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opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh
Voor u ligt de nieuwsbrief van de stichting
JW Support met de laatste nieuwtjes uit Bangladesh. We zijn bijna
aan het eind gekomen van het jaar 2019 en we willen u graag nog
even bijpraten over de stand van zaken in onze projecten. Natuurlijk
de gebruikelijke informatie over ons opvanghuis in Savar en over de
ontwikkelingen bij de Lef for Life school en vakopleiding naaien en
borduren (slumschool). In de rubriek ‘kennismaken met’ deze keer
informatie over de huidige situatie van twee van onze ‘oud’
studenten: Sabina en Subroto. Beiden waren al een keer in beeld in
deze rubriek en het is leuk om te lezen hoe het nu met ze gaat.
Ook een mooi voorbeeld van fondsen werven: één van onze donateurs
had iets te vieren en heeft ons kindertehuis in Savar gekoppeld aan
hun feest.
Mocht u naar aanleiding van onze nieuwsbrief vragen hebben, dan
horen wij het graag. Het bestuur wenst u veel leesplezier en
natuurlijk hele fijne Feestdagen met allen die u lief en dierbaar zijn.
Dutch Shalom Family for Children
Op het moment dat ik dit schrijf hebben klas 5 (examen klas lagere school) en
klas 8 (groep 3 van de middelbare school) hun examens al achter de rug en is
het wachten op de uitslagen. De andere studenten zijn nog druk met leren voor
de laatste tentamens. Ze gaan altijd opgewekt naar school, maar als het half
december allemaal achter de rug is genieten ze van een welverdiende vakantie
tot begin januari. De jongeren die het voortgezet onderwijs volgen zoals een
technische opleiding, verpleegkunde of college hebben een ander schema. De
jongeren die familie hebben, gaan meestal voor een week of 2 op vakantie.
De anderen blijven bij ons. Voor hen organiseren we enkele leuke uitjes:
theedrinken bij Martha’s familie of een vroegere medewerker of als het aantal
gasten het toelaten komen ze zelfs een paar nachtjes naar Golpata. Martha is
één van onze huismoeders en haar familie woont op loopafstand, ze zijn altijd
super gastvrij en geven regelmatig wat groente uit eigen tuin voor ons
meisjeshuis. De meiden doen spelletjes, spelen badminton en mogen elke avond
TV kijken. Het allerfijnst is dat ze ’s morgens mogen uitslapen i.p.v. om half 6
opstaan om huiswerk te maken. De eindexamen kandidaten voor de middelbare
school moeten gewoon doorleren, want begin februari is het landelijke examen
en dat vergt veel voorbereiding inclusief tussentijdse toetsen.
Zoals elke december nemen we 2 meisjes mee naar hun familie in Mymensingh.
Zij kunnen daar niet echt logeren omdat het niet veilig is en er geen plaats is in
de éénkamer woning van 4/5 m2 (sloppenwijk). Overdag zijn zij zoveel mogelijk
bij hun familie. Verder genieten we van de rust en ontspanning langs de
Brahmaputra rivier en bezoeken we de vieringen van de Taizé broeders.

In de rubriek ‘kennismaken met’ deze keer het verhaal van twee ‘oud’ studenten: Subroto (met een zelf
geschreven levensverhaal) en Sabina, intussen getrouwd en vast besloten haar leven in goede banen te leiden.

2008

My name is Subroto Boidho. I was born in 1995 in a
very poor family. My father was a farmer and
mother housewife. I have one sister and one
brother. My father died when I was 7 years old. At
that time it was difficult for my mother to provide
our food and education. It was impossible for us to
study. Then my mother left her 2 sons in the Dutch
SFC orphanage in Savar. Dutch SFC has been
providing us with food, education, medical, home,
entertainment and clothes. I have been completing
my studies from Dutch SFC for 14 years. After
primary & high school I completed the Diploma
course in Automobile Engineering. I am currently
working as a professor at the Trust Technical
Training Institute(TTTI) run by the Bangladesh
Army and I share an apartment with an old friend of
me, Zoaming, who I met in the orphanage. Two
bachelors enjoying their current life . I sincerely
thank those who supported me all those years. I am
very grateful to the Dutch SFC family. Please pray
for me and my future.
Vertaling: Subroto komt uit een arme boerenfamilie, zijn
moeder was na het overlijden van haar man niet in staat
om voor haar 3 kinderen te zorgen. De 2 jongens kwamen
in ons opvanghuis terecht. Subroto heeft 14 jaar deel
uitgemaakt van de Dutch Shalom Family for Children. Hij
heeft na de middelbare school een opleiding gedaan in de
autotechniek. Na een paar stages en baantjes in de auto
industrie geeft hij nu les aan een MTS en is reuze in zijn
sas. Hij woont samen met een andere oud student in een
vrijgezelle flat en elke keer als ik hem zie straalt hij van
oor tot oor.

2019

Sabina heeft een moeilijke pubertijd achter de rug.
Het feit dat ze als 3 jarig peutertje op de stoep van
een weeshuis is achtergelaten heeft diepe wonden
geslagen. Dit uitte zich in recalcitrant gedrag en ook
in ons opvanghuis in Savar ging het goed mis. Toen ze
op een gegeven moment haar zin niet kreeg
probeerde ze zich met haar sjaal op te hangen aan
de plafond fan. Hierop moesten wij haar uit huis
plaatsen, maar het ging van kwaad tot erger en
overal liep ze weg. Uiteindelijk terecht gekomen in
een overheidsweeshuis en sinds 2 jaar getrouwd met
Sohag. Ze werkt in één van de Bata schoenfabrieken
en vervolgt haar studie aan de zgn. open universiteit,
waarbij je één dag in de week naar college komt en
verder via zelfstudie jezelf verder ontwikkelt.
Sohag heeft dit jaar zijn rijbewijs gehaald en zoekt
nu een baantje als chauffeur; intussen werkt hij bij
een oom in een winkel om zo toch te kunnen
bijdragen aan hun gezamenlijke huishouding. Ze
wonen in Dhamrai, een leuke plek in Savar, één van de
buitenwijken van Dhaka. Ze bewonen een mooie 2
kamerflat en hebben het zichtbaar goed. Toen wij
onlangs met een hele groep van ons meisjeshuis op
bezoek gingen, waren ze samen aan het koken en zijn
we verwend met heerlijk eten en een kleine rondgang
door het mooie dorp. Ik begrijp wel dat ze hier
graag willen blijven i.p.v verhuizen naar de miljoenen
stad Dhaka, waar misschien meer werk is, maar het
leven is er veel duurder en er is weinig betaalbare
woonruimte.

Lef for Life school
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over het stuk land dat is aangekocht. Op 3
november hadden we een feestje voor de ‘eerste steen’ ceremonie. Het geld
voor de fundering en begane grond is binnen, maar de wens is om 7
verdiepingen te bouwen, dus er moet nog wel wat geld worden binnen geharkt.
Een heleboel arme families kunnen zelfs in een sloppenwijk de huur vaak niet
opbrengen en dan gaan ze maar weer verhuizen naar een andere iets
goedkopere plek; dit betekent echter dat de kinderen niet meer naar school
kunnen komen en hun ontwikkeling stagneert. Als het nieuwe gebouw er staat
hebben ze een veilig onderkomen, krijgen ze goed te eten én dagelijks
onderwijs.

Naai atelier
Als ik in Dhaka ben, bezoek ik regelmatig de Internationale kerk DICC. In
oktober begreep ik dat ze in het najaar een sponsoractie hebben om dekens
uit te delen aan arme families op het platteland. Er werd gevraagd of iemand
een kleinschalig naai atelier kende om hen de productie te gunnen. Zo werd de
link gelegd met het naai atelier van de Lef for Life school en de bijbehorende
opleiding naaien en borduren. Ze hebben 400 dekens gemaakt voor het project
en meteen 25 nieuwe voor ons opvanghuis in Savar. Door de stof in een grote
hoeveelheid te kopen hebben we 100 taka per deken bespaard en heeft de
school leuk verdiend aan deze opdracht.

Fondswerving
Eind 2016 bezocht de familie Groenendijk Bangladesh en sindsdien steunen ze
ons via de opleiding naaien en borduren. Zij zijn zelf in de textielbranche
werkzaam en voelen zich heel betrokken bij het wel en wee van onze jongeren.
Dit jaar was er groot feest want hun bedrijf bestond 20 jaar en ze betrokken
een nieuw pand van waaruit hun klanten nog beter bediend kunnen worden. Bij
een feest horen meestal cadeautjes, maar de familie Groenendijk koos ervoor
om onze kinderen in het opvanghuis in Savar in het zonnetje te zetten. Zij
vroegen hun leveranciers, afnemers en personeel om de vreugde voor de fijne
samenwerking om te zetten in support voor onze kinderen in Bangladesh, zodat
zij aan een fijne toekomst kunnen bouwen.

Golpata nieuws Soms zijn onze gasten
zo enthousiast dat ze ons gaan helpen met
de promotie van Bangladesh en onze
Golpata reisactiviteiten. Met Bep en Sari
was het super gezellig en we hebben ervan
genoten hen rond te leiden in dit
bijzondere land; we verheugen ons op de
mogelijke nieuwe gasten die zich vanuit het
Zeeuwse land gaan melden. Voor Bep was
het de 2e keer en onze gids Liton heeft zich maandenlang verheugd op het weerzien. Bijgaande foto wordt
uitvergroot en ingelijst en dan hangen we met zijn allen aan zijn ‘Wall of Fame’ in Srimongol.

Tenslotte
Tweede hands mobieltjes, mini laptop (netbook), tablets of een compact camera zijn altijd van harte welkom
in Bangladesh. Voorwaarde is wel dat ze nog bruikbaar zijn, dus dat het scherm en de batterij nog goed
functioneert.

Het bestuur is zeer erkentelijk voor de steun van onze donoren en we spreken het vertrouwen uit ook in de
toekomst op uw support te mogen rekenen.

Alle betrokkenen in Nederland en Bangladesh
wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2020
Met vriendelijke groet,

Joke Wittekoek
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