
 

 

 

Dutch Shalom Family for Children Bangladesh  
opvang voor straatkinderen in Savar, Dhaka, Bangladesh 
 

In februari en april ben ik een maand in Savar geweest. In deze 
nieuwsbrief wil ik u op de hoogte brengen van de laatste 

ontwikkelingen in Savar, het ziekenhuis in Binnafoir, de slumgirls en 

het borduur- en naaiproject.  

 

Crisis bij de Kids in Savar 

Toen ik half januari terugkwam van een weekje skiën, stond er een 

bericht in mijn mailbox over een meisje van 14 jaar dat was 

weggelopen en een brief had achtergelaten met de reden waarom.  

Zij was gedurende lange tijd “het kind van de rekening” geweest. 

Veel straf, roddels en nooit een vriendelijk woord. Ze kon er niet 

meer tegen en had besloten weg te gaan. Dit was het begin van een 

reeks gesprekken tussen de manager, leidsters en meisjes. Ondanks 

dat ze bang waren voor straf hadden 4 meisjes toch voldoende 

moed om de misstanden aan te kaarten. De meisjes werden vaak 

uitgescholden om kleine missers. Zij kregen slaag als zij hun 

dagelijkse taak niet naar behoren uitvoerden en er werden heuse 

lastercampagnes gestart. Voor mij, de manager en boekhouder was 

de maat vol en we hebben de leiding van het meisjeshuis op staande 

voet ontslagen. 

 

Na veel heen en weer mailen en bellen, werd het duidelijk dat er 

hulp van buiten moest komen. Er waren al eerder problemen geweest 

tussen deze leiding en de manager en men dacht nu dat de manager 

dit voorval aangreep om zich van hen te ontdoen. Ik ben zelf nooit 

open over problemen, want die bespreek ik het liefst alleen met de 

betrokkenen. Dit heeft tot gevolg dat anderen niet altijd weten wat 

er speelt. Daar ik sinds 1 november zonder betaald werk ben, heb ik 

besloten om begin februari op het vliegtuig te stappen. Toen ik de 

problematiek uit het verleden kon bevestigen en daarbij opgeteld de 

achterbakse houding van de beide dames in de laatste maanden, kon 

men de beslissing wel accepteren. 

 

Nieuwe geschikte leiding valt niet echt mee. Er is één nieuwe 

huismoeder gevonden en we blijven zoeken naar een assistente. 

Intussen is de kokkin zo lief om ook ’s avonds en nachts te blijven. 

Daar ik mijn al gekochte ticket voor april niet kon omzetten voor de 

reis in februari ben ik in april nogmaals 4 weken in Savar geweest. 

Het was goed om in alle rust met de betrokkenen gesprekken te 

voeren. Zoals altijd is het een feest om veel tijd met de kinderen 

door te brengen. 
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Ziekenhuis in Binnafoir 

Het gebrek aan elektriciteit houdt de ontwikkeling van het ziekenhuis tegen. Vier jaar geleden is 

de aanvraag bij de lokale overheid neergelegd en er wordt regelmatig navraag gedaan, maar tot nu 

toe zonder resultaat. Onze boekhouder Pintu volgt een 2 jarige MBA opleiding aan één van de 

universiteiten in Dhaka. Eén van zijn leraren is zeer geïnteresseerd in Solar energie. Pintu heeft 

zijn leraar en de coördinator van het ziekenhuis, onze partner Dilip Datta bij elkaar gebracht en nu 

gaan ze samen een plan maken om het ziekenhuis van elektriciteit te voorzien. Onze grootste 

donateur, Impulsis, heeft gelukkig toestemming gegeven om een deel van het budget te gebruiken 

om het ziekenhuis van energie te voorzien. 

 

Borduur- en naaiproject 

Wie onze website bezoekt, ziet niet alleen de achtergrondinformatie 

over onze opvanghuizen of het ziekenhuis, maar ook prachtig hand- en 

naaiwerk. De jonge vrouwen die deze producten maken, zijn vaak 

alleenstaand met 1 of 2 kinderen. Sommigen zijn binnen het project 

opgeleid, anderen hebben het van hun (groot)moeder geleerd. Naast 

borduur- en haakwerk worden er ook steeds vaker blouses en jurken 

gemaakt. De eerste naaiklas uit 2010 heeft een aantal 

schooluniformen gemaakt. Momenteel worden er orders uit Engeland 

en Rusland ontvangen, waardoor de inkomsten binnen het project 

stabiliseren. Van de stichting Edupas hebben we een bijdrage 

ontvangen om het naaiproject in de komende twee jaar voort te 

zetten. Dit betekent voor tientallen vrouwen uitzicht op werk en 

inkomen. 

 

Coördinator Dino 

De coördinator van het handwerk, Dino Halder, heeft een moeilijke 

tijd achter de rug. Zijn jongste dochter van bijna 2 werd in februari 

geveld door een eng virus, dat haar zenuwen aantastte. Gelukkig kon 

ze worden behandeld in een kwalitatief goed ziekenhuis. Hieraan 

waren hoge kosten verbonden, die we met liefde hebben betaald. Ze 

heeft 5 injecties gehad van ! 450 per stuk. Momenteel krijgt ze nog 

medicijnen en fysiotherapie. Ze kon niet meer lopen, eten of spelen. 

Gelukkig gaat ze goed vooruit en is er hoop op totaal herstel. Je moet 

er toch niet aan denken wat er was gebeurd als wij die financiële hulp 

niet hadden kunnen bieden. Voor veel mensen in Bangladesh is dát de 

harde realiteit. 

 

Slumgirls 

In de vorige nieuwsbrief had ik een wens geschreven:  “elke dag een 

eenvoudige maaltijd voor de meisjesschool”. Tot begin januari kregen 

ze om de andere dag een maaltijd op school. De pelgrimshoeve, een 

kringloopwinkel in Zoetermeer heeft ervoor gezorgd dat deze wens 

voor 9 maanden vervuld is. Tijdens mijn bezoek in februari bleek hoe 

dankbaar de meisjes hiervoor zijn. Je kunt het niet goed 

omschrijven, de blik in hun ogen zegt genoeg! Ik vertrouw erop dat we 

de rest van het jaar ook rond krijgen.  

 



Fonds voor vervolgopleidingen 

Ook de andere wens uit de nieuwsbrief is vervuld: We hebben een 

donateur, die de eerste jaren de kosten van vervolgopleidingen op 

zich wil nemen. Het biedt onze slimme studenten de kans om door te 

leren in een door hun gewenste richting. 

 

Benefietconcert in de Koningkerk 

In het kader van de lunchconcerten in de Koningkerk is het concert 

van eind mei uitgeroepen tot Benefietconcert voor JW Support. 

Medewerkenden waren het Klezmer-ensemble Lautareasca met 

ontroerende zigeunermuziek uit Oost Europa, het Martini Ensemble 

met Europese en Afrikaanse liedjes, een prachtige vioolsolo door 

Julia van Sloten en een pianosolo van Christine Dunszelmann.   

Er waren 120 bezoekers en de netto opbrengst is ruim 1000 euro! 

Alle gulle gevers en enthousiaste medewerkers heel veel dank!!! 

 

Tot slot 

U kunt onze projecten financieel steunen door geld te storten op 

rekening 98.04.73.098 t.n.v. JW Support te Zoetermeer. Alle 

ontvangen gelden, worden direct ingezet voor de betrokkenen in onze 

projecten. De medewerkers in Nederland doen hun werk pro Deo. Als 

u vragen of ideeën hebt horen wij dat graag.  

 

Hartelijke groet, 
 

Joke Wittekoek 
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