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Zo op de grens van 2014 en 2015 bedanken we alle donateurs hartelijk voor hun bijdrage in
2014 en we hopen van ganser harte dat u ons in de toekomst wilt en kunt blijven steunen. Het
werk in Bangladesh gaat onverminderd voort en de kinderen vertrouwen erop dat ze hun studie
kunnen voortzetten. Deze nieuwsbrief informeert u over de stand
van zaken in de vertrouwde projecten, die door JW Support
worden gesteund: de Dutch Shalom Family for Children, de
Slumschool en de vakopleiding naaien en borduren. Natuurlijk
komen er weer kinderen aan het woord in de rubriek “kennismaken
met” en een korte impressie van Bangladesh als vakantieland.

Dutch Shalom Family for Children
Hoewel al even geleden, was mijn verjaardag in augustus toch wel een
enorm hoogtepunt voor de kinderen. Tel daarbij op een aantal religieuze feesten zoals Ramadan, Eid (Suikerfeest en Slachtfeest) en
Durga Puja (belangrijkste Hindoe festival) en u begrijpt dat de
kinderen afgelopen zomer enorm genoten hebben.
Tijdens hun Ramadan vakantie heb ik de meiden meegenomen naar onze
Bed & Breakfast. Het was erg warm, dus ze vonden echt heerlijk om op
de koele tegels te slapen. Je kunt ze met zo’n uitje zo enorm blij
maken, dat is voor ons allemaal enorm genieten.

Zo aan het eind van het (school)jaar maken we de balans op in onze
grote Bengaalse familie. Een aantal zijn naar college gegaan en moeten
nu heel zelfstandig hun studie ter hand nemen. Op de lagere en middelbare school is er een duidelijke structuur en huiswerkbegeleiding. Bij
de vervolgopleidingen komt het op eigen motivatie aan. Een aantal
volgen een vakopleiding (zo ook Subroto, Omreto en Minoty, zie de
rubriek kennismaken met).
De kinderen van de basis en middelbare school hebben de laatste 2
maanden keihard gestudeerd voor hun toetsen en examens en genieten
nu van een welverdiende vakantie. 21 kinderen blijven de vakantie in
ons opvanghuis in Savar. Zij hebben geen mogelijkheid om familie te
bezoeken. Soms omdat ze die niet hebben, of de familie woont in een
éénkamer woning (golfplaten) waar één groot bed in staat, waarin alle
gezinsleden moeten slapen en sommige tieners moeten zich voorbereiden op toetsen eind December (vakopleidingen houden zich niet aan
reguliere schoolvakanties).
Voor deze groep probeer ik de Kerst extra gezellig te maken. Ze
vinden het al fantastisch dat ik er ben en als ik ze dan ook nog
meeneem naar Dhaka, naar onze Bed & Breakfast voor een hapje en
glas limonade en daarna naar een Kerstviering in een grote Kerk in
Dhaka, is dat echt (Kerst)feest!
Op Kerstmorgen gaan we naar een lokale (huis)kerk en daarna
uitgebreid smullen van een overheerlijke Kerstlunch. Oud en Nieuw is
niet zo’n enorme happening hier in Bangladesh. De helft van de
inwoners heeft nauwelijks genoeg geld om eten te kopen, laat staan dat
men aan champagne of vuurwerk denkt.!

Hoewel ik deze keer wat meer warme kleding voor mezelf moest
meenemen, was er nog voldoende plek voor enkele mutsen en vesten.
Als je de blije snuiten ziet, weet je dat al die 2e hands kleding op de
juiste plek terecht komt.

Kennismaken met…
…onze kinderen, hun achtergrond en toekomstdromen. Deze keer stel ik de twee broers Subroto en
Omreto aan u voor en Minoty, bij wiens ouders ik op bezoek ben geweest.
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Subroto is 19 jaar en zit aan het eind van

Omreto zijn jongere broer. Hij weet nog

het tweede semester van de vakopleiding voor
automonteur.

niet goed wat hij van de toekomst verwacht.

Hij reist elke dag zo’n 30 km heen en weer
tussen zijn school in Dhaka en ons opvanghuis.
Als er veel file is duurt een enkele reis meer
dan 2 uur!
Hij houdt van alle soorten sport (voetbal,
volleybal en cricket). Zijn favoriete plek in
Bangladesh is Srimongol, waar hij 2 jaar
geleden met mij op werkbezoek is geweest.
Zijn toekomstdroom is een leuke baan waarin
hij genoeg verdient om een gezin te onderhouden.
De vader van beide jongens is overleden toen
ze nog klein waren. Hun moeder heeft een
klein stukje land waarop ze groente verbouwt.
Daarmee verdient ze te weinig om in hun
levensonderhoud te voorzien.

Hij volgt nu een opleiding van 12 maanden voor
elektricien en hij heeft net een cursus van 6
maanden gedaan om mobiele telefoons te
repareren. Als er in ons huis iets kapot is, is
er altijd wel iemand vaardig om het te
repareren !.
Omreto was één van de gelukkigen die begin
dit jaar is mee geweest naar het strand van
Cox’s Bazar (zie Nieuwsbrief Zomer 2014) en hij
droomt nog steeds van het mooie resort waar
we toen hebben ontbeten.
De jongens wonen dan ook al jaren in onze
Shalom Family for Children. Ze hebben nog
een oudere zus die nu de opleiding voor
verpleegster volgt. Deze opleiding wordt
betaald door een familielid.

Hoewel haar ouders heel arm zijn en
eenvoudig leven, werden we als eregasten
begroet. Op verzoek van Minoty had haar
moeder mijn favoriete gerechten klaargemaakt: roeti (een soort pannenkoekjes) met
aardappelen en groente.

!

Minoty

is al jaren lid van onze Bengaalse

familie. Ze heeft nog 4 zusjes en 1 broer.
Haar zusje Eti woont ook in ons opvanghuis.
Eti is heel slim en het zou jammer zijn als ze
zich niet kon ontwikkelen. Hun ouders zijn
straatarm en wonen op het platteland.
In december hebben we het dorp Madirapur
van Minoty en Eti te bezocht. De ouders
wonen in een heel eenvoudig huis en hun vader
heeft af en toe werk op één van de omliggende
boerderijen.
Toen Minoty naar college ging, had ze tijd om
huiswerkbegeleiding te geven aan kinderen van
de lagere school Het geld dat ze verdiende
ging voor de helft naar haar ouders. De
andere helft was voor haar reiskosten, boeken
en persoonlijke uitgaven. De overige studiekosten werden door ons project betaald. Nu
heeft ze zelf meer onkosten voor haar opleiding tot verpleegkundige en ze kan geen
geld meer verdienen. Haar stage is onderdeel
van de opleiding en hiervoor krijgt ze geen
vergoeding.
Hoewel haar ouders heel arm zijn en
eenvoudig leven, werden we als eregasten
begroet. Op verzoek van Minoty had haar
moeder mijn favoriete gerechten klaargemaakt: roeti (een soort pannenkoekjes) met
aardappelen en groente.

Het is in Bangladesh gedurende een week of
zes echt heel koud en het huisje van haar
ouders had niet eens luiken voor de ramen
(alleen gordijnen) die de kou konden tegen
houden. Minoty en ik hadden allerlei warme
dekens gekregen en ik had een sterk vermoeden dat het ten koste van hun eigen
comfort ging. Maar de gastvrijheid is zo
groot, dat je hen echt kwetst als je het niet
accepteert.
Een dag later vervolgenden we onze tocht
naar Barisal.

Toerisme activiteiten
Voor Golpata Eco Tours ben ik op
werkbezoek geweest naar het
Venetië van Azië, het Barisal
district. Een aantal grote rivieren en ontelbare
kanalen doorkruisen dit deel van Bangladesh. Wij
maakten prachtige boottocht naar de drijvende
markt (rijst en groente). Langs de oevers waren
ontelbare bedrijven: houtbewerking, scheepswerven en natuurlijk veel rijst- en akkerbouw.
In een dorp waren we te gast bij een familie, die
hun huis openstelt voor toeristen om zo geld te
verdienen voor de studie van hun twee zoons.
In de omliggende dorpen is veel huisnijverheid,
zoals manden- of mattenvlechten en pottenbakken. De douche is een duik in de vijver, dat
heb ik maar overgeslagen!
Op onze website www.jwsupport.nl/fairtourism
staat meer over de mogelijkheden.

U vindt op de website van Golpata Eco Tours (www.bangladeshecotourism.com) meer inspiratie om dit
bijzondere land te bezoeken.
Hebt u reislustigen om u heen, stuur deze nieuwsbrief dan door. De winst van de toeristische
activiteiten wordt gebruikt om onze projecten te steunen.

Slumschool
Ook de meisjes op de slumschool hebben een paar weken vakantie. Hier volgt een verhaal van Konica,
één van de meisjes van de school.
Zij is heel dankbaar dat zij onderwijs krijgt en ze woont zelfs op de school omdat hun hutje in de
slums (1 kamer van golfplaten van ca 15 m2) niet voldoende plaats biedt aan het gezin. Haar vader
heeft hen 3 jaar geleden verlaten en haar moeder werkt als hulp in de huishouding. Ze heeft nog 1
zusje en twee broertjes. Het leven in een sloppenwijk is flink afzien, er zijn twee toiletten en 1
waterpomp voor 30 gezinnen. Konica kan alleen naar school, omdat ze geen schoolgeld hoeft te
betalen. Ze woont met een aantal anderen in de school, omdat het voor jonge meisjes niet veilig is in
een sloppenwijk. De vaak ongeschoolde jongens hebben nooit geleerd om op een respectvolle manier
met meisjes om te gaan.
Volgend jaar gaat ze naar de middelbare school (klas 6). Ze doet heel erg best op school, omdat ze
graag onderwijzeres wil worden. Ze is geïnteresseerd in lezen en het ontdekken van mogelijkheden op
een computer. Ze geeft nu al les aan jongere kinderen en is vast van plan zich verder te blijven
ontwikkelen. Het geld dat ze verdient met het lesgeven geeft ze aan haar moeder, zodat die eten kan
kopen voor haar jongere zusje en broertjes. Ze bedankt alle sponsoren, die het mogelijk maken dat
zij naar school kan en een veilige plek heeft om te wonen.

Tenslotte
Kan ik u melden dat we in Bangladesh ook een aantal supporters hebben gekregen. Ze steunen ons
financieel en hebben in augustus op een heerlijke lunch getrakteerd. (foto lunch traktatie) Om ons
werk voort te zetten hebben we uw support hard nodig. Wilt u ons blijven steunen met gebed,
kinderkleding, bruikbare mobieltjes of laptops. U kunt uw gift overmaken op rekening
NL63.ABNA.098.04.73.098. Kent u anderen die geïnteresseerd zijn in ons werk, stuur deze
nieuwsbrief door of geef de namen door aan het bestuur.
Wij wensen u een gelukkig Nieuwjaar met voorspoed, gezondheid en veel liefde.
Hartelijke groet

Joke Wittekoek
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