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73 Scholen ondersteund

73 Scholen ondersteund

364 Oudervergaderingen

364 Oudervergaderingen
1102 Kinderen geslaagd of doorgestroomd

Onderwijs

2692 Kinderen die les kregen

2692 Kinderen die les kregen
2130 Kinderen gecontroleerd

2130 Kinderen gecontroleerd

1770
Baby's
veilig geboren
Na
een
pandemie
van ruim anderhalf jaar vragen we ons steeds vaker af wat de
toekomst ons zal brengen.

1770 Baby's veilig geboren

4416 Zwangerschapscontroles

4416 Zwangerschapscontroles
720 Moeders kregen voedingsvoorlichting

1102 Kinderen geslaagd of doorgestroomd

Gezondheidszorg

3292 Moeders kregen vitamines, mineralen en medicijnen
1200 Mondkapjes uitgedeeld aan arme gezinnen
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De toekomst kunnen we niet voorspellen, maar voor Stichting SAKO geldt dat de jeugd
720 Moeders kregen voedingsvoorlichting
de toekomst
heeft en dat willen we blijvend ondersteunen door onderwijs te bieden aan
jonge
en
oudere
kinderen. Van leren lezen en schrijven tot beroepsonderwijs. We hopen
3292 Moeders kregen vitamines, mineralen en medicijnen
dat we voor de kinderen en jongeren in Bangladesh met uw donaties het verschil kunnen
blijven
maken tijdens
en naaan
de arme
coronacrisis,
1200 Mondkapjes
uitgedeeld
gezinnenzodat we gezamenlijk met hen kunnen
bouwen aan een toekomst die perspectieven biedt. Hartelijk dank voor uw steun.

We wensen u allen een mooi 2022 toe met hopelijk
een goed perspectief voor iedereen.

Een vak brengt je verder
Naast het onderwijs aan jonge kinderen, zet SAKO zich nog steeds in voor het
beroepsonderwijs aan studenten tussen de 14 en de 19 jaar. Zij studeren aan het
Vocational Training Center (VTC). De opleiding biedt de jongeren de mogelijkheid om
hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Partnerorganisatie Aloshikha in Rajihar heeft in
2010 het VTC opgericht met ondersteuning van
SAKO. De studenten kunnen kiezen uit de volgende
tweejarige vakopleidingen: lasser, monteur,
elektricien, computeroperator en kledingmaker.
Per jaar ronden zo’n 120 leerlingen de opleiding
succesvol af, met een nationaal erkend diploma
middelbaar onderwijs op zak. Ook in deze
veelbewogen coronacrisis is het gelukt om een
groot deel van de studenten te voorzien van een
diploma.
Het VTC voldoet aan alle criteria van de overheid
en het is geplaatst op de lijst om overgenomen
te worden door de Bengaalse overheid, zodat het
voortbestaan van het VTC gegarandeerd is. Dit zou
in de loop van 2020 politiek afgewikkeld worden.
Momenteel ligt alles echter stil in verband met
de COVID-19 crisis, maar de hoop op overname
blijft onverminderd aanwezig. Tot het moment van
overname probeert SAKO jaarlijks een bedrag van
€8.500 aan de operationele kosten van de school
bij te dragen. Dit is voor het komende jaar gelukkig
weer mogelijk door de maandelijkse schenking van
Logisticon Water Treatment en door de giften van
onze trouwe particuliere donateurs.
Ondanks alles zijn er nieuwe toekomstperspectieven. De overheid gaat het nood-gebouw
voor de theorielessen vervangen door een degelijk
schoolgebouw. Dit getuigt van vertrouwen in het
VTC en het onderwijs dat gegeven wordt. We zijn
trots op deze samenwerking en we hopen dat dit
een opstap is naar volledige overname door de
overheid.

