Dutch Shalom Family
for Children Bangladesh

Nieuwsbrief 28
juni 2019

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. We zijn alweer bijna op de
helft van het jaar 2019 en er is de afgelopen maanden weer
van alles gebeurd in onze projecten. Introductie van ons
nieuwe logo. Natuurlijk informatie over ons opvanghuis in
Savar en over de ontwikkelingen bij de Lef for Life school
(slumschool). In de rubriek ‘kennismaken met’ deze keer het
achtergrond verhaal van 3 nieuw kindjes in ons opvanghuis en
de reden waarom Joke altijd de zomer in Nederland
doorbrengt. Mocht u naar aanleiding van onze nieuwsbrief
vragen hebben dan horen wij het graag. Het bestuur wenst u
veel leesplezier.
Nieuw Logo
Na jaren met veel plezier de ineengeslagen handen te hebben gebruikt
als logo werd het tijd voor een nieuwe frisse variant. Op de Lef for
Life school, die door ons al jaren wordt ondersteund, zitten een paar
slimme jongeren die het leuk vinden om websites en logo’s te
ontwerpen. Vorig jaar hebben ze het nieuwe logo voor de
reisactiviteiten van Golpata ontworpen en nu was JW Support aan de
beurt. In dit logo staat de mens centraal. De cirkel is gebleven, want
we zijn wereldwijd met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig,
samen staan we sterk! We zijn een kleurrijk samenspel van
verschillende nationaliteiten, religies, achtergronden en interesses.
Oranje is nationale kleur van Nederland, rood en groen van Bangladesh,
rood is tevens de kleur die symbool staat voor de liefde en we leven
allemaal onder dezelfde blauwe hemel/lucht.

Dutch Shalom Family for Children
Het gaat goed met onze jongeren in het opvanghuis in Savar; in
december hebben beide huizen een nieuwe t.v. gekregen, geschonken
door een solidariteitsfonds in Amsterdam. In de dagelijkse routine is
geen ruimte voor TV, dus in de vakanties wordt er met extra veel
plezier naar gekeken. Intussen zijn de eerste tentamens van 2019
alweer gemaakt en hebben ze net een ruime maand vakantie gehad,
vanwege de Islamitische vastenmaand Ramadan. In februari waren de
middelbare scholieren aan de beurt voor hun eindexamen. 3 jongens
hebben de technische variant behaald (een combi van theorie en
praktisch onderwijs) en het meisje, NurJahan heeft de standaard
middelbare school met goed gevolg afgesloten. Komende maand worden
de plannen gesmeed voor hun toekomst, waarover ik in de volgende

nieuwsbrief verslag zal doen. Als afsluiter van 10 jaar onderwijs mogen
ze altijd met Joke mee op een werkbezoek voor het Golpata reisbureau.
Dit keer zijn we op bezoek geweest in de zgn. Chittagong Hill Tracts,
een heuvelachtig gebied in het binnenland bij Chittagong de grote
havenstad van Bangladesh. Ze hebben gezwommen, geklommen, in een
jeep gereden, bootje gevaren en ga zo maar door. Hun verbaasde en
blije gezichten bij alle nieuwe ervaringen zijn onbetaalbaar.

Kennismaken met…
Sinds februari hebben we weer 3 nieuwe
kindjes in ons opvanghuis verwelkomt. We
zijn blij dat we voor deze kinderen een
veilige plek hebben, waar ze kunnen
wonen, leren en spelen op weg naar een
hoopvolle toekomst.

Limon en Jannath

Mim

komt uit hetzelfde stadsdeel

en is ook een jaar of zeven.
Mim’s vader is riksja rijder en haar
moeder zit in de prostitutie; hoewel
het inkomen technisch geen vetpot is,
zouden ze wel voor hun dochter kunnen
zorgen, maar de plek waar ze wonen is
absoluut niet veilig voor meisjes en als
Mim niet in een opvanghuis kan wonen
zal ze snel gedwongen worden in de
voetsporen van haar moeder te treden.

Lef for Life school

zijn broer en zus van

respectievelijk 7 en 3 jaar. ‘Grote broer’ Limon zorgde
dagelijks voor zijn kleine zusje want mama had het veel
te druk met een paar taka verdienen via de verkoop van
‘afgekeurde’ groente. Ze wonen dicht bij een groente
groothandel en de groente die niet naar de winkels kan,
wordt op straat verkocht. De band tussen die twee is
ijzersterk en het was hartverscheurend om hun verdriet
te zien toen ze werden gescheiden, want Limon woont in
ons jongenshuis en Jannath in het meisjeshuis en hoewel
beide huizen in hetzelfde dorp zijn, kunnen ze elkaar
niet zomaar even bezoeken. We proberen hen natuurlijk
wel regelmatig tijd met elkaar te laten doorbrengen en
vooral voor de kleine Jannath is het afscheid soms nog
wat moeilijk, maar het is een slimme meid en ze snapt
dat ze haar grote broer snel weer zal ontmoeten.

Helaas is de registratie voor een NGO waar we al zo lang op wachten
nog steeds geen feit. De laatste twee jaar zijn er geen vergunningen
afgegeven. We hadden in december nog even de hoop dat het oude
kabinet alle lopende aanvragen zou afronden, maar dat was niet het
geval en nu moeten er weer met nieuwe mensen worden gesproken en
onderhandeld, want ondanks dat de verkiezingen zijn gewonnen door de

zittende regering, hebben er aan de top wel veel wijzigingen
plaatsgevonden. Het belangrijkste voordeel is het ontvangen van geld
uit het buitenland voor de vele activiteiten. De directeur heeft
grootste plannen voor een nieuwe locatie voor zowel de school als zijn
opvanghuis in Tongi. De grond is al aangekocht en nu worden er plannen
gemaakt en geld ingezameld voor het gebouw. Wordt vervolgd.

Golpata nieuws
De leukste doelgroep van dit moment zijn de zgn. geadopteerden met
hun partner en/of gezin. Ergens 40 jaar geleden in Bangladesh geboren,
door Nederlandse ouders geadopteerd en nu op bezoek bij familie,
vrienden of gewoon eens even snuffelen aan de cultuur van hun
oorspronkelijke DNA. Sommigen bezoeken hun geboortedorp en hopen
diep van binnen om familie te vinden. Soms lukt dit, maar heel vaak ook
niet en dan moeten ze leren omgaan met deze teleurstelling. Het is voor
mij heel boeiend om te zien, te observeren, hoe de verdeling NL-Bangla
is in hun dagelijkse doen en laten. Natuurlijk worden ze van harte
ondersteund door de Golpata medewerkers, die proberen aan al hun wensen te voldoen. Denk aan
een rit in een riksja, lokale bus of boot of gewoon een geheel verzorgde reis naar de Sundarbans,
het mooie mangrove bos in het zuidwesten van het land of een bezoek aan de zgn. Chittagong Hill
Tracts met prachtige natuur, meren en bijzondere bergstammen.

AVG
Op 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese privacy wet van kracht geworden, maar voor onze
stichting heeft dit geen enorme consequenties. Vanzelfsprekend moeten wij er
wel even aandacht aan besteden. Het feit dat u deze nieuwsbrief ontvangt,
betekent dat u als geïnteresseerde betrokken bent bij het werk van de
stichting of tot het netwerk van onze bestuurders behoort. Onze
mailbestanden worden enkel en alleen gebruikt voor het informeren van onze
achterban over het werk van de stichting en haar betrokkenen. Indien u géén
nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u ons informeren en zult u uit het
mailbestand worden verwijderd.

Zomer in Nederland
Al enkele jaren breng ik de zomermaanden juli-september in
Nederland door. Dit heeft twee redenen, allereerst het
ontvluchten van het natte klimaat: de Aziatisch regentijd
staat erom bekend dat er in korte tijd heel veel regen kan
vallen en in Dhaka betekent dit ondergelopen straten,
waardoor je nauwelijks van A naar B kan. De hoge
luchtvochtigheid in combinatie met temperaturen rond de

35 graden Celsius zijn ook niet echt aantrekkelijk. Ook zijn
mijn Europese voetjes niet voorbereid op gladde wegen en
modderige paadjes, dus het is altijd erg oppassen. De
tweede reden is dat er in onze zomer veel tijdelijk werk is,
waardoor ik de bankrekening weer kan spekken om de
wintermaanden in Bangladesh door te komen. Onze
toeristische activiteiten leveren niet veel meer op dan een
onkostenvergoeding voor alle dagelijkse werkzaamheden.
Daarnaast staat de Hollandse zomer in het teken van
fietstochten, BBQ’s, boottochtjes en natuurlijk het
Scheveningse strand voor het echte vakantiegevoel.

Tenslotte

Tweede hands mobieltjes, mini laptop (netbook), tablets of
een compact camera zijn nog steeds van harte welkom in
Bangladesh. Voorwaarde is wel dat ze nog bruikbaar zijn 
Het bestuur is zeer erkentelijk voor de steun van onze
donoren en hopen vanzelfsprekend op de voortzetting van
uw support. Alle betrokkenen in Nederland en Bangladesh
wensen u allen een heerlijke zomer toe.
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