Dutch Shalom Family for Children Bangladesh
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh
Voor u ligt de nieuwsbrief van de stichting JW Support met de
laatste nieuwtjes van onze projecten in Bangladesh. De slumschool
is verhuist naar een nieuw pand. Nu kunnen de kinderen ook
buitenschoolse activiteiten bijwonen zoals muziekles, computerles of
gewoon een veilige plek om te spelen. We stellen weer drie van onze
jongeren aan u voor in de rubriek “kennismaken met” en omdat de
winst van de Golpata activiteiten bestemd is voor de continuïteit
van onze lokale projecten, delen we de ontwikkelingen met de JW
Support achterban. Je weet maar nooit hoe we via deze
nieuwsbrief reislustigen kunnen motiveren een bezoek aan
Bangladesh te brengen. Mocht u naar aanleiding van onze
nieuwsbrief vragen hebben dan horen wij het graag. Het bestuur
wenst u veel leesplezier.

Dutch Shalom Family for Children
Het gaat goed met onze studenten in Savar, waar ons opvanghuis staat.
In februari hebben 3 tieners eindexamen gedaan voor de middelbare
school en ze zijn alle drie geslaagd, waarvan 1 zelfs cum laude, allemaal
tienen! Trishna en Dolna staan ingeschreven voor de opleiding tot verpleegkundige en Eti zal verder gaan studeren aan ‘college’ (een soort
hogeschool, als vervolg op de middelbare school en ter voorbereiding op
de universiteit). Onze doelstelling is niet alleen een goede schoolopleiding, maar ook sociale vaardigheden staan hoog in ons vaandel. Zo
willen wij onze jongeren medeverantwoordelijk maken voor hun eigen
ontwikkeling. Dat wil zeggen dat ze op een gegeven moment door huiswerkbegeleiding of bijlessen aan jongere kinderen wat geld kunnen verdienen. Dit geld is enerzijds voor hun ontwikkeling bestemd en anderzijds mogen ze natuurlijk ook een deel zelf houden voor bijvoorbeeld
persoonlijke uitgaven (beltegoed, shampoo, zeep, kleding e.d.).
Eti had problemen met deze gang van zaken en vond gehoor bij het
hoofd van de school en één van de leraren. Zij hoeft gezien haar goede
resultaten geen schoolgeld te betalen en de school zal een sponsor
(scholarship) voor haar zoeken. Zij woont nu bij de leraar en zijn gezin
en de toekomst zal leren of het een goede keuze is geweest. We hopen
dat de fijne herinneringen aan haar 10 jarig verblijf in ons opvanghuis
haar zullen begeleiden naar een mooie toekomst.
Een aantal jongens en meiden hebben een paar nachtjes in ons B&B
gelogeerd. Ik heb de meisjes meegenomen naar een enorm winkelcentrum met roltrappen en liften. Kunt u zich voorstellen dat ze daar
voor het eerst van hun leven mee in aanraking komen?
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Haircutting program
Regelmatig assisteren onze staf en tieners bij een activiteit voor
straatkinderen. De jongeren krijgen dan lekker te eten, nieuwe/schone
kleren, hun haar wordt geknipt en ze kunnen even op adem komen en
hun verhaal kwijt. Gedurende één van deze activiteiten kwamen onze
medewerkers Joynal tegen, een knul van intussen een jaar of twaalf,
die in het verleden zo’n twee jaar bij ons heeft gewoond. Net als voor
vele straatschoffies is voor hem de regelmaat in ons opvanghuis erg
moeilijk te volgen. Ze zijn de vrijheid op straat gewend en ondanks alle
moeilijkheden en meer overleven dan leven, verkiezen ze toch vaak hun
‘vrijheid’ boven de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en een beter
leven tegemoet te gaan. Hij heeft momenteel last van een huidziekte,
dus onze manager nodigde hem uit om in elk geval een paar weken te
komen logeren, totdat zijn huid weer beter is en wie weet...kiest hij er
toch weer voor om bij ons te blijven.

Education Tour
De drie jongedames die hun middelbare school diploma op zak hebben,
mochten met mij mee op een verkenningstocht voor Golpata Eco Tours,
het NL-Bangla reisbureau in Dhaka. Dit keer gingen we naar de regio
Sylhet, waar we genoten hebben van de natuur. Denk hierbij aan een rit
door de theeplantages en een boottocht door één van de schitterende moerassen. We gingen op de
heenreis met de trein en het was voor allen de eerste keer dat ze in de trein zaten. Natuurlijk
hebben we ook genoten van het lekkere eten, vooral bij ons logeeradres in Srimongol (homestay) en na
4 dagen gingen we met prachtige herinneringen weer naar huis

Vakopleiding naaien en borduren
Al jarenlang is het de grote wens van coö)rdinator Dino om een
winkeltje te starten waar hij de gemaakte producten kan verkopen.
Aangezien zijn klanten hoofdzakelijk expats zijn (buitenlanders die
tijdelijk wonen en werken in Bangladesh), zou deze winkel in de
diplomatenwijk moeten liggen. Dit brengt natuurlijk flinke kosten met
zich mee. In het verleden ging hij in deze wijk regelmatig van deur tot
deur om klanten te vinden. U begrijpt dat dit veel tijd kost en minder
oplevert dan een vast verkooppunt. Om zijn droom waar te maken is er
10.000 euro nodig, 60% hiervan is de borg voor de eigenaar van het
pand, welke vrijwel geheel terugbetaald wordt als je het pand verlaat.
De inrichting kost ca. 2750 euro en dan is er nog 3 maanden
vooruitbetaling van de huur nodig. Mocht u organisaties kennen, die
hieraan kunnen of willen bijdragen dan horen wij dat graag.

Titu is 16 en de oudere broer van Mintu. Hij
Mintu is 13 jaar en zit in de 2e klas van de
middelbare school. Hij woont al sinds de
kleuterschool bij ons. Omdat zijn moeder uit
werken moest en papa op straat zwierf was er
niemand die naar de jongens omkeek. Zijn
oudere broer Titu bleef altijd bij ons tot een
uur of acht, tot hun moeder terug was van de
fabriek; Mintu sliep dan meestal al.
Zijn favoriete vak is Engels en hij is dol op Eid
Mubarak (suikerfeest), omdat er dan een
speciale pudding wordt gemaakt en geserveerd
(Chemai).
Zijn grote held is Mostafazur Rahman, een
beroemde cricket speler van de nationale
cricket club ‘the Tigers’. Hij speelt ook zelf
graag cricket maar voetbal, carrombaord of
een ander spel is ook goed. Hij geniet van zijn
grote Dutch Shalom Family en is gelukkig met
alle zorg die hij via ons ontvangt.
Zijn beste vriend is Jolesha, ze spelen veel
samen en hebben de grootste lol. Hun moeder
komt de jongens vaak bezoeken en ze draagt
ook financieel een klein beetje bij aan hun zorg
en ontwikkeling. Hun vader is al jaren uit beeld;
hij is psychisch ziek. In een land als Bangladesh
is er weinig hulp voor deze mensen. Hun moeder
is lief en zorgzaam, maar heeft te weinig mogelijkheden om goed voor haar jongens te zorgen.

zit in de laatste klas van een combi school voor
middelbaar onderwijs inclusief vakopleiding. Er
is hier minder focus op algemene kennis maar
er wordt ook tijd gemaakt voor een gekozen
vakopleiding. Titu leert om koelkasten en
airco’s te onderhouden en te repareren. Dat zal
goed van pas komen in onze B&B bij het jaarlijkse onderhoud. Hij is dol op mango’s en speelt
het liefst cricket met zijn huisgenoten.
Eén van de andere jongens, Joy, is zijn maatje.
Ze begrijpen elkaar goed en steunen elkaar
waar mogelijk. Hij vindt het heerlijk dat hij in
ons huis woont; hij kan zich goed vinden in de
dagelijkse routine en huisregels. Als hij niet bij
ons was terecht gekomen, had hij nooit naar
school kunnen gaan. Zijn moeder is analfabeet
en heeft een eenvoudig baantje in een kleding
fabriek. Ze verdient hiermee €35 per maand.
De huur alleen al is €18 voor een eenvoudige
kamer met kleine veranda. Ze moet de keuken,
wc en ‘douche’ met 3 andere families delen. Om
nog iets te kunnen eten werkt ze vaak over en
heeft dan ongeveer €20 extra.
Titu is altijd met onze sponsoring naar school
gegaan, maar heeft tot twee jaar geleden wel
bij zijn moeder gewoond. Veel vrouwen hertrouwen uit eenzaamheid of uit een soort bescherming. Een zoon is bescherming en schrikt
nieuwe mannen af. Zijn huidige school is ver
weg en beter via ons jongenshuis te bereizen.

Slumschool
Omdat de vorige huisbaas dagelijks liep te
klagen over geluidsoverlast en de kinderen met
vele scheldpartijen het leven zuur maakte,
moest Dino, de directeur van de school, helaas
op zoek naar een ander pand. In onze Westerse
ogen een belachelijk idee, dat je gaat klagen
over het feit dat kinderen geluid maken bij het
komen en gaan naar school. In Bangladesh in je
eerst de huurpenningen en dan pas ga je kijken
wie je huurder is en beginnen met je
klaagzangen en scheldkanonnades.

Trishna is

16 jaar en heeft zojuist haar

diploma van de middelbare school behaald
(highschool). Haar ouders zijn arme boeren op
het platteland in het Barisal district. Zij is 9
jaar geleden bij ons gekomen, omdat haar oom,
onze toenmalige boekhouder, ons vertelde over
de problemen waar de familie mee kampte. Zij
heeft 2 broers, van 18 en 11. Er was nauwelijks
geld voor eten, laat staan voor onderwijs.
Trishna moest ver lopen naar school en werd
lastig gevallen door jongens uit de omgeving. Bij
ons heeft ze een veilige plek en kon ze met
financiële steun van haar oom zichzelf verder
ontwikkelen. Als ze het toelatingsexamen haalt,
kan ze volgende maand beginnen met haar
opleiding tot verpleegkundige.
Ze is dol op Biriyani, een rijstgerecht dat in
India en Bangladesh enorm populair is, vooral
voor grote gezelschappen en/of bij bijzondere
gelegenheden.
Haar grote voorbeeld is Martha de huismoeder
van het meisjeshuis, omdat ze altijd een goed
en weldoordacht advies heeft voor de meisjes.
Ze heeft leren koken (groente, omelet, aardappelgerechten, vis en ruti (huisgemaakt
brood). Ze is ook begonnen met knippen en
naaien, maar dat verdient nog wel wat aandacht. In haar vrije tijd speelt ze graag
carromboard (een mix van sjoelen en knikkeren)
of gewoon lekker kletsen met haar vriendinnen
in het opvanghuis.

Nu heeft elk nadeel ook vaak een voordeel en in
dit geval betekent de nieuwe school: meer
ruimte en meer mogelijkheden voor educatie en
naschoolse activiteiten, waardoor de kinderen
langer ‘van de straat zijn’.
Hieronder een stukje uit een email van Dino
CHANGE OVER SCHOOL ACTIVITIES
Slums are risky, unhealthy and insecure for
children. Our vulnerable children might be exposed to crimes, physical and sexual harassment, especially when their single parent/
parents are at work during day. Now a huge
change will take place and a congenial educational atmosphere will prevail everywhere in
school. School starts at 8 am and continues till
3 PM. Small children below 8 years will play a
lot as well as follow official class during these
hours. So, they will be staying at school for
seven hours a day instead 3 hours previously.
Children above 8 years will have music, art and
computer lessons in between our regular lessons
with government curriculum. All children get a
healthy meal which is as important as their
education. So, I am very hopeful that they will
enjoy school much more and grow up with good
memories of their childhood.

Golpata Eco Tours
Naar aanleiding van de grote Europese vakantiebeurs in
Berlijn kwam Mahadi, mijn zakenpartner in Bangladesh,
naar Europa. Het was een heel gedoe om op tijd een
visum te krijgen, maar het is gelukt en hij kon zelfs een paar dagen
eerder naar Nederland afreizen. Een bezoek gebracht aan havenstad
Rotterdam, de Deltawerken en niet te vergeten een fietstocht over
ons uitgebreide netwerk van fietspaden en we hebben zelfs in het
winterzonnetje op een Schevenings terras kunnen lunchen.
Na de aanslag in een restaurant in Dhaka, waarbij 22 onschuldige
mensen omkwamen, is er grote aarzeling om naar Bangladesh af te
reizen. Bangladesh was al geen populaire vakantiebestemming en je
merkt nu dat de geïnteresseerden een afwachtende houding aannemen
en eerst even kijken wat er verder gaat gebeuren. De wereldwijde
terreurdreiging heeft ook in Bangladesh zijn weerslag en ons Bed &
Breakfast heeft veel minder boekingen dan een jaar geleden om deze
tijd. We hopen dat het vertrouwen langzaamaan terugkeert, want alle
bedrijven die met hun inkomen van buitenlanders afhankelijk zijn,
hebben het uiterst moeilijk.

Tenslotte
Tweede hands mobieltjes, netbooks (mini laptop) of tablets zijn nog
steeds van harte welkom in Bangladesh. Voorwaarde is wel dat ze nog
bruikbaar zijn.
Het bestuur dankt alle donoren voor hun trouwe steun. Gelukkig zijn
er dit jaar via een speciaal project gericht op onderwijs weer nieuwe
donors gevonden om ons belangrijke werk voort te zetten. We zijn
alle betrokkenen hiervoor zeer erkentelijk.
Als u mensen of organisaties kent die ons werk willen steunen, dan kunt u deze nieuwsbrief
doorsturen of contact opnemen met het bestuur. Alle belangrijke informatie vindt u hieronder.
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