Jaargang 22, Nummer 1; Volgnummer 37

J U N I 2 0 21

Inhoudsopgave

• Empowerment door voorlichting 2/3
• Televisielessen en huiswerkpakketten studeren tijdens een pandemie

4/5

• Adoptie van schooltjes een succes	 5
• Corona in Bangladesh -

tussen hoop en vrees	 6

• Eigen inbreng, eigen inkomsten, 		

eigenwaarde	 7

Schilderijenverkoop ten bate van 		
• Stichting
SAKO	 8

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.

Weerbaar en
onafhankelijk
Twee termen die bewust of onbewust een belangrijke rol
spelen in het leven van iedereen.
In dit SAKO Nieuws zien we het belang van beide begrippen
in onze artikelen terugkomen. Zo kunt u lezen over de
meisjes in de regio Barisal die voorlichting krijgen zodat
ze weerbaar en onafhankelijk in de maatschappij kunnen
staan. Daarnaast een artikel waarin we vertellen hoe onze
partnerorganisaties hun onafhankelijkheid met uw steun
willen vergroten, waardoor hun eigenwaarde toeneemt.
En ook nu weer het, helaas nog steeds actuele, coronavirus
dat ons allen beïnvloedt in weerbaarheid en onafhankelijkheid. We geven u een update over de situatie in Bangladesh.
Ook kunt u lezen over hoe het is om te studeren tijdens een
pandemie in een land waar onlineonderwijs niet haalbaar is.
Veel leesplezier en hartelijk dank voor uw donaties.
We hopen blijvend op u te kunnen rekenen.
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.

In het vorige SAKO nieuws (jaargang 21, nummer 1;
volgnummer 35) heeft u kunnen lezen dat Partnerorganisatie Chandradip Development Society (CDS)
op middelbare scholen voorlichting geeft aan meisjes
van twaalf tot zestien jaar. In het afgelegen plattelandsgebied waar CDS werkt is het een baanbrekend
programma. We vroegen Bashudeb Guha, coördinator
van het programma, om er meer over te vertellen.
Bashudeb zet zich al meer dan tien jaar in voor CDS.
“CDS betekent voor mij meer dan werk alleen. We zijn
als een familie, we delen een passie voor gezondheidszorg en de wil om dit gebied vooruit te helpen”.
Waarom zijn jullie twee jaar geleden
gestart met voorlichting aan meisjes
van twaalf tot zestien jaar?
Het is voor veel mensen een taboe om te praten
over onderwerpen die met puberteit en seksuele
gezondheid hebben te maken. Dit betekent dat meisjes
vaak worden overvallen door de menstruatie en andere
veranderingen die horen bij de puberteit. Moeders
schromen om dit te bespreken met hun dochters.
Dat heeft te maken met traditionele verhoudingen,
religieuze sentimenten en onwetendheid. Seksuele
voorlichting is onderdeel van het verplichte schoolcurriculum, maar ook onderwijzers weten niet
goed raad met dit onderwerp. Meestal wordt het
overgeslagen. Gevoelens van schaamte worden op
deze manier van generatie op generatie doorgegeven.
Wij vinden het belangrijk om dit te doorbreken,
want de gezondheidsrisico’s voor meisjes zijn groot.
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Empowerm
Onderzoek toont aan dat 40% van de vrouwen
kampt met vaginale infecties die in de puberteit
reeds zijn ontstaan. Dit zorgt voor schoolverzuim
op de middelbare school. Op latere leeftijd zorgt
dit voor ernstige complicaties, het verhoogt de
gezondheidsrisico’s tijdens de zwangerschap en
kan zelfs leiden tot baarmoederhalskanker of
onvruchtbaarheid.

Hoe ziet jullie programma eruit?
We selecteren per jaar drie middelbare scholen. Iedere
school bezoeken we vier keer in het jaar voor een
voorlichting na de verplichte schooluren. Deelname is
vrijwillig, maar de lessen worden goed bezocht. Iedere
bijeenkomst sluiten er zich meer meisjes aan. Sinds de
start van het programma hebben we samengewerkt
met acht middelbare scholen.
We bespreken eigenlijk vier hoofdonderwerpen:
informatie rondom de menstruatie en wat er verandert
in de puberteit. We praten niet alleen over lichamelijke
veranderingen, maar ook de veranderingen die
plaatsvinden in de denkwereld en in sociaal opzicht.
Voor meisjes verandert er in korte tijd heel veel. Eerst
spelen ze nog buiten met jongens en meisjes; het
volgende moment houden de ouders hen binnen en
moeten ze zich afzijdig houden van jongens. Daarnaast
geven we seksuele voorlichting en informatie over
het reguleren van zwangerschappen. We vertellen
de leerlingen over de risico’s van vroeg moeder
worden en het belang van goede voeding en zo nodig

ment door voorlichting
Hoe zien jullie de toekomst van
het programma?

aanvullende supplementen tijdens de zwangerschap.
Veel zwangere vrouwen in Bangladesh hebben
bloedarmoede en vitaminetekorten.
We informeren hen over wat normale bijverschijnselen zijn
als je zwanger bent, maar ook aan welke signalen je herkent
dat je hulp nodig hebt. Tot slot praten we over de omgang
met jongens, de wettelijke minimumleeftijd om te trouwen
en de rechten als vrouw. We spreken over het belang om
met hun ouders in gesprek te gaan over hun toekomst, maar
ook waar ze terecht kunnen met vragen als ze niet met hun
ouders kunnen praten. In Bangladesh hebben we hotlines
waarnaar anoniem gebeld kan worden als er moeilijkheden
zijn.

Een aantal scholen wil dat wij meer voorlichtingen geven
en dat we maandelijks komen. Wij zouden heel graag
ons programma willen uitbreiden: meer scholen en meer
voorlichtingen per school. Daarnaast gaan niet alle
meisjes naar een middelbare school. We willen ook deze
meisjes dezelfde informatie meegeven. Via bestaande
vrouwengroepen willen we proberen om hun jonge dochters
te bereiken. Juist deze meisjes lopen het risico om jong
te trouwen en te vroeg zwanger te worden. Er is nog veel te
doen, maar daardoor ook veel te bereiken ●

Hoe zijn de reacties van leerlingen?
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt er voornamelijk
geluisterd. Naarmate leerlingen zich vertrouwder met ons
voelen, komen de vragen. Daarom gaan we ook vier keer in
een jaar terug naar dezelfde school. Een veel gestelde vraag
is bijvoorbeeld of zij klachten kunnen krijgen van het gebruik
van stof om de menstruatie op te vangen. In de winkels
liggen pakjes met wegwerp menstruatie verbanden, maar
deze zijn duur en er is schaamte. Traditioneel gebruiken
vrouwen stukjes stof van een oude sari. Dit wordt gewassen
en hergebruikt. Soms komen er ook ernstige dingen naar
boven. Meisjes die kampen met pijnklachten bijvoorbeeld.
Omdat er geen jongens aanwezig zijn, durven meisjes dit
soort vragen te stellen.
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Bashudeb Guha

Televisielessen en
huiswerkpakketten
- studeren tijdens
een pandemie
Het afgelopen jaar is voor iedereen een test van zijn of haar doorzettingsvermogen geweest. Sinds maart
2020 veranderde opeens alles en moesten we maar wennen aan ‘het nieuwe normaal’, de ‘anderhalve-metersamenleving’ en het leven dat vooral in de digitale wereld plaatsvond. Dit was voor ons in de Westerse wereld
al een hele opgave, maar wat als je helemaal geen internetverbinding hebt? Hoe ben je het afgelopen jaar dan
doorgekomen?
Stichting SAKO maakt zich hard voor goed onderwijs voor
alle kinderen, maar dit doel heeft het afgelopen jaar veel
beproevingen doorgemaakt. Door de coronapandemie zijn
scholen al sinds half maart 2020 niet meer open geweest,
en hebben bijna 38 miljoen leerlingen thuis hun lessen
moeten volgen. Maar zonder een (goede) internetverbinding
was dit voor scholen en leerlingen een moeilijke opgave.

Beperkte toegankelijkheid lessen op
afstand
De overheid heeft geprobeerd om leerlingen te bereiken
door lessen uit te zenden op nationale televisie, genaamd
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Amar Ghore Amare School (‘Mijn school is bij mij
thuis’). Deze lessen zijn minder goed opgepakt door de
leerlingen dan verwacht, waarschijnlijk door de beperkte
toegankelijkheid. In een interview omschreef een meisje
dit als volgt: “We hebben een televisie bij ons thuis, maar
niet in mijn kamer. Kan je altijd in de kamer van iemand
anders gaan zitten om televisie te kijken? Ik vind van niet en
daarom keek ik de televisielessen niet. Trouwens, we hebben
vaak geen elektriciteit of aansluiting op de kabellijn… elke
keer als het buiten bewolkt is valt de elektriciteit uit!”
Naast inspanningen van de overheid hebben scholen ook
zo veel mogelijk geprobeerd om in contact te blijven met

hun leerlingen. Scholen gesponsord door SAKO hebben
bijvoorbeeld getracht om huiswerkpakketten te brengen
bij kinderen zodat ze blijvend aan de slag konden met hun
schoolwerk. Door het hele land blijkt echter maar 22%
van alle leerlingen sinds de lockdown in maart contact te
hebben gehad met een docent.
Alhoewel veel leerlingen thuis zitten met hun boeken
en daaruit de stof proberen te leren, vertellen ze dat ze
sowieso minder tijd hebben of minder tijd besteden aan
hun schoolwerk. Leerlingen zijn bang om al het geleerde
te vergeten door alle thuislessen en verwijten de overheid
dat ze geen duidelijke informatie verspreidt over de
scholensluiting en examens. Dit is een grote bron van stress
voor veel studenten.

zelfs moeten gaan werken, waardoor er minder tijd overblijft
voor school.
Volgens de Dhaka Tribune mogen de scholen misschien op
29 mei open, wat hopelijk betekent dat leerlingen weer de
kans krijgen om hun leven op te pakken en op een goede
manier les te krijgen. Ook uit eigen ervaring weet ik hoe
belangrijk het lesgeven op locatie is. Ik hoop dat de scholen
in Bangladesh zo snel mogelijk weer open kunnen, zodat
onze scholen ze met open armen kunnen ontvangen.
Lena Verwilghen, student International relations and
organisations ●

Bijspringen in verminderde economische
situatie
Thuis leren wordt daarnaast bemoeilijkt door de
verminderde economische situatie in het land.
Onderzoek onder studenten en hun ouders/verzorgers
heeft aangetoond dat 83% van alle huishoudens enig
inkomensverlies heeft geleden. Dit betekent dat sommige
kinderen nu meer moeten helpen in het huishouden of
Bronnen

Baird, S., Seager, J., Sabarwal, S., Guglielmi, S. & Sultan, M. (2020). Adolescence in the time of COVID-19 :
Evidence from Bangladesh. World Bank, Washington DC.
Rahman, T., & Ahmed, R. (2021, 15 april). Combatting the impact of COVID-19 school closures in Bangladesh.
Geraadpleegd van https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/combatting-impact-covid-19-school-closures-bangladesh.
Covid: Bangladesh not reopening schools, colleges till May 29. (2021, 15 mei). Geraadpleegd van https://www.dhakatribune.com/bangladesh/
education/2021/05/15/bangladesh-not-reopening-educational-institutions-on-may-23-24.
Chowdhury, I. A. (2020, 8 december). Bangladeshi children share experiences of remote learning and the challenges they face.
Geraadpleegd van https://www.unicef.org/bangladesh/en/stories/bangladeshi-children-share-experiences-remote-learningand-challenges-they-face.

Adoptie van schooltjes
een succes
In onze SAKO terugblik van december 2020 heeft u wellicht
gelezen dat we ons programma ‘Adopteer een schooltje’
onder de aandacht hebben gebracht.
Inmiddels zijn er weer vijf schooltjes geadopteerd en dat
maakt dat in totaal negen schooltjes kunnen rekenen op
een vaste donateur. Nu zijn er tweeëntwintig schooltjes die
we ter adoptie kunnen aanbieden, dus als u ook wilt zorgen
dat de deuren van ‘uw school’ na de coronacrisis weer
openen, kunt u zich aanmelden via info@stichtingsako.nl.

leuk om samen met een vriendengroep of familieleden een
schooltje te bekostigen. Wanneer u een dergelijke donatie
doet over een periode van vijf jaar, dan kunt u daarvan
belastingvoordeel hebben. ●

Voor €500 gaan er 30 kinderen een heel jaar naar school.
U kunt dit bedrag alleen doneren, maar misschien is het ook

Wilt u meer informatie?
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Kijk dan op www.stichtingsako.nl (onder Steun SAKO).

Corona in Bangladesh tussen hoop en vrees
Bangladesh is nog steeds in de ban van corona. Vooral met de recente beelden van vele
sterfgevallen in India en met beperkte capaciteit in de gezondheidszorg, kijkt men met
grote angst naar wat een dergelijke uitbraak voor Bangladesh zou betekenen.

Nieuwe lockdown
In april dit jaar was men van plan de scholen weer te
openen, maar door de problemen in India is die opening
voor onbepaalde tijd uitgesteld. Alle landsgrenzen met India
zijn gesloten en om te voorkomen dat mensen naar familie
zouden reizen voor het Suikerfeest, kondigde de regering
een strenge lockdown aan om reisbewegingen te beperken,
treinen en bussen reden niet meer. Winkels mogen wel open
blijven, maar mondkapjes zijn verplicht. Overtredingen van
de regels worden streng bestraft met een boete van 4,000
Taka (ongeveer 40 Euro). Om dit in perspectief te plaatsen:
dit is gelijk aan het maandsalaris van een Health Motivator
bij BVDO!

Voorzichtig economisch herstel
Anders dan tijdens de lockdown vorig jaar gaat het
economische leven nu grotendeels door en is er een minder
grote impact op de voedselsituatie van mensen die als
dagloner de kost moeten verdienen, alhoewel er tussen
de individuele gevallen onderling grote verschillen zijn. In
de Bangladesh Development Update van april dit jaar is
de Wereldbank voorzichtig positief over het economische
herstel in Bangladesh. Tegelijkertijd wordt erkend dat
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armoede het afgelopen jaar aanzienlijk is toegenomen.
Hoewel de werkgelegenheid bijna weer op het oude peil is,
zijn de voedselprijzen flink gestegen en hebben veel mensen
zich in de schulden moeten steken om de moeilijke periode
door te komen.

Vaccineren
Een belangrijke stap naar een open samenleving is het
vaccineren van de bevolking. Hiermee is in februari van
dit jaar een goed begin gemaakt; in een periode van 2
maanden werden 5 miljoen mensen gevaccineerd. Dit klinkt
indrukwekkend, maar met 165 miljoen inwoners is er nog
een lange weg te gaan. Helaas is de afgelopen weken de
beschikbaarheid van vaccins enorm beperkt. De meeste
vaccins voor Bangladesh worden in India geproduceerd
en daar kunnen ze momenteel ieder vaccin heel goed zelf
gebruiken ●
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Eigen inbreng, eigen inkomsten,
		eigenwaarde
Eigen inbreng, eigen inkomsten, eigenwaarde: dit staat
bij ieder project op de SAKO website, maar waarom
eigenlijk en wat betekent dit? Samenwerking met lokale
partnerorganisaties staat centraal in de aanpak van SAKO.
Lokale organisaties weten als geen ander wat er speelt in
de gemeenschappen die zij ondersteunen. Alle plannen en
ideeën komen dan ook van projecthouders en via hen worden
de mensen gecontacteerd in de gemeenschappen die gebruik
maken van de voorzieningen die een project biedt.
Omdat de programma’s inspelen op de
behoeften van gemeenschappen, zie we ook
dat mensen uit deze gemeenschappen graag
hun steentje bijdragen aan de uitvoering van
deze programma’s. Dat gebeurt op verschillende
manieren: een landeigenaar die gratis grond ter
beschikking stelt om een schooltje te bouwen, een
onderwijzeres die tegen een kleine vergoeding
kinderen les geeft, ouders die maandelijks een
kleine bijdrage geven (10 Taka = € 0,10) aan de
school waar hun kinderen les krijgen of ouders
die samen het schooltje van hun kinderen
schoonmaken en onderhouden.
Tevens dragen de partnerorganisaties zelf bij aan
de programmakosten. Ook in Bangladesh zijn er
mensen die willen doneren en gemeenschappen
willen ondersteunen. Daarnaast hebben
bijvoorbeeld de partnerorganisaties Aloshikha
en BVDO verschillende kleinschalige agrarische
activiteiten: een pluimveebedrijf waarvan de
eieren worden verkocht, vis uit de visvijvers bij de
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school en meer van dit soort initiatieven. SAKO
partner DHARA heeft een eigen kledingzaak
in de stad Jessore waar kleding en handwerk
gemaakt door vrouwengroepen wordt verkocht.
Tenslotte proberen partnerorganisaties ook bij de
Bengaalse overheid steun te krijgen. Zo worden
alle boeken van de technische school (Vocational
Training Center) door de Bengaalse overheid
ter beschikking gesteld en heeft zij ook het
computerlokaal met alle computers bekostigd. Op
die manier brengen de partners bijna 40% van het
totale budget zelf bij elkaar.
Deze inspraak en eigen financiële inbreng versterkt
het gevoel dat dit hun projecten zijn en geen
projecten die van buitenaf worden opgezet. Niet
alleen belangrijk voor eigenwaarde, maar zeker
ook voor de toekomst van deze initiatieven! ●

Foto’s:

1. Parul Mondal van BVDO legt uit hoe belangrijk de inkomsten
van het eigen pluimveebedrijf voor de organisatie zijn
2. Boeken voor leerlingen van de technische school worden
ter beschikking gesteld door de overheid
3. Overleg met alle partners in Bangladesh

Schilderijenverkoop
ten bate van stichting SAKO
De afgelopen anderhalf jaar waren we erg beperkt in onze vrijheid, vanwege de coronacrisis.
Door Erleijne Verwilghen-Robesin is deze periode intensief gebruikt om zich in te zetten voor
haar hobby schilderen. Hieruit zijn vele schilderijen voortgekomen van verschillende afmetingen,
maar ook zeker zeer verschillend van onderwerp.
Deze olieverf schilderijen op linnen worden nu te koop aangeboden voor uiteenlopende bedragen, ten bate van
stichting SAKO. Bewust zijn de prijzen voor deze schilderijen aantrekkelijk gehouden, de verzendkosten komen echter
bovenop de vraagprijs. Het verkoopbedrag exclusief de verzendkosten komt in totaal ten goede aan onze partners in
Bangladesh. Kunst aan de muur ter ondersteuning van een goed doel!

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

Via de website van stichting SAKO zijn deze schilderijen te zien en aan te kopen.
Zie hiervoor het aparte tabblad onder nieuws op de website van Stichting SAKO www.stichtingsako.nl

