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

Sjubo Nobo Borsjo (Gelukkig Nieuwjaar)
Mede namens alle kinderen, die dankzij uw steun een fijn leven
hebben, wens ik u een liefdevol en gezond Nieuwjaar. We zijn dankbaar voor alle support in de vorm van een (financiële) bijdrage,
aankoop via webwinkel of markt, gebed of een bemoedigend woord.
Zonder dit alles zouden we de betrokkenen in Bangladesh niet
kunnen helpen. Daarom een hartelijk dank je wel aan allen die dit
mogelijk maken.
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over de problemen, die in het
meisjeshuis waren ontstaan. Gelukkig loopt het allemaal weer op
rolletjes. Er is nieuwe leiding, de kinderen zijn weer blij en we
bouwen samen verder aan een mooie toekomst. Tijdens ons bezoek in
november hebben mijn nichtje Jorina en ik weer volop genoten van
onze fantastische Bengaalse familie. Hieronder haar bijdrage over
deze reis.

Al weer voor de 4e keer naar Bangladesh. Ik werd dan ook met open
armen ontvangen en het voelde alsof ik thuiskwam. We hebben deze
reis weer veel beleefd en natuurlijk veel tijd met de kinderen
doorgebracht met spelletjes doen, gezellig kletsen, leuke uitjes en
feestjes! De communicatie is lastig, maar met een combinatie van
Bengaals, Engels, Nederlands en gebaren komen we er wel uit.
Vrijwel iedere ochtend kwamen enkele kids gedag zeggen en een knuffel
halen voor ze naar school gingen. ’s Avonds na het eten (rond 21.00u)
met de meiden kletsen en lol maken en dan het “welterusten ritueel”
voor het slapen gaan: een knuffel, kus en vele subo ratries (goedenacht).
Mymensingh
Het is interessant om te horen en te zien waar de kinderen vandaan
komen, omdat je dan begrijpt waarom ze nu bij ons wonen. Deze keer
gingen we op bezoek bij de moeder en het zusje van Tonima, die al 3 jaar
in ons meisjeshuis woont. Zij komt uit Mymensingh en we kennen daar
ook de Taizé broeders, zodat we in hun gastenverblijf konden slapen.
Tonima’s moeder en zusje wonen in een slum (krottenwijk), vlakbij het
station.
Hier wonen veel mensen in kleine, van golfplaten en plastic gemaakte
huisjes, zonder goede sanitaire voorzieningen. Maar ook hier weer die
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enorme gastvrijheid, al hebben ze (bijna) niets voor zichzelf, een gast
moet goed behandeld worden en kan niet weg zonder iets gegeten en
gedronken te hebben. Tonima’s moeder verdient wat geld met het
verkopen van thee op het station, maar het is armoe troef. Een vader is
er niet, dus de alleenstaande moeder draait overal voor op en dat is
zwaar.
In Mymensingh hebben we ook projecten bezocht waar gehandicapte
kinderen/jongeren wonen en werken in een speciale werkplaats. Het is
fantastisch om te zien dat de begeleiders, die zich voor deze groep
inzetten er zichtbaar van genieten. De jongeren zijn heel trots op wat ze
in de werkplaats maken (o.a. kaarsen en sieraden) en dat straalt van
hun gezichten af.
Bhairab
Met Habib, één van onze tieners, zijn we met de trein naar zijn
geboortedorp geweest. Zijn grootouders wonen er nog steeds en in de
vakantie gaat hij vaak op bezoek. De treinreis op zich was al een
avontuur, we namen een ‘luxe trein’ (! 0.55 ipv ! 0.15) die maar 2 keer
stopte ipv 20 keer. Met alle verhalen die Habib ons vertelde uit zijn
jeugd en de plekken die we bezocht hebben was het een onvergetelijke
belevenis.
Het was echt back to basic qua sanitair en slapen, maar dit gaf soms
ook weer hilarische momenten: meer dan 5 minuten lopen voor een
‘mooi’ toilet, het halve dorp dat toekijkt als wij ons even opfrissen in de
‘badkamer’ en mensen die van 2 km verderop uit een dorp komen om ons
te zien, tot zelfs drie dagen erna.
Maar de gastvrijheid van de mensen is echt overweldigend. Overal waar
we kwamen werd er gelijk iets te drinken en te eten gemaakt/gehaald.
De moeder van Habib was speciaal meegegaan om voor ons te koken.
Longi’s
We hadden sponsorgeld meegekregen om voor de kinderen iets te kopen.
De jongens wilden al heel lang een longi. Een longi is een (gekleurde) lap
stof die mannen/jongens om hun taille knopen en die tot op de enkels
valt. Hij wordt dagelijks gebruikt door de armen en door rijkeren om te
douchen en te slapen.
Drie tieners hebben mij meegenomen naar Dhaka, naar de longi markt.
Flink onderhandeld en voor de beste prijs/kwaliteit 50 stuks gekocht.
De rest van de weken hebben we ze alleen nog maar in die longi’s zien
lopen, een super cadeau! De meiden hebben oorbelletjes gekregen en
waren daar ook heel blij mee.

Bruiloft
Op 11-11-2011 is de manager van het project getrouwd. De dag ervoor
was er eerst een soort vrijgezellenfeest, gaye holud (geel op je lichaam).
Alle vrouwen/meisjes gaan dan gekleed in het geel, oranje of rood. Bij
aankomst krijg je eerst wat zoetigheid en mag iedereen elkaar insmeren
met glitters en poeder. Daarna worden de bruid en bruidegom (apart)
door familie en vrienden ingesmeerd met gele/oranje pasta, gemaakt van
de wortel van de Turmericplant. Het wordt op het gezicht, op de armen
en in je haar gesmeerd. Ook wij werden niet overgeslagen en iedereen had
dikke pret! Daarna gaat de muziek aan en wordt er veel gedanst. Wij
waren dan ook verplicht hieraan mee te doen !. Na de smeerpartij wordt
de bruid buiten uitgebreid gewassen en dat is in de winter best koud.
De volgende dag, op 11-11-11 kwam de bruidegom zijn bruid ophalen in
een mooi versierde auto, beiden zagen er prachtig uit. Vervolgens was er
een korte ceremonie en moeten de bruid&bruidegom en de getuigen hun
handtekening zetten.
Daarna volgde een heerlijke lunch met kip en een ei. De kinderen en
gasten hebben ervan gesmuld. Toen iedereen klaar was met eten ging de
muziek weer aan en was het tijd om te dansen. De kinderen en het
bruidspaar hebben er, net als wij, enorm van genoten. Het was een
ervaring om nooit te vergeten!
Schoolexamens
Omdat een aantal kinderen (klas 8) examens hadden, moest er natuurlijk
ook geleerd worden. Om mij een beetje inzicht te geven hoe in Bangladesh
een landelijk examen wordt afgenomen, hebben de jongens van klas 8 mij
uitgenodigd mee te gaan naar de school waar ze hun examens hadden.
Tot een bepaalde tijd van te voren mogen ouders/ begeleiders het
schoolterrein op en zo konden ze mij laten zien waar hun lokaal was. Ze
zitten met z’n drieën naast elkaar op een bankje van ±3meter lang.
Ze krijgen allemaal een vaste plek toegewezen voor alle examens
(Bengaals, Engels, Sociale wetenschappen, wiskunde, geschiedenis), Ze
zitten erg kort op elkaar en dat kan voordelen hebben !. Ze horen in
januari of ze geslaagd zijn en wie de beste van de klas is!
Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar dit is een nieuwsbrief geen boek!
Maar u bent weer op de hoogte van het reilen en zeilen in de huizen van
onze Dutch Shalom Family for Children!
Zoals u hebt gelezen heb ik het weer erg naar mijn zin gehad en ik hoop
dat de stichting JW Support nog lang kan doorgaan met de steun aan
deze fantastische kids. Ze hebben ons nog steeds nodig en wij kunnen er
met z’n allen voor zorgen dat zij een betere toekomst hebben/krijgen!!
Helpt u mee?!

Lieve groet, Jorina

U kunt uw bijdrage storten op rekening 98.04.73.098 t.n.v. JW Support te Zoetermeer. Alle
donaties worden direct gebruikt om de projecten financieel te steunen. Kijkt u regelmatig ook even
op de website voor nieuwe producten of info/foto’s over onze projecten.
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