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'De terugkeer op school na een maandenlange 
lockdown gaf de kinderen een geweldig gevoel van 
vrijheid. Lange tijd zaten ze thuis, maar nu konden 
ze weer met hun vriendjes en vriendinnetjes 
spelen.' De lokale medewerker van CSS 
Bangladesh vertelt hoe het onderwijs van onder 
andere uw sponsorkind de afgelopen maanden 
verliep en welke activiteiten werden 
georganiseerd.  

Kinderen ontvangen onderwijs, maaltijden en 
medische zorg  

Zo'n 700 kinderen en tieners ontvingen in de 

afgelopen maanden via het sponsorprogramma 

christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar werden 

uniforms uitgedeeld en later in het jaar ontvingen 

de kinderen een  pakket met zeep, tandenborstel, 

tandpasta en shampoo. Ook ouders werden 

betrokken bij het onderwijs. De lokale medewerker 

vertelt: 'Zo'n 40 vaders en 130 moeders gingen 

naar een bijeenkomst over het onderwijs van hun 

kind. Tijdens deze bijeenkomst werd ook aandacht 

besteed aan de grote impact van tienerhuwelijken 

en het belang van een goede plek om thuis huiswerk 

te maken.' 

Speciale activiteiten op school 

Op 16 december 2021 vierden de kinderen op 

school National Victory Day. 'We spraken met 

elkaar over de betekenis van deze dag voor ons land 

en voor onszelf. Ook organiseerden we een 

tekenwedstrijd, een schrijfwedstrijd en een quiz. 

Alle kinderen deden actief mee!'  

 

Tijdens de Kerstviering in december ontvingen de 

kinderen en tieners hun Gift of Love. Dit pakket 

bestond uit een deken, muskietennet, vaseline en 

body lotion. Producten waar de kinderen erg blij 

mee waren. Ook werd er met elkaar een lekkere 

taart aangesneden! 

 

Post sturen, hoe werkt dat in Bangladesh? 
Het schrijven van brieven is een onderwerp waar 

we regelmatig vragen over krijgen. Hoe gaat zo'n 

schrijfproces nu eigenlijk? We leggen het hier uit! 

Woord en Daad maakt ieder jaar een aantal 

brievenformats die de kinderen kunnen gebruiken. 

Tijdens de lockdown schreven de meeste kinderen 

vanuit huis een brief, die een medewerker 

vervolgens kwam ophalen. CSS Bangladesh zorgt 

ervoor dat de brief wordt ingescand en opgestuurd 

naar Woord en Daad. Afhankelijk van de voorkeur 

van de sponsor, wordt de brief per post, per mail of 

via MijnWoordenDaad naar de sponsor 

opgestuurd. Dit hele proces kan zo'n 10 weken 

duren. Wilt u iets terug sturen? Dit kan via MijnWD, 

rechtstreeks of via ons kantoor. 
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 Tijdens de Kerstviering wordt taart aangesneden 

 Een leerling krijgt een medische controle 



 

SPONSORING 

IN BANGLADESH 

- JULI 2022 - 

‘Cadeau van God’ 
Tijdens de coronapandemie deelde Albert 

voedselpakketten uit aan de families. Een 

opmerking van één van de ouders zal hij nooit 

vergeten. Albert: ‘De vader van het gezin keek naar 
me en zei: ‘Het voedsel is een cadeau van God.’ 
Vooral de toon waarop hij dit zei raakte me enorm. 

Ik ben dankbaar dat ik dit gezin kon helpen in deze 

tijden van crisis.’ 

 

 

‘Ik houd in de gaten of de sponsorkinderen 
ontvangen wat ze nodig hebben. Ook rapporteer ik 

de voortgang van de sponsorkinderen, maak ik 

foto’s van de activiteiten en controleer ik of de 
kinderen medische hulp nodig hebben. Daarnaast 

deel ik schoolspullen, eten en andere essentiële 

dingen uit aan de sponsorkinderen en ga ik op 

huisbezoek. Ook help ik de kinderen met het 

schrijven van brieven naar hun sponsor.’ 
 

Passie voor kinderen en onderwijs 
Albert is dit werk gaan doen, omdat hij een passie 

heeft voor kinderen en onderwijs. ‘Ik ben er van 
overtuigd dat de kinderen van nu de toekomstige 

leiders van ons land zijn. Ons land zal onderwezen 

worden als deze kinderen goed onderwezen zijn. Ik 

heb met deze baan de perfecte combinatie van het 

werken met kinderen en hun onderwijs gevonden.’ 
 

Toch wil Albert in de toekomst graag als docent aan 

de slag. ‘Ik hoop dat de leerlingen een betere 
toekomst krijgen door hen goed onderwijs, zorg en 

liefde te geven. Maar bovenal hoop ik dat de 

leerlingen in God zullen geloven.’ 
 

Toegankelijk onderwijssysteem 
Albert hoopt dat het onderwijssysteem in 

Bangladesh goed toegankelijk wordt voor mensen 

van alle rangen en standen. ‘Het moet een 
alomvattend onderwijssysteem zijn waaraan 

iedereen kan deelnemen, ongeacht zijn of haar 

verschillen.’ 
 

     

 Albert Biswas 

Albert (40): ‘Ik rapporteer de voortgang van de sponsorkinderen’ 
 
Albert Biswas (40) werkt bij onze partnerorganisatie CSS in Bangladesh. Niet als docent, maar als supervisor. 
We vroegen hem naar zijn taken en toekomstdromen. 

 


