Dutch Shalom Family for Children Bangladesh
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh
Lieve vrienden, familie en geïnteresseerden,
Hier is de eerste nieuwsbrief van 2010. Mede namens iedereen
in Bangladesh, wens ik u allen een gezond en gelukkig Nieuwjaar
toe.
Mijn werkgever heeft in december 2009 een bijzonder leuk
filmpje laten maken van ons werk in Bangladesh.
Kijk op www.jwsupport.nl/kerstengelen.

Benefietconcert
U wordt van harte uitgenodigd voor het Benefietconcert op
zaterdag 30 januari a.s. in de Koningkerk te Voorburg. De
opbrengst van het concert is bestemd voor de inrichting van
het ziekenhuis in Binnafoir in het noorden van Bangladesh. Je
kunt muziek op vele manieren vorm geven komt u maar kijken
en luisteren naar:

Het Voorburgs Opera Koor

met vertolkingen van bekende opera’s en musicals

De Harmoniekapel van Forum Hadriani
met een prachtige instrumentale bijdrage en

Watapana

een groep kinderen en tieners met traditionele en moderne dansen uit de Antillen.

Kaartjes kosten ! 10 (kinderen ! 5). Het concert begint om
20.00 uur en duurt ca. 1,5 uur. Na afloop kunt u nog gezellig
napraten onder het genot van een glaasje warme chocomel of
glühwein.

Positieve ontwikkelingen
We zijn verheugd u op de hoogte te kunnen stellen van alle
positieve ontwikkelingen bij onze projecten in Bangladesh.
Afgelopen november zijn mijn nichtje Jorina en ik weer op
bezoek geweest. Gelukkig was mijn gezondheid zover verbeterd dat ik de lange en vermoeiende reis kon maken. Ter
plaatse veel gerust, maar ook dat had zijn charme, want
iedereen komt gewoon gezellig op en bij je bed zitten.
We hadden weer veel kleding ontvangen. Ook hebben de
Koningkerkers volop feestbeesten van supermarkt Hoogvliet
gespaard. Het is gelukt om gratis een extra koffer mee te
nemen. Totaal hadden we zo’n 45 kg aan spullen voor onze
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kinderen en hun verzorgers. Het was weer volop genieten bij
het uitdelen ervan. De kids zijn enorm trots op de westerse
kleding en een cadeautje is altijd supergaaf!
Namens alle Banglakids heel hartelijk dank!

Bijdrage Jorina

Na mijn eerste bezoek in november 2008 wist ik zeker dat ik
nog eens terug wilde naar Bangladesh. In het najaar van 2009
meteen de koe bij de horens gevat. Doordat mijn tante en ik
dezelfde naam hebben was de reis behoorlijk spannend, want
er was maar één stoel beschikbaar. Eenmaal aangekomen
werden we opgewacht door een paar enthousiaste kinderen.
Het was super om ze weer terug te zien.
De eerste dagen even acclimatiseren en bij alle 3 de huizen op
visite voor lunch of een kopje thee. Het gaat heel goed met
alle kinderen. Ook bij de tieners is het nu een leuke groep. Ik
werd nu ook actief betrokken bij hun spelletjes en sport. Ik
was zelfs ingeloot bij de badmintonwedstrijd die ze
georganiseerd hadden. Natuurlijk waren zij veel beter, maar
we hebben veel lol gehad.

Voetbalwedstrijd

Ze zijn echt heel sportief en spelen voetbal, volleybal, cricket
en badminton. Dan spelen de tieners tegen de leiding, de
laatste zijn vaak de verliezers ! !
Ook zijn we met de tieners, op een vrijdag (is hun vrije dag),
een boottocht gaan maken met vooraf een lunch op locatie. Dit
was heel gezellig. Ook fijn om te zien dat ze goed met elkaar
kunnen opschieten en er tijdens zo’n dag veel plezier gemaakt
wordt met z’n allen.
Met de andere kinderen zijn we in Dhaka naar het Nationaal
Museum geweest. Hier was van alles te zien over Bangladesh,
van kunst en beeldhouwwerken tot geschiedenis en natuur.
Trouwens wel een hele onderneming met ± 40 kinderen met de
bus naar Dhaka. Gelukkig genoeg begeleiding maar je moet wel
goed op ze letten in zo’n drukke stad.
De ‘kleine’ jongens kwamen voordat ze naar school gingen even
groeten, kletsen en een knuffel halen. Voor sommigen waren de
examens al begonnen, iedereen studeerde hard. En het resultaat is er; iedereen is geslaagd en over naar het volgende jaar!
Mede dankzij de leiding die tijdens de huiswerkuren de kinderen begeleiden met hun huiswerk. Ook ik mocht af en toe juffrouw zijn bij de jongens uit klas 1&2. Ik hielp ze wat met
Engels, want wiskunde in het Bengaals is voor mij nog een beetje te hoog gegrepen. Zij leerden mij wat Bengaalse bloemen te
benoemen, die ze dan ook overhoorden na een aantal dagen.

Tiffintime
In de tweede week had ik iedereen uitgenodigd om rond tiffintime (ca. 17.00u krijgen ze altijd een soort tussendoortje)
naar het meisjeshuis te komen. Ik had namelijk voor iedereen
pannenkoeken gebakken. Met wat hulp van een paar meiden is
het gelukt om 68 pannenkoeken te bakken. We hebben daarvoor 3 uur in de keuken
gestaan. Binnen 5 minuten
waren
ze
opgegeten.
Iedereen vond ze zeer
smakelijk en daar gaat het
om!
We hebben weer veel
plezier gehad en genoten
van ieder moment met
elkaar. Het is gewoon te veel om op te noemen. Ik heb wederom een onvergetelijke reis gehad!!

Groetjes Jorina

Prachtig handwerk
Natuurlijk waren we ook een paar dagen te gast bij Dino, de
projectleider van het prachtige handwerk en de oprichter van
de meisjesschool in de slums.
De jonge vrouwen (vaak al moeder) zijn heel blij met de
mogelijkheid om te leren borduren en/of naaien. We zijn nog
steeds op zoek naar verkoopmogelijkheden voor dit prachtige
Bengaalse textiel. Wij zijn graag bereid om voor groepen een
(korte) presentatie te geven en de prachtige dekbedovertrekken, tafelkleden en cadeau-artikelen te promoten.

Opleiding kleermaakster
Voor dit jaar hebben we ook geld ontvangen om een opleiding
tot kleermaakster voor 12-15 vrouwen
op te starten. Na afloop van de
training kijken we of we een groepje
vrouwen een naaimachine mee kunnen
geven, zodat ze zonder veel kosten
een atelier kunnen starten.

Meisjesschool
Voortzetting en uitbreiding van de
meisjesschool
kan
plaatsvinden
dankzij diverse sponsors, die speciaal
dit project ondersteunen. In een land
als Bangladesh is de steun aan (jonge)
vrouwen bijzonder belangrijk.

Milleniumdoelen
Gelukkig konden ook in 2009 weer vele kinderen naar school
dankzij uw/jouw financiële steun. Educatie is een belangrijke
pijler om armoede te bestrijden.
We zijn op weg naar 2015, het jaar waarin de millenniumdoelen
gerealiseerd moeten zijn.

Met onze bescheiden inzet en uw support
kunnen we hieraan blijven bijdragen.
Wij hebben alle vertrouwen in de toekomst. Wilt u ons
gedenken in uw gebed en mogen we ook dit jaar weer een
beroep doen op uw gulle bijdragen?!
Het rekeningnummer voor de giften is 98.04.73.098 t.n.v. JW
Support te Zoetermeer.
Hartelijke groet,

Joke Wittekoek
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