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‘Ik hoop dat er een dag komt waarop alle Bengaalse 
kinderen toegang hebben tot gezondheidszorg en 
onderwijs. Elk kind zal dan krijgen wat het 
werkelijk verdient!’ In deze rapportage leest u het 
verhaal van meester Debprosad en blikken we 
terug op het sponsorprogramma dat u steunt in 
Bangladesh. 

Via het sponsorprogramma konden in 2022 bijna 
600 kinderen naar school. De meeste van hen 
gingen naar het basisonderwijs of de middelbare 
school. 11 jongeren gingen naar het hoger 
onderwijs. Alle kinderen en jongeren ontvingen 
naast christelijk onderwijs en maaltijden ook 
medische zorg. De kinderen werden bijvoorbeeld 
gecontroleerd op lengte, gewicht en temperatuur.  
 
Trainingen voor ouders 
In 2022 werden op vier centra bijeenkomsten voor 
ouders georganiseerd. Hier kwamen 63 moeders en 
54 vaders op af. In gesprek met medewerkers van 
onze partnerorganisatie CSS leerden ze hoe ze hun 
kinderen kunnen blijven motiveren voor het 
onderwijs. Ook werd er gesproken over het  
uithuwelijken van meisjes op jonge leeftijd. Dit is 
iets wat in Bangladesh nog veel voorkomt, met alle 
gevolgen van dien. CSS wil de ouders bewust maken 
van de gevaren en gevolgen van uithuwelijking. 
Tenslotte leerden ouders over het belang van een 
goede hygiëne en kregen ze tips om hun omgeving 
schoon te houden. Zo wordt de kans kleiner dat zij 
of hun kinderen infecties oplopen. 

 

 

Kanamachi 
Tijdens de pauzes spelen kinderen in Bangladesh 
graag het spel ‘Kanamachi’. Dit is een tikspel wat we 
in Nederland ook kennen: de tikker is geblinddoekt 
en moet proberen de andere spelers die om hem of 
haar heen staan te tikken. Het kind dat wordt getikt, 
is de volgende Kanamachi. 
 
Hoera, verjaardag vieren op school 
Op 21 maart 2022 werden alle verjaardagen in de 
klas gevierd. Onze partnerorganisatie kiest voor 
deze datum, omdat het de dag is waarop de 
oprichter van CSS werd geboren. Tijdens het 
verjaardagsfeest werd het levensverhaal van de 
oprichter verteld, er werd taart gegeten en er 
waren allerlei leuke activiteiten te doen. 
 
Examens uitgesteld 
In mei en juni 2022 was er in Bangladesh een 
nieuwe piek van het aantal coronabesmettingen.  
Hierdoor, en door overstromingen in het noorden 
van het land, moesten de examens van middelbare 
scholieren worden uitgesteld. Dit was best even 
schakelen voor de scholieren, want zij waren zich al 
aan het voorbereiden. Uiteindelijk zijn de examens 
later in het jaar alsnog afgenomen. 77% van de 
scholieren slaagde voor het examen. 
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Debprosad Sarkar (38) uit Bangladesh is docent 
een geeft les aan de kinderen en jongeren in het 
sponsorprogramma. ‘Ik geef de vakken 
geschiedenis, Bengaals, wiskunde en 
wetenschap.’ Debprosad koos voor het onderwijs 
vanwege zijn warme hart voor kinderen en 
jongeren. 
 
Via allerlei trainingen heeft Debprosad goed leren 
lesgeven. ‘Ik heb bijvoorbeeld geleerd om een 
lesplan op te stellen en om een goede 
leeromgeving te creëren voor de leerlingen. Er is 
sprake van een goede leeromgeving als er in de klas 
verlichting en ventilatie is. Daarnaast moeten de 
juiste lesboeken en leermiddelen aanwezig zijn. 
Dankzij een andere training weet ik nu hoe ik 
bepaalde leermiddelen effectief kan inzetten. Ik 
merk dat de leerlingen hierdoor beter opletten 
tijdens de les. In de toekomst leer ik graag hoe ik 
goed gebruik kan maken van de moderne 
technologie.’ 

‘Waarom moeten we studeren?’ 
De docenten op de school hebben een goede band 
met elkaar en inspireren elkaar regelmatig. ‘We 
delen bijvoorbeeld hoe we onze verantwoor-
delijkheden kunnen nakomen. Eén opmerking van 
een leerling zal ik nooit vergeten. Hij vroeg: 
‘Waarom moeten we studeren, wat schieten we 
ermee op?’ Ik vond dit een hele goede vraag. Vaak 
dwingen we leerlingen om onderwijs te volgen, 
maar we vergeten om het doel van onderwijs uit te 
leggen. Deze vraag zal ik nooit vergeten, het was 
voor mij echt een leermoment.’ 
 
Onderwijs voor iedereen 
Debprosad is ambitieus en kijkt vooruit. ‘In de 
toekomst wil ik me blijven inzetten voor de 
gezondheid en het onderwijs van kinderen en 
jongeren. Het liefst wil ik daarom het 
sponsorprogramma in heel Bangladesh invoeren. Ik 
hoop dat er een dag komt waarop alle Bengaalse 
kinderen toegang hebben tot gezondheidszorg en 
onderwijs. Elk kind zal dan krijgen wat het werkelijk 
verdient!’ 
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DEBPROSAD (38) ZAL DEZE VRAAG NOOIT VERGETEN 

       

Meester Debprosad in de klas 


