons achterwerk en als
het een uitzondering is, is dat niet een echt een grote
ramp.
Communicatie
De communicatie tussen de verantwoordelijke mensen en mezelf als supervisor is open en
respectvol. Men vertelt mij ook over moeilijke onderwerpen en ze geven eerlijk antwoord op alle
vragen. We e-mailen een paar keer per week en tijdens mijn verblijf komen de manager en
administrateur dagelijks langs voor besprekingen. Tenminste één keer tijdens mijn verblijf houden
we een vergadering met alle leiding en daar worden alle dagelijkse beslommeringen besproken.
Dutch Shalom Family for Children
Shalom Mission Trust of Bangladesh en Stichting JW Support werken vanaf september 2006
samen. Dat is noodzakelijk om ook in Bangladesh een officiële registratie te krijgen. Gelukkig
konden wij samenwerken, want officiële papieren kosten veel geld en tijd. Onze partner is de
‘Koreaanse dominee’, Dilip Datta, die aan 30 kinderen uit het oude project onderdak heeft gegeven.
Zijn opvanghuis heet Shalom Family for Children (gezin van vrede voor kinderen). Om ons als
Nederlandse organisatie te onderscheiden hebben we het woordje Dutch = Nederlands ervoor
geplaatst. We zijn dus één grote internationale familie, waar de kinderen een veilige/vredige plek
hebben om op te groeien en onderwijs te ontvangen.

Dilip Datta
Dilip heeft meerdere projecten in Bangladesh. Hij ontvangt hiervoor geld uit Korea, waar hij twee
jaar heeft gestudeerd en waar nu nog één van zijn broers woont en werkt. Hij heeft schooltjes
gesticht voor superarme kinderen, die anders geen onderwijs zouden kunnen krijgen. Hij is een
kliniek aan het bouwen in zijn geboortedorp, omdat mensen daar in de wijde omgeving geen
medische zorg hebben. JW support wil hem helpen met de inrichting van de kliniek. Ook heeft hij
op een drietal plaatsen een kleine huisgemeente gesticht waar mensen samenkomen om te bidden en
elkaar te bemoedigen in hun geloof. Bangladesh is een overwegend Islamitisch land en de
Christenen hebben het er niet gemakkelijk.
Onze meiden
De meisjes zijn weer terug in Savar. Tijdens mijn verblijf
in december hebben we een grote truck en een minibusje
gehuurd en de meiden weer naar Savar verhuist.
In mei 2006 konden we in totaal 13 meisjes vanuit het
oude project onderbrengen in Mymensingh. Daar had de
Bengaal Nitish de leiding onder supervisie van de broeders
uit Taizé. Ik vond het heel belangrijk dat de meisjes in
deze onzekere periode bij elkaar konden blijven en had
financiële steun toegezegd.
Helaas bleek Nitish niet de manager die men dacht dat hij
was. Hij is per 1 november vertrokken en de broeders uit
Taizé zijn nu druk doende andere opvang voor de kinderen te
zoeken. In november vroegen ze mij om de meisjes alsnog
onder mijn hoede te nemen. Gelukkig hadden we goede
huisvesting, met ernaast en erboven een gezin, een hek
eromheen en een waakhond. Ik kon de broeders toezeggen
dat, met enige financiële support van hun kant, ook de meisjes
onder de Dutch Shalom Family konden vallen.
Nieuwe schoolbankjes
Bij de verhuizing bleek dat niet alles wat we in mei hadden meegegeven nog beschikbaar was. We
hebben een hele nieuwe keukeninventaris moeten kopen en ook het aantal bedden was minder dan in
mei. Schoolbankjes en tafeltjes waren intussen stuk of bij de gehandicapte kinderen in gebruik.
JW Support is nu op zoek naar donateurs, die nieuwe bankjes en tafeltjes willen sponsoren. Tot die
tijd maken ze huiswerk op bed of op de grond. Dat is in Bangladesh niet ongebruikelijk, maar niet
goed voor je rug en dus niet wenselijk.
Schoolperikelen
In Bangladesh begint het nieuwe schooljaar in januari. De schoolkosten bedragen ca. 1.000 euro.
Hiervoor lopen al aanvragen, dus met een beetje geluk kunnen we alle kosten in januari betalen. Een
aantal jongens gaan naar een andere school omdat de leiding vindt dat de kwaliteit van lesgeven
daar beter is.
Ook de meisjes moesten weer terug naar een school in Savar. Het hoofd van de nonnenschool deed
wel moeilijk, omdat er in mei zoveel kinderen opeens verdwenen waren door de verhuizing naar
Mymensingh. Na een bezoekje van mij was er genoeg vertrouwen in de toekomst, dus alle kinderen
zijn weer welkom.

Een voorproefje op het Kerstfeest
In Bangladesh is het gebruikelijk om ca. twee weken voor Kerst alvast
een voorproefje te nemen en een bescheiden feestje te organiseren.
Omdat een aantal kinderen en de helft van de leiding er met Kerst
niet is leek het me een goed plan.
Een feestje in Bangladesh is vooral extra lekker eten en een gezellig
samenzijn met muziek, liedjes en sketches. De meiden trekken hun
mooiste kleren aan en ook van mij wordt een feestelijk tenue
verwacht.
Joanna Sister
Ratna, de vrouw van Dino, had bedacht dat ik in sari moest
verschijnen. Dus op voorhand een blouse laten maken, die
je eronder moet dragen en in vol ornaat naar het feest.
Zelfs de jongens waren sprakeloos en de oh’s en ah’s
waren niet van de lucht. ‘Wow Sister, you are beautiful’.
Sister is de titel die ik drie jaar geleden al kreeg en het is
nooit meer anders geworden. Soms is het Joanna Sister,
maar meestal alleen de aanspreektitel. Dit is typisch een
Bengaalse gewoonte. De leiding in de huizen heet Didi of
Dada, een soort juf en meester. Heel veel mensen worden
met oom en tante aangesproken en als er een bloedverwantschap is, wordt het nog ingewikkelder.
Iemand zomaar bij de naam noemen is er niet bij, alleen tussen broers en zussen, man en vrouw,
ouders en kinderen, maar verder nooit.
Bengaals handwerk
De verkoop van handgemaakte tafelkleden en dekbedovertrekken gaat gewoon door. In 2006 heb ik
op een aantal braderieën een kraam gehuurd. Dat was niet echt succesvol. Weinig bezoekers door
de weersomstandigheden en het publiek dat wel komt is dol op koopjes. Onze producten zijn niet
echt duur maar goedkoop zijn ze ook niet.
Superavond
Vrijdagavond 4 november was een superavond! In de Oude kerk in Voorburg werd een (h)eerlijke
maaltijd georganiseerd. Naast overheerlijk eten uit Iran en Marokko, klaargemaakt door het
vrouwennetwerk in Den Haag werden producten uit de wereldwinkel gepromoot.
Ik mocht daar het handversierde textiel uit Bangladesh tentoonspreiden. Gezien de enthousiaste
reacties én aankopen heb ik mijn doelgroep gevonden. Nu nog de plaatsen waar deze groep
samenkomt. Kent u mensen of plaatsen waar(aan) eerlijke handel verkocht kan worden, laat u het
mij weten. Voor de nieuwste decoraties, kijk op onze website www.jwsupport.nl
Tenslotte
Heel veel redenen om met dankbaarheid terug te kijken op het jaar 2006. Voor de kinderen een
heel roerige en onzekere eerste helft. Opluchting en blijdschap voerden de boventoon nadat ze
hadden gehoord dat ze konden blijven.
Vanuit de stichting JW support wens ik u/jullie, mede namens de andere bestuursleden, alle goeds
voor 2007. Mogen wij op uw steun blijven rekenen?!
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