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Bijna aan het eind van 2020, een heel bijzonder jaar, waarin we zijn
geconfronteerd met allerlei beperkingen rondom het nare Corona virus,
willen we u op de hoogte stellen van het wel en wee van onze projecten in
Bangladesh. We hebben afscheid moeten nemen van onze kok Shafali
massi, die enkele weken geleden onverwacht is overleden. We hebben
naast onze vaste projecten extra steun kunnen geven in de vorm van
voedselhulp en medische zorg. En een interview met Minoty, één van de
studenten van het eerste uur, waarin ze verteld hoe het nu met haar gaat.
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              BEHEERDER WEBSITE
We beginnen deze nieuwsbrief met een oproep voor voor
iemand die onze website wil gaan beheren. De basis is 15
jaar geleden op fantastische wijze neergezet door
Scorpion en jarenlang heeft hij ervoor gezorgd dat de
aangeleverde teksten en foto's in een prachtige lay-out
perfect toegankelijk waren voor de bezoekers van JW
Support. Doordat de website er prima uitziet volstaat het
de komende jaren om af en toe een stukje tekst of wat
foto's te wijzigen en een paar keer per jaar de links van
de nieuwsbrieven en jaarrapporten toe te voegen. Wie o
wie gaat ons hierbij helpen??

Dutch Shalom Family for Children in Savar
Na maandenlang binnen de muren van hun huis te hebben gebivakkeerd (inclusief kleine
binnenplaats) gaan de jongens nu toch af en toe lekker voetballen. Ook zijn ze een keer in
een rivier gaan zwemmen, waarbij ze de thuis voorbereide lunch hebben meegenomen en
ter plekke opgepeuzeld. 
De scholen zijn nog zeker tot eind december gesloten, maar gelukkig wordt er her en der
overgegaan op online lessen. Voor de leerlingen van de vakopleidingen op de zgn. MTS is dat
lastig, want een groot van hun lessen bestaat uit praktische instructies en oefeningen. Elke
dag hebben we echter ruimte afgeblokt om huiswerk te maken en de manager, die zelf super
handig en creatief is, betrekt ze bij onderhoud en verbeteringen aan de opvanghuizen. Ook
hebben twee jongens via ons lokale netwerk een tijdelijke stageplek gekregen om alvast
praktijkervaring op te doen. 
Een vriendin van Joke ontwikkeld allerlei online cursussen en zij laat onze jongeren testen
om te kijken wat er aangepast of aangevuld moet worden alvorens zij het op de digitale
markt aanbiedt. Het is voor onze studenten interessant om op zo'n creatieve en westerse
manier lesstof te ontvangen en we zijn ervan overtuigd dat ze er in hun verdere leven en
carrière voordeel van zullen hebben.

We hebben de droevige mededeling dat de
kokkin van het meisjeshuis enkele weken
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geleden onverwacht is overleden, omdat zij
niet tijdig hulp heeft gezocht voor haar
hoge bloeddruk. Als zij maandelijks haar
salaris kwam halen, zei ze dat het goed
met haar ging..... We zullen haar na 15
jaar trouwe dienst enorm missen en haar
dochter actief steunen en begeleiden. 
Tonima één van onze studentes heeft een
moeder, die met het verkopen van thee
tracht in haar levensonderhoud te
voorzien. Afgelopen december, tijdens het
jaarlijkse bezoek aan haar moeder,
kwamen we erachter dat ze last van een
enorme galsteen. In oktober hebben wij de
operatie voor haar moeder betaald. 
Ook de meisjes zijn veel binnen, leren
koken, maken dagelijks hun huiswerk,
testen de online lessen van Shirley en
genieten van de Hindi soaps, die in
Bangladesh erg populair zijn. Natuurlijk is
er ook tijd voor ontspanning en creëren ze
hun eigen zang en dans. 

In de rubriek "Hoe is het nu
met....." deze keer het verhaal van
Minoty, die in het verleden in ons
opvanghuis in Savar heeft gewoond. Na de
middelbare school ging ze 2 jaar naar
college en daarna de 3-jarige opleiding tot
verpleegkundige in een ziekenhuis in
Faridpur, waar ze aansluitend nog 3 jaar
heeft gewerkt. Sinds 6 maanden werkt ze
in een ziekenhuis met overheidssteun,
omdat je daar veel meer verdiend (220
euro per mnd i.p.v. 140) en betere
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regelingen. Dit ziekenhuis ligt echter op
zo'n 4 uur reistijd van haar familie, dus wil
ze graag overgeplaatst worden. 
Ze is intussen getrouwd, heeft een kindje
van 2, die bij haar ouders woont, want ze
kan door haar werk niet zelf voor hem
zorgen. Ook steunt ze al jaren haar ouders
(arme dagloners) i.p.v. haar salaris af te
geven aan haar schoonfamilie hetgeen
gebruikelijk is Bangladesh. Het is een
harde werker met haar hart op de juiste
plek en zeer geliefd bij haar collega's.
Momenteel verzorgd ze de Covid patiënten.

Lef for Life school
Hoewel de school officieel nog gesloten is, mogen kleine groepjes kinderen toch langs
komen voor een paar uurtjes les en een gezonde maaltijd. dit betekent dat ze 2-3 keer per
week goed te eten krijgen. Het uitdelen van noodrantsoenen is daarom nog steeds
noodzakelijk, omdat velen in de sloppenwijken  door Corona geen werk, geen inkomen en
geen eten hebben.  
Het jongetje op de foto heeft ernstige brandwonden doordat hij heet water over zich heen
kreeg. Gelukkig kon Dino hem helpen met goede medische zorg en medicijnen. Het herstel
verloopt voorspoedig, hoewel hij levenslang littekens zal houden. Natuurlijk is ook zijn
moeder heel dankbaar dat hij nog leeft en zoveel hulp krijgt vanuit de Lef for Life
organisatie.

Helaas heeft Corona nog steeds een enorme invloed op
ons reisgedrag. Derhalve vrijwel geen gasten in ons Bed
& Breakfast en geen aanmeldingen voor rondreizen in dit
bijzondere land. Onze gidsen en andere flexwerkers zijn
werkloos en onze vaste medewerkers krijgen een
minimum salaris om de maand door te komen. We hopen
op een wonder, zodat we onze toeristische
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activiteiten niet hoeven te staken, maar de bodem van
onze bankrekening is in zicht.....

Toekomst....
Hoewel het aantal zieken

in Bangladesh als gevolg

van Covid gelukkig

meevalt, kies ik er toch

voor om voorlopig even in

Nederland te blijven. De

kinderen worden goed

verzorgd; het geringe

aantal gasten bij Golpata

kan door de manager

worden ontvangen en

begeleid, dus er is geen

reden om op korte termijn

naar Bangladesh af te

reizen. Natuurlijk mis ik

mijn Bengaalse familie en

vrienden en vooral ook het

heerlijke weer, maar ik

ben dankbaar voor het

gezellige plekje dat ik in

Nederland heb.  
 

Tenslotte 
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. Mocht u organisaties of
mensen in uw netwerk hebben, die ons zouden willen steunen, graag de nieuwsbrief
doorsturen of ons met elkaar in contact brengen. Doordat er geen activiteiten plaatsvinden,
lopen de inkomsten flink terug en we willen onze steun graag voortzetten, want de
economische gevolgen van dit nare virus zijn in Bangladesh nog groter dan in Nederland en
de overheid zegt van alles toe, maar in  de praktijk merken we er weinig van. 
  
Hartelijke groeten en fijne Feestdagen 
Wees voorzichtig, een goede gezondheid is zeer waardevol! 
Joke Wittekoek
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