
 
Een school Parbatipur 
Na een lange reis en niet eens zoveel kilometers wachtte ons een warm onthaal op de school 
in Parbatipur, een dorpje in het noorden van Bangladesh. De school is enkele jaren geleden 
door de Stichting Bashati gebouwd.  De kinderen gaven een denderende show op het veld 
voor de school en marcheerden op ritmisch getrom allerlei prachtige figuren. Wij voelden ons 
enigszins geschokt vanwege het militaristische karakter, maar de kinderen genoten zichtbaar 
van deze door de leerkrachten als gymnastiek gekenmerkte bewegingsvormen.  
Vervolgens werd er gedemonstreerd hoe er les wordt gegeven. De kinderen verdwenen in de 
klaslokalen en gingen op  jute zakken zitten die op de vloer langs de wanden  lagen. Er lagen 
op dezelfde zakken boekjes klaar die bedoeld waren voor leesonderwijs. De leerkracht riep de 
tekst luid voor en de leerlingen herhaalden. Sommigen hadden het boek open, anderen keek 
rond. Bijna geen enkele leerling wees 
de tekst aan die werd gelezen, maar er 
werd enthousiast hardop herhaald. 
Kleine broertjes en zusjes hingen tegen 
leerlingen aan, grote bruine ogen keken 
rond en namen alles in zich op. Het 
leek geen belemmering. De leerlingen 
wilden maar wat graag demonstreren 
wat ze konden lezen en schrijven. 
Gewoon op de knietjes op de jutezak 
met de tong uit de mond.  
Wij oordeelden al snel dat bankjes 
misschien geen overbodige luxe zouden 
zijn. Maar dat hadden we mis, er zat een filosofie achter de jute zakken. De bankjes waren 
bewust afgeschaft voor de eerste leerjaren. De kinderen bleken namelijk thuis hun huiswerk 
niet te maken omdat daar geen bankjes waren. Ze waren overtuigd dat schoolwerk alleen in 
die bankjes gemaakt kon worden. Eerst wordt er nu dus op de grond gewerkt, net als thuis. Na 
voorlichting en gewenning komen de banken er in. 
 
Chars 
Bangladesh bestaat bijna geheel uit één grote delta van de rivieren de Ganges en de 
Brahmaputra. Vlakke velden, dijken en veel water. In de rivieren, die elk zomerseizoen 
overstromen en wel 20 kilometer breed kunnen zijn, liggen vele eilanden. Die eilanden 

verplaatsen zich of verdwijnen geheel of 
gedeeltelijk. Mensen proberen toch een bestaan 
op te bouwen op deze eilanden en hebben 
geleerd met het komende en gaande water te 
leven.  
Onze eerste tocht ging naar zo’n eiland. We 
zouden daar twee scholen bezoeken. Na een 
tocht met een jeep over hoge zanddijken 
kwamen we bij de rivierbedding. We moesten, 
omdat het de droge tijd was, een eind door het 
zand sjouwen om de geul te bereiken. Daar lag 
een boot te wachten die ons naar het eiland 
bracht. Een ervaring vergelijkbaar met een 

bezoek aan onze Waddeneilanden; alleen dan veel uitgestrekter en natuurlijk veel warmer. Na 
een uur lopen op het eiland bereikten we het dorpje, waar een haag van kinderen ons met 
bloemen opwachtte. Een school bestond uit een haveloos rieten dak dat moest beschermen 
tegen de zon. De drie lokalen werden gemarkeerd met de palen waarop het dak rustte. De 
leerkrachten gaven les aan kinderen die op jute zakken in het zand zaten.  
Zand, overal zand. 



Het kon het enthousiasme van kinderen en nieuwsgierige ouders niet drukken. We kregen 
demonstraties van 
lessen waarin de 
leerkrachten toepasten 
wat ze in de training 
hadden geleerd: werken 
met ‘letterdozen’ en 
concrete 
rekenmaterialen.  
 
Er werd gezongen en 
traditionele dansen 
werden voor ons 
opgevoerd. Maar 
bovenal voerden 
enthousiasme en 
plezier de boventoon. 
Het was 
onvoorstelbaar, maar 
inspirerend voor ons 
mee te maken hoe deze 
mensen blij en gemotiveerd probeerden een vorm voor onderwijs te creëren. Buiten de vraag 
naar meer training, gaven de leerkrachten aan dat hier voorwaardelijk iets nodig was: een zo 
essentieel schoolgebouw. Dat zou 
bescherming bieden aan de kinderen 
tegen zon en regen, een beter te 
organiseren klassenmilieu en meer 
aanzien voor de leerkrachten. Het laatste 
zo nodig om het belang van onderwijs te 
onderstrepen. Alhoewel we alleen maar 
ouders hebben ontmoet die zich maar al te 
zeer bewust waren van dat belang.  



 
Chittagong Hill Tracts 
Een nachtelijke reis met de bus en een 3 uur durende tocht met een jeep bracht ons hoog in de 
Hill Tracts, een heuvelachtig gebied van ZO Bangladesh. De Hill Tracts waren oorspronkelijk 
een deel van Burma, het huidige Myanmar. Het grootste deel van de bevolking daar is 
Boeddhist. Dit in tegenstelling tot de bevolking van het Delta gebied, waar het overgrote 
gedeelte de Islam belijdt en een kleiner gedeelte het Hindoeïsme. De Hill Tracts bevolking 
heeft een duidelijk andere aard en etnische achtergrond. De mensen zijn meer introvert en 
verlegen. Het duurde wat langer voordat we contact met ze kregen. Gonoshasthaya Kendra is 
in dit ontoegankelijke gebied begonnen met haar Healthcare en School projecten. Dat de 
schooltjes al langer bestonden was duidelijk bij de bezoeken die we brachten.  

 
De gebouwen bestonden uit 2 
lokalen uit bamboe door ouders 
opgetrokken met een veranda en een 
omheind speelplein. Ze oogden 
schoon en smolten samen met de 
natuurlijke omgeving. De 
klaslokalen waren geordend. De 
groepen waren leeftijdgemengd 
samengesteld. Dit kon niet anders 
door het geringe aantal kinderen, 
maar leverde voordelen als 
samenwerking, zelfstandigheid en 
effectieve instructie op. De 
leerkrachten maakten zelf 
ondersteunende materialen als 

letterkaarten, vertelkaarten en concrete rekenmaterialen. Er werd zelfs handenarbeid met klei 
gegeven. De leerkrachten werden begeleid en ondersteund door een project manager, te 
vergelijken met onze directie en interne begeleider.  Het was ons duidelijk dat hij dat op 
vriendelijke, positieve en stimulerende wijze deed.  
 

 
De ouders kwamen allemaal 
nieuwsgierig kijken naar het 
buitenlandse bezoek. Ze waren 
verlegen en terughoudend, maar 
overduidelijk apetrots op hun 
school. Een haast ideale school in 
een paradijselijke omgeving, als 
je even vergeet met welke basale 
levensproblemen deze mensen 
hier kampen ( hoge kindersterfte, 
ziekte, lage gemiddelde leeftijd). 
Een probleem dat de leerkrachten 
ervoeren waren de 2 en 3-jarigen 
in de school. Ze voelden 
haarscherp aan dat kinderen op 
deze leeftijd andere dan schoolbehoeften hebben. Maar hoe dat in te vullen? Ze kregen net als 
de oudere kinderen (weliswaar voor hen ontworpen) boekjes en werkbladen te maken. Wat 
natuurlijke maar ten dele werkte. Ze bleven aan de lage ronde tafels zitten wat waarschijnlijk 
met de grotere discipline in Bangladesh te maken heeft; maar echte interesse in de 
schoolboekjes was nauwelijks zichtbaar. Leerkrachten spraken uit een grote behoefte te 
hebben aan voor- en vroegschoolse kennis.  



Staaroperaties in Parbatipur 
In april 2008 zijn de eerste staaroperaties in Parbatipur uitgevoerd. 
Het gezondheidscentrum heeft een flinke verandering ondergaan om deze activiteit te kunnen 
herbergen. 
De afdeling heeft een airco installatie gekregen en een noodaggregaat. 
Door GK wordt een bevriend oogchirurg uit een ziekenhuis in Saidpur ingezet om tijdens 
enkele dagen zoveel mogelijk mensen te helpen. 
De nazorg vind plaats in het centrum zelf door de daar aanwezige paramedics. 
Net als elders door GK toegepast moeten de patiënten een bijdrage geven naar vermogen. 
In Nederland wil Bashati een speciaal sponsorprogramma opzetten om patiënten voor zo’n 
operatie te adopteren. 
Daartoe zal contact gezocht worden met de oogafdeling van het Bethesda ziekenhuis in 
Hoogeveen. 
Het benodigde bedrag voor een operatie van 35 euro kan en mag geen bezwaar zijn. 
Regelmatig worden wij op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen door Dr. Kader van 
Gonoshasthaya Kendra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


