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Doelstelling Stichting SAKO
Stichting Steun aan Kinderen Overzee
(SAKO) is opgericht in 1999.
De belangrijkste doelstelling is hulp
bieden aan kinderen, vooral op het
gebied van onderwijs en gezondheids
zorg in derde wereldlanden. Deze hulp
geschiedt ongeacht ras, huidskleur
of religie. De werkzaamheden van
de stichting omvatten het initiëren
van projecten, het onderhouden van
contacten met de projecthouders
en donateurs en het verzamelen
van zoveel mogelijk informatie over
lopende (samenwerkings)projecten.
Stichting SAKO verplicht zich om
alle gelden verkregen uit donaties
volledig te besteden aan structurele
hulpverlening.

Health mobilizer van Chandradip gaat van deur tot deur om
voorlichting te geven over Corona (foto met dank aan Al Amin, CDS)

Afstandsonderwijs of door
afstand geen onderwijs?
Wat hebben we een geluk gehad! Geluk vanwege het feit
dat het coronavirus zich in januari voornamelijk beperkte tot
China. Daardoor kon een aantal bestuursleden van SAKO nog
genieten van een waardevolle reis (op eigen kosten) naar onze
projectpartners. U leest de reisverhalen in deze nieuwsbrief.
Jammer genoeg beheerst de coronacrisis nu ieders leven.
We maken het mee via nieuwsberichten en in het dagelijks
leven. Hoe verloopt deze crisis in andere landen? Onze
projectpartners hebben ons op de hoogte gebracht van
hun situatie in Bangladesh. Is er afstandsonderwijs of door
afstand geen onderwijs? Hoe zit het daar met de capaciteit op
de IC-afdelingen, inkomstenderving en de anderhalve meter
regels? Het gaat allemaal heel anders dan in Nederland. De
Bengalen hebben nu extra ondersteuning nodig. SAKO levert
daar samen met Wilde Ganzen ook een bijdrage aan. U leest
er meer over in deze nieuwsbrief.
Blijf gezond en hartelijk dank voor uw donaties!
Bestuur Stichting SAKO ●

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Steun aan Kinderen Overzee • Scheldekade 23B, 4531 EG Terneuzen
T 0115 - 481 728 • E info@stichtingsako.nl • www.stichtingsako.nl • IBAN NL14 ABNA 0540 3578 20
Deze nieuwsbrief verschijnt, zo mogelijk, twee keer per jaar en is bedoeld voor de donateurs van de stichting SAKO.

CORONA IN BANGLADESH: h
van lokale en internationale

Toen we in Nederland al volop te maken hadden
met maatregelen om de verspreiding van het Corona
virus tegen te gaan, leek het er even op dat de
uitbraak in Bangladesh mee zou vallen. Inmiddels
is duidelijk dat ook hier het virus nu rondgaat.
En in een land waar de bevolkingsdichtheid bijna
3 keer zo hoog en de hygiëne een stuk minder is
dan in Nederland, is het ontzettend moeilijk om
verspreiding van het virus tegen te gaan. SAKO
probeert samen met haar partners te helpen.
In Bangladesh wonen 1.155 mensen per km2, tegen
412 mensen per km2 in Nederland. Op het platteland
wonen mensen veelal in éénkamer huizen en speelt het
leven zich buiten op het erf af. Vaak maken meerdere
huishoudens gebruik van een en dezelfde waterpomp.
Daarmee lijkt een snelle verspreiding bijna niet te stoppen. De steden zijn zo mogelijk nog dichter bevolkt. In
de hoofdstad Dhaka wonen ruim 45.000 mensen per
km2, terwijl er in Amsterdam ‘slechts’ 4.000 inwoners
per km2 zijn. Anderhalve meter afstand houden is in deze
omstandigheden bijna onmogelijk. Door gebrekkige test
capaciteit is het moeilijk te zeggen hoe snel en waar het
virus zich verspreid.

Zeer beperkte IC-capaciteit
Toch besloot de regering op 22 maart tot een lockdown
toen de eerste gevallen bekend waren en het steeds
duidelijker werd wat de desastreuze gevolgen van een
grote uitbraak zouden zijn voor de gezondheidszorg. Net
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zoals in Nederland vreesde men dat de gezondheidszorg
het aantal coronapatiënten niet aan zou kunnen door
een beperkte IC-capaciteit. Er zijn ongeveer net zoveel
IC-plaatsen in Bangladesh als in Nederland, maar het
totale bevolkingsaantal is acht keer zo groot.

Zorgen voor de toekomst
Terwijl het er in Nederland op lijkt dat de eerste golf
onder controle is gebracht, is dit voor Bangladesh nog
maar de vraag. Het aantal geregistreerde coronapatiënten is lager dan in Nederland, maar de toekomst baart
zorgen en dat is ook terug te zien in de statistieken.
De lockdown lijkt niet echt geleid te hebben tot een vermindering in toename van patiënten, het afvlakken van
de curve is voorlopig nog niet in zicht. Het nieuwe aantal patiënten dat eind mei dagelijks geregistreerd werd
(bijna 2,000 per dag) ligt veel hoger dan tijdens de het
hoogtepunt van de eerste golf in Nederland (1,335 op 11
april). En dat terwijl de testcapaciteit in Bangladesh lager
ligt dan in Nederland.

Geen ondersteuningsmaatregelen voor
Bengalen
De impact van de coronacrisis in Nederland is enorm,
zowel voor de volksgezondheid als voor de economie.
De Nederlandse overheid heeft allerlei regelingen in
het leven geroepen om ondernemers, ZZP-ers en
werknemers te helpen om deze crisis door te komen:
NOW, TOGS, Tozo en dergelijke.
Helaas heeft de overheid van Bangladesh niet de
mogelijkheid om dergelijke maatregelen te bekostigen.

hulp komt vooral
organisaties
De meeste mensen hebben geen vaste baan en
verdienen hun inkomen als dagloner. Met de lockdown
vallen die inkomsten dan ook gelijk weg. Via de overheid
wordt er wel actie ondernomen om voedselhulp te
verstrekken, maar dit is lang niet genoeg om alle
families die het nodig hebben te helpen.

Lokale en internationale hulp
Net als bij alle andere rampen, zoals cyclonen en overstromingen, wordt er in deze situatie dan ook gerekend
op lokale en internationale hulp organisaties om samen
de gevolgen van deze crisis door te komen. De vier SAKO
partners in Bangladesh zijn gelijk aan de slag gegaan samen met SAKO om te kijken welke hulpacties ze konden
opzetten. Omdat veel reguliere activiteiten nu niet door
kunnen gaan, hebben we gekeken naar welk gedeelte
van het budget gebruikt kan worden voor hulp en voorlichtingsactiviteiten. Het is helaas niet mogelijk om
activiteiten zoals lessen voort te zetten via internet en
scholen zijn dan ook helemaal dicht. Wel zijn er gelukkig
maatregelen getroffen om essentiële activiteiten voort
te zetten. Zo gaan de medewerkers van Chandradip
door met zwangerschapscontroles, maar nu wel met
bescherming en zoveel als mogelijk op afstand.

Hulp aan honderd gezinnen
In totaal hebben de SAKO partners al zo’n honderd
gezinnen geholpen en hopen de komende tijd nog meer
hulp te geven aan die gezinnen die het heel hard nodig
hebben. Wilde Ganzen staat ook deze keer weer klaar
om bij te springen met extra financiële steun. Door een
speciaal hiervoor opgericht Coronafonds wordt onze
eigen bijdrage verdubbeld en samen kunnen we zo
een bijdrage leveren aan de beperking van de ergste
gevolgen van het coronavirus. Mocht het voor u mogelijk
zijn om aan deze noodactiviteiten een bijdrage
te leveren, is die zeer welkom, voor elke euro die
u doneert, legt Wilde Ganzen er een euro bij. ●

Foto 1: Health mobilizer van Chandradip doet zwangerschapscontrole in tijden van Corona (foto met dank aan Al Amin, CDS)
Foto 2: Uitdelen van voedselpakketten bij DHARA
(foto met dank aan DHARA)
Foto 3: Voedselpakketten van DHARA staan klaar voor distributie
(foto met dank aan DHARA)
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Bronvermelding: www.ourworldindata.org/coronavirus

SAKO-bestuur bezoekt de
projecten in Bangladesh
Afgelopen januari bezochten verschillende leden van
het SAKO bestuur drie van de vier partners in Bangladesh
(op eigen kosten). Voor Inès was het de tweede keer na
23 jaar dat zij in Bangladesh kwam en Carla was er
voor het eerst, samen met haar man Peter. Als lid van
het Uitvoerend Comité is het voor Joost een jaarlijkse
reis, voor mij was het de tiende keer, maar wel zeven jaar
geleden.
Voor mij persoonlijk was het emotioneel om alle
bekenden weer te zien en te spreken, maar ook
omdat het wellicht de laatste keer zou zijn dat ik
deze reis zou ondernemen.

Bengaalse meisjes blij met onze
dames
Het was mijn bedoeling om vooral de “nieuwe
leden” van het bestuur te introduceren bij de
Bengaalse projecthouders. Daardoor was er
natuurlijk een accentverlegging en werden beide
dames Inès en Carla overal met veel egards
ontvangen. Maar vooral door de Bengaalse
meisjes omstuwd en aan de arm meegenomen. Dit
soort van ontvangst zal een man in Bangladesh
nooit overkomen, daarvoor is de afstand tussen
man en vrouw te groot.
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Zang, dans en zaken bespreken

Een bezoek van SAKO is voor de projecthouders
altijd bijzonder en geeft aan dat er waardering is
voor het werk wat de projecthouders doen. Naast
de vrolijke zaken zoals de ontvangsten met zang
en dans, zijn er ook serieuze zaken aan de orde
geweest. Zo was er een “partner meeting” met de
vier partners en het bestuur van SAKO. Naast de
status quo van elke lokale organisatie heeft het
bestuur aangegeven dat de middelen van SAKO
en de steun vanuit Nederland niet onuitputtelijk
zijn. Een groot voordeel is dat Joost dit standpunt
op zo’n moment haarscherp in het Bengaals
uitlegt aan de projecthouders. Natuurlijk zijn
het allemaal mooie programma’s die heel veel
betekenen voor de omgeving waarin de projecten
worden uitgevoerd.

Aangrijpend project

Het bestuur was het duidelijk eens met elkaar
over het meest aangrijpende project: het “Moeder
en Kind” project van Chandradip. Vooral toen we
getuige waren van de voorlichting aan een groep
van 70 meisjes tussen 12 en 16 jaar. Dat heeft op
iedereen een onuitwisbare indruk achtergelaten.
Meer over deze voorlichting leest u op de pagina
hiernaast.
Sjef Verwilghen ●

Voorlichting aan meisjes:
jezelf zijn en alle vragen
stellen die je wilt
Gezondheidswerk is een belangrijke pijler bij onze partnerorganisaties in Bangladesh. De zogenoemde Healthworkers
van Aloshika, Bangladesh Village Development Organisation
(BVDO) en Chandradip Development Society (CDS) zijn erg
veelzijdig. Ook hebben zij het vertrouwen van de verschillende
doelgroepen voor wie ze zich inzetten.
Naast de voorlichtingsbijeenkomsten over
voeding en het geven van begeleiding voor,
tijdens en na de zwangerschap, hebben de
gezondheidswerkers ook een taak in het onderwijs.
Hiervan zagen we een mooi voorbeeld bij CDS.
De gezondheidswerkers namen ons mee naar
een voorlichtingsprogramma voor meisjes in de
leeftijd van twaalf tot zestien jaar. De meisjes,
die onderwijs volgen aan overheidsscholen,
zitten in de puberteit en werden voorgelicht over
de menstruatie, voorbehoedsmiddelen en een
gezonde omgang met jongens. Ook gingen ze in
gesprek over trouwen. Onder andere over dat jong
trouwen niet altijd goed is, zeker niet als dat tegen
de wil van de meisjes is.

Veilig praten over lastige
onderwerpen
Ook kwamen onderwerpen als seks voor en binnen
het huwelijk, huiselijk geweld en de positie van
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de vrouw aan de orde. Een zeer divers programma
waarbij de gezondheidswerkers op een natuurlijke
manier een veilige omgeving creëerden, zodat de
meisjes zichzelf konden zijn. Alle vragen mochten
gesteld worden, hoe lastig het onderwerp ook was.

Meer openheid zonder jongens
Belangrijk bij de voorlichtingssessies is dat dat
er geen jongens aanwezig zijn. De jongens zitten
normaal wel in dezelfde klas, maar uit ervaring is
gebleken dat de meisjes zich niet prettig voelen bij
deze voorlichting als er ook jongens aanwezig zijn.
Jongens staan anders tegenover de onderwerpen
die besproken worden en hun vragen kunnen de
meisjes in verlegenheid brengen of intimideren.
Daarom is er, na evaluatie en in overleg met
de school, voor gekozen om de voorlichting
alleen aan de meisjes te geven. Dit is volgens de
gezondheidswerkers een positieve stap geweest en
het is de openheid zeker ten goede gekomen.
Voor ons een andere kijk op de veelzijdigheid
van de gezondheidswerkers, die met dit
programma een bijdrage weten te leveren aan de
bewustwording van meisjes op jonge leeftijd. Een
mooie ervaring. ●

Mijn gekoesterde wens: 				
Bangladesh in het echt
Ik ben al jarenlang donateur van Stichting SAKO en
sinds een jaar of zes maak ik ook deel uit van het
bestuur. Het was een al lang gekoesterde wens van
me om het land en onze projecten ook eens in het echt
te bezoeken. Door allerlei omstandigheden was dat tot
op heden nog niet gelukt, maar afgelopen januari was
het dan zover. En waar kom je dan terecht….
Allereerst in de miljoenenstad Dhaka, waar de
kakafonie van geluiden en de “chaos” op straat
je overdondert. Je ziet zoveel om je heen gebeuren,
dat het je even duizelt.
Daarna reisden we verder naar de prachtige,
landelijke, groene omgeving met heel veel geuren
en kleuren en hadden we ons verblijf op het
terrein van onze partner Aloshikha, waar we
ontzettend hartelijk werden ontvangen.

Schijn bedriegt in de prachtige
rijstvelden
Vanuit Aloshika bezochten we drie projecten en
reisden we in en op allerlei vervoermiddelen door
het binnenland. De prachtige rijstvelden en het
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groene landschap en de diversiteit aan dorpjes,
winkeltjes en huisjes en mensen waren prachtig
om te zien, echter schijn bedriegt. Het echte leven
dringt ook wel tot je door en dat is in sommige
gevallen niet echt florissant, wat voor mij duidelijk
maakte dat onze hulp echt wel noodzakelijk is in
dit gebied.

Professionaliteit hulpverlening
Tijdens de contacten met de projecthouders is
mij het enthousiasme, de professionaliteit en de
nodige veerkracht waarmee de projecthouders
hun werk doen opgevallen. De omstandigheden
en middelen waarover ze beschikken zijn lang niet
altijd toereikend en toch maken ze er met volle
overtuiging en veel liefde voor hun werk, het beste
van.
Het was een bijzondere, enerverende, maar vooral
liefdevolle ervaring om te zijn in het land, waar
onze steun en donaties zo goed besteed worden.
Als het kan, ga ik zeker nog eens terug!
Carla de Munck ●

Nieuwe leermiddelen voor VTC
dankzij jubileumactie
In samenwerking met Wilde Ganzen heeft SAKO ter ere
van haar 20-jarig jubileum een speciale inzamelingsactie
gehouden voor de aanschaf van leermiddelen. En dat
betekent dat de leerlingen van het VTC weer volop aan
de gang kunnen om praktijk ervaring op te doen.
Er kan weer worden gelast, en door elektriciensin-opleiding wordt geoefend met het veilig
aanleggen van bedrading. In het scheikunde
lokaal zijn leerlingen druk bezig met het doen
van proefjes. En op de achtergrond klinkt
vanuit het naaiatelier een koor van zoemende
trapnaaimachines en tikkende naalden.

150 eerstejaars studenten
In januari van dit jaar zijn 150 nieuwe eerstejaars
studenten gestart met de opleiding tot lasser,
elektricien, kleermaker, IT medewerker of monteur.
Ook kregen zij van de overheid schoolboeken.
De technische school werkt nauw samen met de
overheid met als doel dat de overheid uiteindelijk
de salariskosten van de leraren op zich gaat
nemen. Dit afgelopen jaar is het VTC weer een

stap dichterbij gekomen, doordat alle leraren nu
uit de lerarenpool van de overheid afkomstig zijn.

Lasmachine en collegestoelen
Naast alle werkmaterialen zijn er ook een aantal
grote uitgaven gedaan. Er is een lasmachine
aangeschaft, een lockmachine voor het naaiatelier,
en een scanner voor de computerklas. Ook zijn er
150 nieuwe collegestoelen gemaakt voor in het
theorie lokaal. Namens alle leerlingen dank aan
alle sponsoren: Stichting Wilde Ganzen, Logisticon
Water Treatment, Stichting Alle Beetjes, Rotary
Club Terneuzen, Rotary Club Zwijndrecht, RK
Caritas Hulst, Centraal Apotheek Zwijndrecht en
alle trouwe SAKO donateurs.

Tijdelijke sluiting vanwege corona
In april heeft ook de technische school haar
deuren tijdelijk moeten sluiten om het corona
virus een halt toe te roepen. Voor nu is het
even stil, maar we hebben goede hoop dat alle
bedrijvigheid snel weer op kan starten. ●

ANBI schenkingsregeling Belastingdienst
Schenkt u jaarlijks een bedrag tussen de € 100 en € 600 per jaar aan SAKO? Dan kunt u daarvan
belastingvoordeel hebben.
De Belastingdienst maakt het mogelijk dat u als donateur een overeenkomst kunt afsluiten met een ANBI geregistreerde
stichting, zoals SAKO. Zo kunt u uw geschonken bedrag aftrekken. Met de ANBI schenkingscalculator berekent u
uw belastingvoordeel.
Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.stichtingsako.nl (menu Steun SAKO).
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Logisticon Water Treatment
nieuwe sponsor SAKO
Het bedrijf Logisticon Water Treatment uit Groot-Ammers verbindt zich voor de komende twee jaar als
sponsor aan de programma’s van SAKO in Bangladesh.

Ondersteuning van het VTC

Logisticon Water Treatment bouwt in eigen fabriek
kwalitatief hoogstaande waterzuiveringsinstallaties,
die in eigen beheer worden ontworpen en gebouwd voor
vele toepassingen. ‘Wij zijn een innovatief bedrijf dat in
samenwerking met klanten en toeleveranciers constant
werkt aan verbeteringen van processen, waarbij de 3 P’s
altijd weer terugkomen (People, Planet, Profit). Vanuit
deze filosofie heeft het bedrijf ook aandacht voor lokale en
mondiale initiatieven die bijdragen aan een betere wereld.
Daarbinnen past de ondersteuning aan de projecten van
SAKO’, aldus directeur Frank Cammaert van Logisticon.

Wilt u meer weten over Logisticon?
Kijk dan op www.logisticon.comx

Besluit SAKO Nieuws: Dit SAKO Nieuws geeft in grote
lijnen de projecten aan, die onder handen zijn. Voor al deze projecten is
Stichting SAKO sterk afhankelijk van uw hulp. Zonder uw bijdrage kunnen
deze projecten niet tot stand komen. Het stichtingsbestuur dankt u hartelijk
voor uw trouwe bijdrage. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Volg ons op
www.facebook.com/Stichting.SAKO
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sponsoring drukwerk Johan en Marijke Robesin, Hoek

In eerste instantie wordt de bijdrage van Logisticon gebruikt
ter ondersteuning van het Vocational Training Centre.
Hun bijdrage heeft ons geholpen om het VTC van nieuwe
lesmaterialen te voorzien. Daarnaast maakt Logisticon het
mogelijk dat de 150 leerlingen die dit jaar hun tweejarige
opleiding tot lasser, elektricien, kleermaker, IT-medewerker
of monteur zijn gestart, deze opleiding ook gegarandeerd
kunnen afronden.

