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Onder bronvermelding is overname van tekstgedeelten w i t  deze brochu- 
re toegestaan, mits daarbij recht wordt gedaan aan de inhoud en strek- 
king ervan. Toezending van overgenomen stukken stellen wi j  zeer op 
prijs. 



BANGLADESH INFORMATIE 
Wie meer over Bangladesh aan de weet wil komen kan bij SOH aanvullend 
informatie materiaal lenen o f  kopen. 

KLANKBEELD 

SOH heeft een diaserie met bijbehorende tekst te leen. De serie van 49 dia's 
geeft een beeld van het dagelijks leven in het land, informatie over ontwikke- 
lingswerk van de Kerk van Bangladesh met name op het gebied van  irrigatie 
en landbouwverbetering. 
Het bijbehorende materiaal bestaat uit een cassette met gesproken tekst en 
een aantal achtergrondsartikelen. 

Huurprijs: f35,- inklusief verzendkosten. In nader overleg zijn meerdere 
exemplaren van de tekst verkrijgbaar. 

SPEL 

OP DE KORREL is een soort ganzenbord over de graanhandel in de wereld. 
De spelers vertegenwoordigen rijke en arme landen. Het spel is uitstekend 
geschikt om inzicht te k r~ jgen in de machtsverhoudingen, die honger en 
overvloed in de wereld bepalen. Bijgeleverd wordt naast het spelmateriaal een 
aantal artikelen over de wereldvoedsel situatie. 

Prijs: f12,50 + porto. 

FOTO'S 

In dit boekje treft U een aantal foto's aan. U kunt zwart/wit foto's (formaat 13x 
18) lenen bij SOH voor gebruik bij aktiviteiten. 
In nader overleg zijn ze te leen tegen portokosten. 
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Staatsvorm : Bangladesh is sinds december 1971 een onafhankelijke 
republiek binnen het Britse gemenebest. 

Oppervlakte : ongeveer 4 X Nederland 

Klimaat : het heeft een tropisch klimaat met natte en droge moes- 
sons. Temperaturen in de droge tijd tussen 25" en 35'; 
in de natte tijd 15" tot 25". 

Landtype : het is een deltagebied aan de monding van driegrote rivie- 
ren de Ganges, de Brahmaputra en de Meghna. Voorna- 
melijk laagland, dat nauwelijks boven de zee uitsteekt. In 
het zuid-oosten rond Chittagong is het heuvelachtig. 

Bevolking : f 93.000.000 mensen (1981), waarvan ruim 90% op het 
platteland woont. Bevolkingsaanwas is 2,7% per jaar. Per 
jaar worden f 3.5 miljoen babies geboren, maar slechts3 
van de 4 kinderen haalt zijn 5de levensjaar. 50•‹/ovan de be- 
volking is jongerdan 15 jaar. Degemiddelde levensduuris 
47 jaar. 41% van de bevolking leeft onder de extreme ar- 
moedegrens (volgens de maatstaven van de Wereldbank 
uit 1978). Analfabetisme onder volwassenen: rneer dan 
80%. 

Godsdienst : voor 80% islam; 18% hindoes en 2% christenen en boed- 
dhisten. 

Middelen 
van bestaan : voornamelijk landbouw. Belangrijksteproduktenzijn rijst, 

tarwe, suikerriet en voor de export: jute. 35%van de bevol- 
king i s  in de jute werkzaam, die 60•‹/ovan de buitenlandse 
deviezen oplevert. 

Brutoinkomen : f 182,- per jaar per hoofd, maar zeer onevenredigverdeeld. 

Buitenl, hulp : 2.3 miljard dollar per jaar (Wereldbank 1981). Nederland- 
se hulp in 1981: 94miljoen gulden alsjaarlijkse schenking 
met nadruk op voedselproduktie en -opslag, gezond- 
heidszorg en waterhuishouding; 10 miljoen gulden aan 
voedselhulp; 60 miljoen gulden als extrasteun voor de be- 
talingsbalans. 

Buitenl.schuld: -t 3 miljard dollar 
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l. Is er nog hoop voor Bangladesh? 
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HONGER 
DE ONDERGANG VAN EEN BOER 
DE OVERVAL 
EEN GESPREK MET POROBI MONDAL 
EEN PARABEL 



Daar staan zij 
hoofd gebogen 
het bleek gezicht 
verstomd 
de schouders 
neergebogen 
als lastdieren 
gekromd 

Hun lijden 
duurt a1 eeuwen 
Hun leven 
sleept zich voort 
tot zij uit moeheid 
sterven 
zonder te zijn 
verhoord 

Niets hebben zij 
te geven 
hun kind'ren 
dragen voort 
de lasten 
van hun leven 
alsof het bij hen 
hoort 

l och  vloeken zij 
geen goden 
of klagen 
mensen aan 
voor 'tonrecht 
van hun leven 
de prijs 
van hun bestaan 

Zij zamelen slechts 
kruimels 
het afval 
van het graan 
de rijst 
die na het oogsten 
op 't veld 
is blijven staan 

En als 
dit karig maaltje 
hen ook nog 
wordt ontzegd 
als willekeur 
hun lot is 
en machtswellust 
hun recht 

Dan roepen zij 
vertwijfeld 
de God der armen 
aan 
om hen in godsnaam 
even 
bij 'tsterven 
bij te staan 

naar: Rabindranath Tagore 



VOORWOORD 

Bij het redigeren van deze brochure kwam een gedachtesteeds 
weer bi j  me op: ja, zo is het dus. Dit is de beschrijving van de 
werkelijkheid. Deze mensen, deze lotgevallen zitten achter de 
zakelijke projektbeschrijvingen, die i k  uit Bangladesh op mijn 
buro krijg. 
Ik  ben er nooit geweest, maar ik ben getraind om van papier en 
uit gesprekken me een beeld te vormen van situaties. 
Ik  hoop dat het U zal vergaan als mi j  bi j  het lezen van deze bro- 
chure. Dan beantwoordt ze aan het doel. We hebben Annemarth 
uitgestuurd met de opdracht: schrijf je eigen verhaal. Gezien 
door de ogen van een relatieve buitenstaander. Alleen zo kunnen 
mensen mensen begrijpen. 

Enfin, leest U zelf. 

Jacques Willemse 
Utrecht, 26 augustus 1982 

SOH PUBLlKATlES 1982 NO. 2 

Op deze uitgave rusten geen rechten. Overname van teksten en 
foto's is dan ook toegestaan. Wij vragen U om bronvermelding en 
een presentexemplaar van uw publikatie. 

Deze brochure is een niet kommerciele uitgave en mag n i e t  wor- 
den verkocht voor een prijs hoger dan de door SOH vastgestelde. 

PRIJS: f 6,- (zonder porto). 







Bij velen van ons is het land Bangladesh onlosmakelijk verbonden met het 
beeld van eindeloze stromen vluchtelingen, oorlogen, overstromingen afge- 
wisseld met tijden van grote droogte, cyclonen, hongersnoden enz. We herin- 
neren ons al die broodmagere mensen op de televisie in de zeventiger jaren, 
en a1 die kinderen, die in destratenvan Dacca van de  honger omkwamen ind ie  
tijd. Het geeftons het idee, dat Bangladesh eigenlijk Ben grote hoop ellende is, 
waar nauwelijks iets aan te doen is, omdat de situatie zo complex en de 
mogelijkheden tot enige ontwikkeling zo miniem zijn. Het geeft ons het idee, 
dat hier een heel volk voor eeuwig gedoemd is honger te lijden. Het geeft ons 
het idee, dat hier een heel volk gedoemd iseen leven te leven, dat nauwelijks 
menswaardig genoemd kan worden en dat enig perspectief op een betere 
toekomst geheel ontbreekt. 
Orn te zien of dit echt zo was, ben ik op bezoek gegaan bij Engbert Grijnde- 
mann, een door S.O.H. uitgezonden Nederlander, die in het kader van de Kerk 
van Bangladesh allerlei sociaal- en ontwikkelingswerk doet in Ben van de 
kleine christendorpen vlak aan de grens met India. Samen met Griindemann 
wit ik U een blik geven op het leven zoals het zich voltrekt in een dorp i n  
Bangladesh; een blik op het leven van een christen-minderheid in een moslim- 
land; een blik op de enorme uitdaging waarvoor deze mensen staan: zich 
afzijdig houden of zich te integreren met gevaar voor verlies van eigen identi- 
teit. 
Ik wil U iets vertellen over de strijd om het bestaan van de landlozedagloners; 
van de keuterboer, die steeds meer land kwijt raakt aan de geldwoekeraars, 
omdat hij net niet genoeg land heeftom metzijn gezin van te leven. Ik wil U iets 
vertellen van de sociale onrechtvaardigheid, waardoor een rijke elite van 
landeigenaren, slimme handelslieden en stadsmensen in staatzijn vanalles te  
profiteren ten koste van de arme plattelandsbevolking. 

Maar ook wil ik U iets vertellen van de schoonheid van het land, van de kracht 
van de mensen; van hun verlangens, hun hoop en hun streven naar verbete- 
ring . 
En dit streven naar verbetering is geen zinloze utopie, omdat de situatie toch 
uitzichtloos zou zijn. Het is een reeel streven naar verbetering, die mogelijk is. 
Mogelijk, omdat honger in Bangladesh geen onvermijdelijke zaak is; geen 
natuurlijk gegeven, omdat het land van nature onvruchtbaar zou zijn en niet  in 
staat zi jn inwoners te voeden. Honger in Bangladesh is geen soort noodlot, 
waaraan men niets zou kunnen doen. 
Integendeel, honger in Bangladesh is een door mensen geschapen situatie. 
Het land op zich is voldoende vruchtbaar om zijn nu  bijna 93.000.000 mensen 
te voeden, als het op intensieve wijze zou worden bebouwd met voldoende 
water, voldoende bemesting, goede zaden, goede verzorging enz. Honger in 
Bangladesh heeft dan ook niet zozeer te maken met deal of niet vruchtbaar- 
heid van het land en de onberekenbaarheid van het klimaat, als we1 met de 
uiterst ongelijke en onrechtvaardige verdeling van het land. In een land, waar 
meer dan de helft van het bouwland toebehoort aan slechts 10% van de 
plattelandsbevolking; in een land, waar 48% van de plattelandsbevolking geen 



eigen land heeft om te bebouwen, daar is het als het ware in het sociale 
systeem ingebouwd, dat grote delen van de bevolking chronisch honger 
lijden. 
Verbeteren van de situatie is dan ook niet zozeer een zaak van verbeteren van 
de landbouw door irrigatie, bemesting, goed zaad enz, hoe belangrijk dit ook 
is. AI deze verbeteringen zullen uiteindelijk alleen de rijkeren ten goede 
komen. 
Echte verbetering van de situatie van de armen kan alleen worden teweeg 
gebracht door drastische sociale en politieke hervormingen en radikale her- 
verdeling van het land en zijn rijkdommen, waardoor het teveel aan land, dat 
de grootgrondbezitters nu bezitten, weer zou worden teruggegeven aan de 
landloze dagloners en de kleine keuterboertjes, die het land in feite bebou- 
wen. 
Daarnaast zal men moeten overgaan tot een meer cooperatieve manier van 
landbouw, opdat het land werkelijk op zijn intensiefst bebouwd kan worden. 
Alleen dan zal er waarschijnlijk genoeg zijn om alle monden van dit dichtbe- 
volkte land te voeden. 
Honger in Bangladesh is dan ook geen hopeloze zaak. Als honger door 
mensen wordt geschapen, kan honger ook door mensen worden opgelost. 



De meeste buitenlanders, die naar Bangladesh gaan, vliegen naar de hoofd- 
stad Dacca en reizen vandaar per landrover, bus of eventueel met een kleiner 
vliegtuigje van de Bangladesh Airways naar hun plaats van bestemming. 
Omdat ik echter eerst in Calcutta moest zijn en Engbert Griindemann rnaar 
even over de grens woont, +200 km ten noord-oosten van Calcutta, leek het 
me onlogisch om eerst een enorme omweg via Dacca te maken, een reis die 
duur is omdat je moet vliegen en me bovendien 2 dagen zou kosten. 

Als ik echter in Calcutta te kennen geef, dat ik met de trein naar Bangladesh 
wil, kijkt iedereen me aan of ik gek ben. Ik heb de grootste moeite de nodige 
gegevens in te winnen voor deze ,,wereldreisn van 200 km per trein. Hoewel 
het stikt van de vluchtelingen uit dit gebied en velen nog familie hebben in 
Bangladesh of zelf daar vandaan komen, weet men in lndia na 35 jaar van 
scheiding tussen West- en Oost-Bengalen (West-Bengalen is de lndiase staat, 
waar Calcutta in  ligt en Oost-Bengalen is het huidige Bangladesh) bijna niets 
meervan zijn buurland af. Een kaart van Bangladesh is in Calcutta nergenste 
koop. De kaart van lndia houdt angstvallig bij de grens op, daarover heen is 
alles wit. Een telegram naar de ,,overkantn doet er ruim een week over als het 
iiberhaupt aankornt. Telefoneren is praktisch onmogelijk. Een telefoonboek 
van het 300 km verder gelegen Dacca heeft zelfs de telefoniste van de centrale 
nog nooit onder ogen gehad. lnformatie over vlieg-, trein- of busreizen in 
Bangladesh is niet te krijgen. Geld van Bangladesh is op geen bank tevinden. 
In de kranten wordt Bangladesh doodgezwegen. Het lijkt we1 of de naaste 
buur gewoon niet bestaat. Desondanks schijnt erwel een trein naar de grens 
te gaan, die er 4 uur over doet. Vandaar moeten we dan maar verder zien. 

Het is nog vroeg in de ochtend als ik op het station kom. 
Voorzichtig laveer ik doorde mensen heen, die op de perrons liggen teslapen. 
Hele families, moeders met kleine kinderen, oude mensen in hun eentje, de 
hele vloer is bedekt. 
Sommigen liggen op wat schamele doeken of een rieten matje. De meesten 
liggen echter gewoon op de stenen vloer. 
Het is een beeld, dat je overal in lndia ziet, hoewel nergens zo erg a ls  in 
Calcutta. Eerst had ik er grote moeite mee, maar geleidelijk aan begin i k  er 
meer van te begrijpen. In dit land metzijn overvolle huisjesen zijn grote aantal 
bewoners is het buiten slapen onder de blote hemel iets heel gewoons en 
misschien is het we1 veel gezonder dan met zijn allen in een bedompt kamer- 
tje. Hele volksstammen slapen buiten op de grond en het krijgt alleen een 
armzalig en rnensonwaardig karakter als er geen ander plekje is om je hoo fd  
neer te leggen dan tussen het straatvuil van een millioenenstad als Calcutta. 
Daarbij vergeleken is het slapen opeen station nog nieteenszo'n gek alterna- 
tief: het is er veiliger dan ergens anders omdat er veel mensen zijn; het i s  er 
droog in de regentijd; water en w.c.'s zijn bij de hand. En er valt van de 
reizigers, die vaak lang moeten wachten, nog we1 eens wat te bedelenaan geld 
of in natura. Dat de perrons volliggen is dus niet zo verwonderlijk. 



Na enig zoeken vind ik mijn trein. Het is een boemel zonder speciale indeling 
in klassen, dus neem ik het eerste het beste plaatsje bij het raam, dat er nietal 
te smerig uitziet. Ik kies we1 een raam dat goed van tralies is voorzien, zodat 
niet van buitenaf mijn tas opeens gejat kan worden. Ook kijk ik goed of erwel 
poten onder mijn bank zitten, zodat ik er niet opeens kan doorzakken zoals 
mijn overburen. Een krant onder mijn billen tegen het stof en het roet van de 
locomotief en we zijn startklaar voor het grote avontuur. 
Een beetje geluk moeten we trouwens we1 hebben, want toevallig las ik een 
week tevoren in de krant, dat een locomotief op  dit trajekt in brand gevlogen 
was. Deze locomotieven, gestookt op hout of steenkool, zijn enormegevaar- 
ten, die bij ons in  het Spoorwegmuseum niet zouden misstaan. En als die in 
brand vliegen of uit elkaar spatten, kun je beter uit de buurt zijn. Maar 
persoonlijke ongelukken hadden zich niet voorgedaan, duszal het nuookwel 
loslopen. Geleidelijk aan stromen de wagons aardig vol. De banken, de gang- 
paden, alles staat en zit vol. In de bagagerekken staan manden met kippen en 
als er nog zo'n 20, 30 man op de treeplanken hangen zijn we kompleet en 
gereed voor vertrek. Langzaam zet de trein zich in beweging en het duurt niet 
lang of we rijden in vliegende vaart langs groenlgele rijstvelden afgewisseld 
met hier en daar wat suikerriet. Het land is zo vlak als Nederland. Geen 
heuvelrugje in de verste verte te zien. Hier en daar een visvijver, waarin 
donkere kinderen naakt rondspartelen. Een visser staat stil in het water met 
zijn net in de hand, klaar om zijn buit op te halen. 
We passeren ettelijke grote en kleinere stations. Overal krioelt het van de 
mensen. Handelaren met grote buidels koopwaar op hun hoofd. Een jongen 
behangen met ritssluitingen, knopen en elastiek loopt langs de ramen te 
venten. Snoepjes worden per stuk verkocht. Mannen rennen met grote ketels 
thee en een mand vol kleine aardewerken kommetjes langs de trein. Datzijn 
de lokale wegwerpbekertjes, de rails liggen er vol mee. 

We rijden weer verder en het landschap wordt droger en droger. Hoeverderje 
van de stad komt, hoe minder er kennelijk aan irrigatie wordt gedaan. En het 
loopt nu - begin mei - tegen het eind van de droge tijd. Dus is het land opzijn 
droogst. De temperaturen overdag zijn over de 40" in de schaduw en het heeft 
at maanden niet geregend. Het is niet voor te  stellen, dat op deze uitge- 
droogde en verdorde vlakte ooit nog iets kan groeien; dat er over een paar 
weken, als het regenseizoen aanbreekt, inderdaad rijst geplant kan worden, 
die nog iets opbrengt ook. Het lijkt eerder of de aarde hier voor eeuwig 
verschroeid is. 
Dat er nu niets te halen valt, is duidelijk. De dorpen maken dan ook een 
verlaten indruk. AI de mannen zijn naar de stad getrokken om te proberen als 
dagloner iets bij te verdienen om dedroge tijd door te komen. Alleen vrouwen, 
kinderen en oude mensen zijn in dedorpen achtergebleven. Hetzijn trouwens 
armzalige dorpjes: wat hutjes van leem en riet, opgetrokken in de schaduw 
van een enkele boom. De hutjes zijn niet groter dan bij ons een tuinhuisje en 
het land is verdeeld in stukjes zo groot als bij ons een schooltuintje. Als je4 of 
5 van die stukjes land hebt van 2x2m ingepolderd door een dijkje, dan word 
je hier al een boer genoemd. Maar als je er niet op de een of andere manier iets 
bijverdient, is er van de opbrengst nauwelijks met een gezin te leven, zeker 
niet in de droge tijd. 

We naderen de grens. Op het Ben na laatste station worden we bestormd door 



allemaal mannen, die ons Bengaals geld (taka's geheten) willen verkopen. 
Zwart natuurlijk en met een behoorlijke winst, want ze weten best, dat het in 
India nergens anders te krijgen is. Dusook ikvoorzie mij van enige taka's want 
ik zal we1 nergenseen bank tegenkomen om mijn travellercheques of Indische 
rupees in te wisselen. 
Op het heetst van de dag, als zelfs de vliegen slapen, komen we bij een 
verlaten station aan. Hoewel de railsverdergaan, rnoeten weallemaal uitstap- 
pen, want de trein mag niet verder het buurland in. Een handjevol mensen is 
nog overgebleven, allen Bangladesh-gangers. De meesten gaan hun farnilie 
bezoeken, die ze hebben moeten achterlaten toen ze zelf naar Indiavluchtten 
omdat ze hindoes waren of die op hun beurt naar Bangladesh zijn getrokken 
omdat ze moslims waren. 
We nemen plaats op de houten banken van het haveloze douanegebouw en 
wachten lijdelijk onze beurt af. Natuurlijk word ik als ,,witten toch eerder 
geholpen dan de rest. En hoewel ik behoorlijk wat bagage heb, word ik 
nauwelijks nagekeken, terwijl mijn lndiase collega's als het ware totaal wor- 
den uitgekleed. Wel moet ik mijn lndiase krant en mijn moeizaam veroverde 
kaart van de staat West-Bengalen inleveren: dat is verboden om mee naar de 
,,vijandW te nemen. Heimelijk vraag ik me af of de douaniers werkelijkveilig- 
heidsvoorschriften opvolgen of dat zij eindelijk de  kans zagen om op deze 
manier eens wat te  weten te komen van de rest van de wereld. Hoe dan ook: 
geen krant voor Engbert Grundemann, die ook we1 eens zal willen weten wat 
er in zijn buurland gebeurt. 
Nu is het wachten op een groepje mensen om gezamenlijk het niemandsland 
door te trekken. We rnoeten namelijk zo'n 4 mijl lopen langs de spoorlijn voor 



we bij de Bengaalse douane komen. En dit niemandsland schijnt toch kenne- 
lijk niet zo onbewoond te zijn, dat er niet uitgebreid geroofd en gestolen wordt 
als je de tocht alleen aanvaardt. Eindelijk na een uurtje is hetzover en met een 
groep van 6 mensen en 3 dragers aanvaarden we de overtocht. Het is nu een 
uur in de middag en werkelijk bloedheet. Ik heb een shawl om mijn hoofd 
geslagen om er een beetje gesluierd uit te zien. Het is toch al zo vreemd, een 
blanke en dan nog we1 een vrouw alleen op reis langs deze landelijke weg. We 
passeren nog twee grensposten en lopen dan het niets in, een spoorlijn langs, 
waarvan je het einde niet ziet, met alleen maar stilte en uitgedroogde velden 
om je heen. 

Eindelijk zien we in de verte een groepje mensen opduiken. Zijn het tegenlig- 
gers of de voorspelde rovers misschien? We komen wat aarzelend dichterbij 
en ontdekken gelukkig, dat het de Bengaalsedragerszijn, dieaan deoverkant 
van een rivier op ons staan te wachten. Met een flinke fooi nemen wijafscheid 
van onze Indiase dragers, die hier niet verder mogen. We slepen onze bagage 
de spoorbrug over en dan begint het onderhandelen met een Bengaalse 
drager, die echt geen woord Engels spreekt. We lopen nog eens 2 mijl en ik 
ben zielsblij als we eindelijk een gebouwtje zien opdoemen, waar inderdaad 
de Bengaalse douane in zit. De dienstdoende beambte verschiet van kleur als 
hij mij ziet. Waarschijnlijk heeft hij sinds mensenheugenis geen westerling 
meer gezien en nu moet hij opeens Engels spreken en van allerlei formalitei- 
ten als visa afweten. Maar gelukkig is intussen Engbert ten toneleverschenen, 
die met een vlot mondje Bengaals de man op zijn gemak stelt. Alles is in orde 
en het duurt niet lang of we kunnen afreizen. In de aftandse landrover van het 
ziekenhuis, speciaal voor dit doe1 geleend, leggen we de laatste 30 km naar 
zijn dorp af. De zandweg Iijkt meer op een autocrossbaan dan opeen weg, die 
toch enkele middelgrote dorpen met elkaar verbindt. We doen e r  dan ook 
l'/, uur over. 



Bangladesh is een groot deltagebied, dat door de drie grote rivieren, die hier 
sarnen komen - de Ganges, de Brahrnaputra en de Meghna - als het ware in 
tweeen gesplitst wordt in een gedeelte ten westen en een gedeelte ten oosten 
van de rivieren. Het hele verkeer is er dan ook op gericht het oversteken van 
deze rivieren zoveel mogelijk tevermijden. Landverkeerbestaat hoofdzakelijk 
uit verbindingen tussen noord en zuid, terwijl verbindingen tussen oost en 
west nauwelijks van de grond komen. Het oostelijkegedeeltevan het land met 
de hoofdstad Dacca is gericht op de aloude havenstad Chittagong, terwijl het 
westelijke gedeelte eigenlijk Calcutta als haven had om zijn goederen in- en 
uit te voeren. Door de afscheiding van India in 1947 is deze stad echter als 
zodanig voor Bangladesh komen te vervallen, zodat men een nieuwe haven 
voor het westelijke deel uit de grond heeft rnoeten starnpen, Chalna geheten. 
Bruggen over de rivieren zijn rnoeilijk te bouwen, zeker over de grote rivieren 
rnaar ook over de kleine. De waterstand is zeer onberekenbaar en seizoens- 
gebonden. Een rivier, die in  de droge tijd nauwelijks water bevat, kan i n  de 
natte tijd aanzwellen tot een ware watermassa. Op de meeste plaatsen moeten 
de rivieren dan ook per veerpont worden overgestoken, een tijdrovende en 
kostbare bezigheid. 
Transport over het water is ook zeer afhankelijkvan de seizoenen. In de droge 
tijd is slechts 3000krn rivier voor schepen te bevaren tegen in de natte t i jd we1 
8000km. Men maakt daarbij meestal gebruik van zeilschepen, dieals de wind 
gaat liggen, met roeispanen worden voortbewogen. 
Het wegennet heeft een lengte van 5300km. waarvan slechts 3200 kmverhard 
is. In Nederland hebben wij 92.525km verharde weg tot onze beschikking. 
Bangladesh is viermaal de oppervlakte van Nederland. Hieruit blijkt we1 hoe 
ontoereikend het wegennet is. Verhardingsmateriaal is nauwelijks te krijgen. 
Het merendeel van het wegennet bestaat dus uit onverharde wegen, die in de 
natte tijd grotendeels onbegaanbaar zijn. Bovendien hebben de meeste we- 
gen slechts een rijstrook, wat tot grote opstoppingen leidt. 
Auto's rnoeten allernaal uit het buitenland worden ge'importeerd, want Ban- 
gladesh heeft geen eigen autofabriek zoals het buurland India. Alleen de 
allerrijksten en de ontwikkelingswerkers hebben een eigen auto. Vrachtauto's 
komen de laatste tijd meer in  zwang, rnaar reserveonderdelen zijn nauwel ijks 
te vinden. De gerniddelde boer gebruikt dan ook nog steeds de ossekar om 
zijn oogst naar de markt of het dichtstbijzijnde verwerkingscentrurn te bren- 
gen. Een uitstekend vervoermiddel, bepaald snel gaat het alleen niet. Een 
en kele geluksvogel heeft de beschikking over een fiets, de rest loopt of wr i  ngt 
zich in een bus, die natuurlijk altijd afgeladen vol is. 
Het spoorwegnet van 3000 km lengte mag helernaal geen naam hebben. De 
rneeste trajekten zijn enkelbaans, waardoor de treinen eindeloos op elkaar 
moeten wachten. Bovendien zijn sommige trajekten uitgevoerd in srnalspoor 
en andere weer in breedspoor. Treinen kunnen dus niet ongestoord van het 
ene op het andere spoor doorrijden. Telkens moet je overstappen en hele 
wagons met goederen rnoeten van de ene in de andere trein worden overgela- 
den. Ter vergelijking: ons spoorwegnet is bijna evenlang, maar het is vrijwel 
geheel tweebaans, heeft 1 spoorbreedte en de bevolking die ervan gebruik 



moet maken is nog geen l/, van die van Bangladesh. 
Bangladesh heeft een luchtvaartmaatschappij, Biman, die behalve vluchten 
naar het buitenland ook een zestal routes in het binnenland onderhoudt, 
daarbij gebruik makend van militaire vliegvelden, die tevens voor civiele 
doeleinden gebruikt worden. Hierdoor is de elite van hoge ambtenaren, mili- 
tairen, handelslieden en ontwikkelingswerkers in staat zich snel van de ene 
naar de andere plaats te begeven. Voor het gros van de rnensen blijft een 
afstand van 200km een grote wereldreis, die langer duurt dan de vliegreis 
Amsterdam - Dacca. 



HOE BENGALEN ZlJN GOUD VERLOOR 
Er is een tijd geweest, dat Bengalen een rijk land was. Rijst groeide overvloe- 
dig, jute stond hoog op de velden. Niet voor niets spreekt de grote Bengaalse 
dichter en winnaar van de nobelprijs Rabindranath Tagoreaan heteind van de 
vorige eeuw over ,,het Gouden Bengalen." 

Mijn gouden Bengalen, ik heb je lief 
Je hemel, je hart 
doet mijn hart zingen 
als ware het een fluit. 
Oh  mijn moeder, 
in het voorjaar 
maak je me wild van vreugde 
door de geur 
van je mangoboomgaarden. 
In de herfst 
zie ik een zoet glimlachen 
verborgen in je bloeiende rijstvelden . . 

Uit volkslied Bangladesh, 
tekst Rabindranath Tagore) 

In een tekst, daterend uit de middeleeuwen wordt Bengalen omschreven als 
,,een prachtig land, zo overvloedig en rijk, dat oorlog, rampspoed of onder- 
drukking het niet zal kunnen vernietigen." Hoe komt het dan, dat zo'n rijk land 
na enkele eeuwen zo in verval kan raken? 

In ons westerse denken zijn we eraan gewend geraakt, dat een land zich 
normaal gesproken langzaamaan ontwikkelt; dat een land geleidelijk aan 
opklimt van lagere naar steeds hogere trappen van ontwikkeling. Hoe komt 
het dan, dat een land als Bangladesh in plaatsvan te ontwikkelen a.h.w. steeds 
verder achterop raakt, steeds meer verliest van wat het aan ontwikkeling had, 
en dit ondanks alle stimulans en ontwikkelingshulp van buitenaf? Om deze 
vraag enigszins te begrijpen, moeten we eerst een kleine duik nemen in de 
geschiedenis. 

De tijd voor de Britse overheersing 
De Bengalen stammen af van het oude Bangvolk. Dit oude volk is omstreeks 
1000 jaar voor onze jaartelling naar het vrij ontoegankelijke deltagebied aan 
de Golf van Bengalen getrokken. Reden tot deze volksverhuizing was de 
komst van de Ariers, die vanuit het noord-westen het subkontinent van India 
binnendrongen en de valleien van de Indus en de bovenstromen van de 
Ganges bezetten. 
In de delta vermengde dit Bangvolk zich met de daar wonende stammen uit 



Tibet en Birma en zo ontstond een apart volk, dat vrij gel'soleerd van de rest 
van het lndiase subkontinent tot bloei kon komen dankzij de uiterst vrucht- 
bare grond in dit deltagebied. Ondanks het af en toe binnenvallen van 
vreemde troepen bleef de landbouw bloeien en zich uitbreiden. Daardoorwas 
- behalve in jaren van misoogst - de rijstproduktie meer dan voldoende en 
werd er zelfs geexporteerd. De boeren hadden het goed. Zij mochten het land 
vrij bebouwen en hoefden alleen belasting te betalen aan de Mongoolse 
vorsten, die omstreeks duizend n. Chr. het lndiase subkontinent waren bin- 
nengetrokken en vanuit Delhi regeerden. De belasting was nooitte hoog en de 
boeren konden deze met gemak opbrengen. Als tegenprestatie werd er door 
de staat een systeem onderhouden van irrigatie en afwatering, waarvan de 
boeren weer prof iteerden. 
Naast landbouw was er een bloeiende huisindustrie ontstaan. Er werden 
sieraden gemaakt, koperen en houten voorwerpen vervaardigd, boten ge- 
bouwd. Vooral de weefkunst van Dacca was wereldberoemd. Het sprookje 
van de rijke prinses, die alleen wil trouwen met de man, die haar een gewaad 
bezorgt zo fijn geweven als de vleugels van een libel, moet hierzijn ontstaan. 
Nog Iigter in een museum in Daccaeen doek ten toon gesteld van mousseline, 
die - met een afmeting van 9m bij 90 cm. - zo ragfijn is geweven, dat je  hem in 
een lucifersdoosje op kan bergen. 
Door deze evenwichtige kombinatie van landbouw en nijverheid was de eko- 
nomische situatie van de lagere klassen der bevolking - ondanks jaarlijks 
terugkerende overstromingen - vrij stabiel en konden zij redelijk rondkomen. 

BRITS INDIE TOT 1946 



De komst van de Britten 
Hierin werd verandering gebracht door de komst van de Britten. AI in het 
begin van de 16e eeuw was Oost-Bengalen sterk in trek bij de westerse 
avonturiersen handelslieden, die naar de Oost trokken. Portugezen, en  later 
ook Hollanders, Fransen en Engelsen, allen trokken zij naar Dacca om de 
legendarische mousseline-weefsels op te kopen. Zo ontstond een uitwisse- 
ling, die eerst als handel begon, rnaar al gauw ontaardde in de onderwerping 
van het land door d e  koloniale mogendheid. lndia was in die tijd al in de 
handen van de Engelsen en het duurde dan ook niet lang of het tot n u  toe 
zelfstandige Bengalen vie1 ook in Britse handen na deslag bij Plassey in  1757. 

De erfenis van de Engelse overheersing 
Nu begon een zwarte tijd voor Bengalen. Roven en plunderen werd algemeen 
toegestaan. De lokale kultuur verviel. Het irrigatiesysteem werd niet meer 
onderhouden. Waterwegen verwilderden, kostbare grond ging voor de land- 
bouw verloren en malaria deed zijn intrede doordat hele stukken land niet 
rneer gedraineerd werden. Na 20jaar Engels ,,bestuur" vie1 Bengalen dan ook 
ten prooi aan een hongersnood, die aan l/,deel van de bevolking, d.w.z. aan 
bijna 10mill1oen mensen het leven kostte. Zelfs de Engelsen begrepen, dat dit 
niet veel goeds voorspelde voor hun wingewest. De prive-plundering werd 
dan ook aan banden gelegd en vervangen door een meergestruktureerde en 
van bovenaf georganiseerde vorrn van uitbuiting van het land. 

De textielindustrie van Dacca wordt uitgeroeid 
De Engelse handelslieden wisten door middel van afpersing, bedreiging en 
intimidatie het prachtige Bengaalse mousseline o p  te kopen tegen exorbitant 
lage prijzen om het dan later in Europa weer peperduurte verkopen. Alleen de 
Engelse East lndia Company had recht op  deze handel, de Bengalen zelf niet. 
Zo kon, mede dankzij de winst uit het Bengaalse katoen in Engeland de 
industriele revolutie o p  gang komen, die de grondslag legde voor de welvaart 
in dat land. Mede dankzij de  Bengaalse katoen kon de Engelse katoenindus- 
trie zich ontwikkelen. Manchester werd het centrum van deze meer gelndus- 
trialiseerde katoenproduktie, die natuurlijk o p  de markt geprotegeerd moest 
worden. Voortaan werd dan ook deexport van katoen uit Bengalen en d e  rest 
van lndia naar Engeland verboden en werden zelfs binnen lndia zelf de 
Manchester katoentjes voorgetrokken. Zij overspoelden de markt, terwijl op 
het Bengaalse katoen hoge belastingen werden geheven. 
Dit alles had natuurlijk desastreuze gevolgen voor de Bengaalse katoeni ndus- 
trie. De textielarbeiders verpauperden geheel. Duizenden wevers werden 
werkeloos en moesten gedwongen landarbeid gaan verrichten, waarvoor zij 
niet waren opgeleid. Dwarsliggende wevers werd zelfs door de Engelsesolda- 
ten de duirnen afgehakt, zodat zij hun beroep niet meer zouden kunnen 
uitoefenen. Een en ander heeft ertoe geleid, dat de katoensoort, die speciaal 
geschikt was voor het vochtige klimaat van deBaai van Bengalen nu totaal is 
uitgestorven en dat een stad als Dacca, die in 1765 nog 450.000 mensen telde, 
meest afhankelijk van de textiel, in het jaar 1800 nog maareen bevolking had 
van 20.000, omdat de rest dood was of weggetrokken naar het platteland orn 
daar iets te vinden, waarmee zezich in leven konden houden. 



Kinderarbeiders i n  
een katoenspinnerij 
i n  Groot-Brittanie. 
Niet slechts de Ben- 
gaalse bevolking leed 
onder het Britse 
koloniale bestuur. In 
eigen land veroor- 
zaakte de ,,industriele 
revolutie" een nieuwe 
sla vernij. 

Verbouw van handelsgewassen wordt gepropageerd 
Nu de textielindustrie vakkundig was geelimineerd moest Oost-Bengalen een 
andere funktie gaan vervullen in het koloniale bestel: het moestdegrondstof- 
fen gaan leveren voor de industrieen in het moederland. Indigo (plant waaruit 
verf werd gemaakt), thee, jute, opium en suikerriet warendegewassen, diede 
Engelse handel nodig had en de boeren werden gedwongen deze gewassen te 
verbouwen en aan de Company te verkopen tegen schandelijk lage prijzen. 
Verwerkingsfabrieken werden er in  het land zelf niet neergezet, maar alles 
werd in ruwe vorm naar Engeland afgevoerd o m  daar verwerkt te worden tot 
winstgevende eindprodukten. Zo produceerde Oost-Bengalen tegen het eind 
van de vorige eeuw meer dan de helft van de jute op de wereldmarkt, maar in 
het land zelf was geen enkele fabriek opgericht om deze jute te verwerken: 
deze stonden in de havenstad Calcutta of in Engeland zelf. 



De verbouw van deze ruwe grondstoffen voor de handel heeft dan ook aan de 
Bengaalse boer nooit enige winst opgeleverd. Eerder leidde het tot uitbuiting 
van de plattelandsbevolking door de elite van rijke en slimme handelslieden, 
terwijl de verbouw van voedingsgewassen zoals rijst en tarwe, die de bevol- 
king zelf nodig had orn te overleven, steeds rneer in het gedrang kwarn. 
Gebieden, waar voedingsgewassen gekweekt werden verminderden in plaats 
van te worden uitgebreid, terwijl de bevolking groeide. Het inkomen van het 
grootste deel van de bevolking daalde tot een minimum, dat nog maar net 
boven de hongergrens zweefde. Dit had tot het gevolg, dat vanaf omstreeks 
1860 elke rnisoogst van enige betekenis meteen een hongersnood veroor- 
zaakte onder de rneerderheid van de plattelandsbevolking. 

Grootgrondbezit wordt ingevoerd 
De Engelsen introduceerden niet alleen het verbouwen van voor de handel 
gunstige gewassen, zij introduceerden ook een nieuw systeem van landbezit. 
Voor hun kornst was land niet iets wat jezelf kon bezitten en naar believen kon 
kopen of verkopen. Het land was a.h.w. van iedereen. ledere boer mocht een 
gedeelte van het land bewerken, zoveel als hij aankon of nodig had, als hi j  
maar belasting betaalde aan de Zamindar, een door de Mongoolse vorst 
aangestelde ambtenaar, die de belastingen voor hem inde. Deze grondbelas- 
ting was nooit te hoog en voordegerniddelde boer gemakkelijk opte brengen. 
De Engelsen echter voerden in 1793 een Landwet in, waarin zij in Ben klap 
deze Zamindars verhieven tot eigenaar van het onder hen ressorterende land. 
In Ben klap werden de Zamindars dus bezitters van het land en werden de 
boeren gedegradeerd tot pachters, die in alle opzichten afhankelijk waren van 
de willekeur van de Zarnindars. 
Doel van deze nieuwe vorm van landbezit was het kweken van een lokale 
aristokratie, die de Engelsen gunstig gezind was, die lokaal het land (naar 
Engelse maatstaven en eigen goeddunken) kon besturen en de belastingen 
van de boeren kon  innen. In depraktijk kwarn het er opneer, dat dezamindars 
- die meestal uit een hogere hindoe-kaste kwamen - de boeren op alle moge -  
lijke manieren uitzogen. Zij konden de belastingen vrijelijkzo hoog opschroe- 
ven als zij maar wilden. En alseen boer nietkon betalen, dan zettenze hem van 
zijn land. Zo werden binnen de kortste tijd vele boeren van hun eeuwenoude 
landrechten beroofd en tot horigen gemaakt, die naar de pijpen van h u n  
landheer moesten dansen. 
Zelf woonden deze Zamindars meestal in de stad en Iieten het beheervan h u n  
goederen en het innen van de belastingen over aan tussenpersonen, die o o k  
weer het nodige opstreken. Zij hadden - kornend uit een hoge hindoe-kaste - 
grote minachting voor de grond en voor de mensen die hun grond bewerkten. 
Zij hadden dan ook geen enkele interesse in de landbouw en de landbouwver- 
betering. Geld, dat  zij met de landbouw verdienden, investeerden zij liever in 
de handel. En zo vloeide het kapitaal van het land naar de stad en raakte he t  
platteland hoe langer hoe verder achterop. 
De landloze boeren hadden van hun kant ook geen interesse om het land van  
hun heer echt goed te bebouwen, want enig profijt hadden ze daar toch n ie t  
van. Ook hierdoor liep de produktie op het land steeds rneer terug en verpau- 
perde de plattelandsbevolking steeds verder. Natuurlijk hebben de boeren d i t  
alles niet altijd even rustig geslikt. Herhaaldelijk was er sprake van g r o t e  
onlusten en opstanden, maar deze werden steeds door de Engelsen e n  de 
grootgrondbezitters op bloedige wijze neergeslagen. 



Scheiding van Engeland 
Na de tweede wereldoorlog was het nationaal bewustzijn in Brits-lndie zo 
toegenomen, dat Engeland hieraan we1 gehoor moest geven. Zo werd in 1947 
besloten om op grond van religieuze tegenstellingen over te gaan tot het 
stichten van twee autonorne staten: lndia en Pakistan. In lndia zouden alle 
hindoes komen te wonen en in Pakistan alle moslims. Als met een schaar werd 
het lndiase subkontinent opgeknipt. Aan deene kant ontstond ereen machtig 
hindoe-rijk, het huidige India, onder leiding van Nehroe. En aan de andere 
kant bleven aan beide zijden van dit land twee gebieden over met een overwe- 
gend moslim-bevolking. Deze beide werden samengevoegd tot  Ben land: 
Pakistan. Daarbij werd de staat Bengalen in tweeen geknipt: West-Bengalen 
met de havenstad Calcutta kwam bij India, terwijl het oostelijke deel van 
Bengalen Oost-Pakistan werd. Deze scheiding voltrok zich niet zonder kleer- 
scheuren. Miljoenen mensen gingen op weg om een veilig heenkomen te  
zoeken, de hindoes naar India, de moslims naar Oost- of West Pakistan. Het 
was een ware volksverhuizing, die minstens 20 a 25 miljoen mensen op de 
been heeft gebracht. Er waren grote moordpartijen tussen de aanhangers van 
de beide godsdiensten en het vluchtelingenprobleem waseven gigantisch als 
dramatisch. 

Ben ik mijns broeders hoeder? 
De mohammedanen in Oost-Bengalen hadden zich in de strijd tegen de 
hindoes weliswaar verbroederd met de moslimgemeenschap in het westelijk 
deel van Brits-lndie, maar die verbroedering in het vuur van deonafhankelijk- 
heidsstrijd kon natuurlijk niet de basis zijn voor een werkelijke eenheid van 
twee zover uit elkaar gelegen streken met 1600 km lndia tussen zich in. AI 
gauw bleken de verschillen in taal, kultuur, gebruiken enz. groter tezijn dan de 
overeenkomsten. West-Pakistan behoorde eigenlijk veel meer tot het Midden- 
Oosten en was gericht op landen als Iran en Irak, terwijl Oost-Pakistan zich 
eigenlijk nauwelijks onderscheidde van West-Bengalen, dat nu  echter tot 
lndia behoorde. 
Dit leidde al gauw tot hevige konflikten. West-Pakistan, dat meer ge'industri- 
aliseerd was dan Oost-Pakistan, probeerde vanaf het begin de boventoon te 
voeren. Hoewel in het Oosten meer mensen woonden dan in het Westen (42 
tegen 34 miljoen) kregen beide evenveel stemmen in devolksvertegenwoordi- 
ging. De West-Pakistani probeerden ook in het Oosten hun hoofdtaal, het 
Urdu, als algemene landstaal in te voeren. Onderwijs en gezondheidszorg 
bleven in het Oosten ten achter bij het Westen. lnkomsten uit dejuteproduktie 
in de Oost werden voornarnelijk in het Westen geinvesteerd. Kortom de 
Bengalezen (Oost-Pakistani) kwamen al gauw tot de ontdekking, dat zij de 
overheersing door de Engelsen en een aristokratie van hindoes hadden inge- 
ruild voor een overheersing door het zover weg gelegen West-Pakistan. Ver- 
zet tegen deze nieuwe vorm van overheersing bleef dan ook niet lang uit. 

De geboorte van een nieuwe staat 
Directe aanleiding tot het uitbreken van gewelddadigheden waren de alge- 
mene verkiezingen in 1970, die voor het eerst sinds het bestaan van een 
Verenigd Pakistan eindelijk werden gehouden. Bij de uitslag van deze verkie- 



zingen bleek namelijk, dat Sheik Moejiboer Rahman uit Oost-Pakistan met 
zijn partij de Awami Leagueals onbetwiste winnaar uit de bus kwam. Hierdoor 
ontstond de tot nu  toe ongekende mogelijkheid, dat het Verenigd Pakistan 
bestuurd zou gaan worden door een man uit Oost-Pakistan. Dit was voor de 
West-Pakistani een totaal onverteerbare gedachte en met een onverwachtse 
ingreep trachtten zij hun greep op Oost-Pakistan te herstellen: i n  Ben nacht 
werd het grootste deel van de studenten en professoren van de universiteit 
van Dacca uitgemoord; grote delen van de stad werden in brand gestoken en 
Sheik Moejiboer werd gevangen genomen en ontvoerd naar West-Pakistan. 
Dit konden de Oost-Pakistaanse militairen binnen het Pakistaanse leger en de 
vrijheidsstrijders daarbuiten natuurlijk niet over hun kant laten gaan en  zo 
ontstond een zeer bloedige strijd om een onafhankelijk ,,Bangladeshu, zoals 
de vrijheidsstrijders hun nieuwe land noemden. Het is beestachtig zoals de 
West-Pakistani zich tegen hun moslimbroeders hebben gedragen: bijna 
1.5miljoen mensen kwamen in de strijd om; vele anderen werden voor hun 
leven verminkt. Minstens 200.000 vrouwen werden verkracht. Hele dorpen 
werden platgebrand en met degrond gelijk gemaakt; de landbouwwerktuigen 
vernield, het vee gedood, de oogst vernietigd. 66 veerboten werden tot zinken 
gebracht, 276 verkeersbruggen opgeblazen, 296 spoorbruggen verwoest, 
havens en vliegveldenonbruikbaar gemaakt. En het was slechts te danken aan 
de tussenkomst van het Indiase leger, dat i n  december 1971 de West-Pakistani 
zich eindelijk gewonnen gaven en wegtrokken. 
Achter bleef een totaal verwoest land, zonder enig eigen kapitaal om zelf de 
wederopbouw aan te  pakken, maar met de hoop bij velen, dat ze het nu einde- 
lijk eens beter zouden krijgen nu ze niet meer door mensen uit het buitenland 
werden geregeerd. Sheik Moejiboer keerde terug uit zijn gevangenschap en 
stond voor de enorme taak Bangladesh uit het moeras te trekken. 

10 jaren chaos 
Als we terugzien o p  de afgelopen 10 jaar, dat Bangladesh zelfstandig is 
geweest, moeten we jammer genoeg konstateren, dat het de jonge staat n ie t  is 
gelukt zichzelf uit het moeras omhoog te trekken. Zelfs de meer dan overvloe- 
dige buitenlandse hulp heeft niet kunnen verhinderen, datde levensstandaard 
van de meeste mensen nog verder is gedaald en de chaos eerder groter dan 
kleiner is geworden. 
Het ligt zeer voor de  hand de regering daarvoor de schuld te geven. Van 
regeringen wordt nu eenmaal verwacht en gehoopt, dat zij met krachtige hand 
en vooruitziende blik het juiste beleid zullen weten te voeren om een land uit 
het slop te halen. Als hen dat niet lukt, of  als blijkt dat ze meer hun eigen 
belang dan landsbelang behartigen, dan worden ze afgezet. Zo ook in Bangla- 
desh. Omdat zij er niet in slaagden de situatie te verbeteren, hield geen 
regering het lang uit. Sheik Moejiboer werd in 1975 vermoord, zijn opvolger 
Ziaur Rahman in  1981 en na een interimperiode, waarin Abdul Sattar presi- 
dent was, hebben we nusinds maart 1982een militairejunta metaan het hoo fd  
luitenant-generaal Hossain Mohammed Ershad. Maarvoor hoe lang? En i s  het 
we1 reeel de regering de schuld tegevenvan dechaotischesituatie, waarin het 
land verkeert? Is het niet zo, dat elke regering, hoe goed ook, zou stuk lopen 
op de gigantische problematiek, waarin dit land verzeild is geraakt? 



Een vat vol problemen 
Het is niet gemakkelijk om een enigszins overzichtelijk beeld te geven van de 
problemen, waar Bangladesh nu voor staat, want alles grijpt in el kaar en het 
een staat niet 10s van het ander. Maar we zullen het proberen. 

Grenzeloze verpaupering 
Door twee lange eeuwen van kolonisatie eerst door de Britten e n  later nog 
eens door de West-Pakistani iseen heel groot deel van het volk als het ware tot 
op het bot verpauperd. Men heeft geen reserves meer. Om het hoofd boven 
water te houden heeft men eerst zijn spulletjes verkocht, daarna een vooreen 
de beesten, stukje voor stukje het land, het huisen nu zwerven de landlozen in 
horden als daklozen door de steden en door het land op zoek naar werk en 
eten. Voor deze mensen is honger geen uitzondering, maar een permanent 
gegeven in hun dagelijks bestaan. Hetfeit datjegeen dak boven je hoofd hebt, 
is daarmee vergeleken maar een peuleschilletje. 



HONGER 

Honger is als een wild beest, dat je voortdurend op de hielen zit. AI van 
kindsbeen af herinner ik mij dat we ieder jaar honger hadden vooral in de 
weken voordat we de rijst konden oogsten. Ik herinner mij hoe mijn moeder 
met een bakje de rijst zat te tellen en af zat te meten hoeveel dagen we nog  te 
eten hadden. Dat doe ik nu ook. ledere dag heb ik de laatste weken de 
rijstkorrels door mijn handen laten glijden om te zien hoever de voorraad nog 
strekt. Nu hebben we nog genoeg voor een dag of 4, maar wat daarna gebeurt 
weet Allah alleen. 
Ik houd onze rijstvoorraad altijd goed verstopt uit angst, dat de buren zien, 
waar ik het verberg en het van ons komen stelen. Een deel had ik in een bundel 
ingegraven in de grond van ons erf. Dat is nu op. Wat nog over is, heb ik 
ingegraven in de vloer van ons huis, precies op  de plek waar ik altijd slaap. 
'S Nachts lig ik altijd lang wakker totdat iedereen slaapt en pas dan durf ik de 
rijst tevoorschijn te halen. Je wordt ontzettend achterdochtig. Dat is wat 
honger doet: het maakt van vrienden vijanden en op het laatst vertrouw je 
niemand meer, zelfs niet je buren en je naaste familieleden. 
Mijn man heeft a1 geprobeerdander werk te vinden. Maar erzijn teveel mensen 
zoals wij. Het halve dorp probeert iets bi j  te verdienen in deze tijd. De kinderen 
gaan dagelijks het veld op op zoek naar iets eetbaars. Soms komen zij thuis 
met een stengel suikerriet, die op het veld was blijven staan. 
Als we geluk hebben vangen ze een paar krabbetjes in de rivier. Maar ze 
moeten steeds verder zoeken, want rondom het dorp is er niet veel meer te 
vinden. Er zijn teveel mensen zoals wij, die de velden afgrazen. 
We hebben ook niets meer te verkopen. De beesten hebben we allang ver- 
kocht en vorig jaar tegen deze tijd verkochten we mijn trouwsari en  de  
koperen pot, die ik van huis had meegebracht. Het huis en het land zi jn ook  
niet van ons, die hebben we van de landeigenaar gehuurd. En hoe w e  d ie  
straks moeten afbetalen mag God weten. Hijzal we1 weer een goed deel van de  
oogst inpikken. 
Vaak zitten mijn man en ik tegen de avondschemering- als het buiten wat  
afkoelt- aan de rand van ons rijstveldje gehurkt en we kijken zwijgend hoever 
de rijst a1 is. Ik neem een aar in de hand en voel hoe dik de korrels a1 zijn. En  ik 
vraag me af: hoe lang nog voor de oogst? Het is nog minstens 2 a 3 weken. En  
zullen we dan de kracht hebben om de rijst te oogsten? Want het is een boel 
werk voor je de rijst binnen hebt: je moet de stengels Ben voor Ben afsnijden: 
dan moet je het dorsen en het kaf van de korrel scheiden. En ik voel n u  a1 d e  
krachten in mijn lichaam afnemen. Ik zie hoe mijn man en mijn kinderen 
verzwakken, omdat ik ze niet voldoende te eten kan geven. En ik weet u i t  
ervaring wat honger kan doen. 
Honger is een rare metgezel. Eerst achtervolgt het je dagelijks en je kunt geen 
stap verzetten zonder te denken aan je lege maag. En je zou alles we1 wi l len 
eten, wat je tegenkomt. Soms ga je dan uit dooie armoede gras eten om maar 
iets in  je maag te hebben. Maar dat komt je duur te staan, want je kr i jgt  er 
ontzettende buikpijn van. Maar na 1 a 2 weken zakt dit gevoel van echte 



honger en houd je alleen nog een dof gevoel over. Niet scherp meer, maar het 
is de hele dag bij je. En je moet voortdurend aan voedsel denken. Hoewel je er 
misselijk van wordt, kun je deze gedachten toch niet van je afhouden. 
Als ook dat over is, alle pijn en alle verlangen naar iets eetbaars, dan blijft er 
alleen maar een grote leegte over. Zo leeg als de hemel. Een leegte, waar je 
steeds verder in wegzakt. De kracht begint uit je lichaam weg te stromen en 
het moment komt, dat je probeert op te staan en je merkt, datje dat niet meer 
kunt. Je probeert water te drinken en je merkt, dat je nauwelijks de kracht hebt 
om het door re slikken. 
Zo gaat het met de honger. Ik heb het a1 zo vaakmeegemaakt en ik bener bang 
voor, vreselijk bang. 

Uit een interview met Radna, 
moeder van 4 kinderen. 



Gebrek aan werkgelegenheid 
Zowel op het land als in de stad isereen schrijnend gebrekaan werk. Dit  geldt 
vooral voor de ,,slappe tijd". Een paar maanden van het jaar is het land nu 
eenmaal niet of nauwelijks te bewerken. Dit zijn enerzijds de natstemaanden 
van het jaar, als het land voor een groot deel onder water staat, en anderzijds 
de droogste maanden van het jaar, als er niets te verbouwen valt in de 
gebieden, die niet worden ge'irrigeerd. 
Deze maanden zijn de moeilijkste maanden vooral voor die mensen, die 
moeten leven van wat ze per dag verdienen, de dagloners dus. Zij hebben 
meestal niet de financiele armslag om ietsvoordeze maanden opzij te leggen, 
dus moeten zij ander werk zoeken om in leven te blijven. Zij trekken in grote 
getale naar de steden in de hoop daar iets te vinden. Maar in de weinige 
industrieen, die Bangladesh rijk is, is er voor al deze seizoenarbeiders geen 
plaats. En geen werk betekent geen eten. Geen werk betekent, dat je nooit in 
de gelegenheid bent om je ook maar op een of andere manier uit het moeras 
omhoog te werken, dat je nooit je levensstandaard zult kunnen verbeteren. 

Explosieve bevolkingsgroei 
Sinds het begin van deze eeuw is de bevolking van Bangladesh verdrievou- 
digd. En prognoses zijn, dat zelfs bijde meest stringente geboortebeperkings- 
politiek het aantal inwoners in de komende 20 a 25 jaar nog we1 zal 
verdubbelen. Niet om aan te denken! Nu leven er al bijna 93miljoen mensen in 
een gebied, dat 4 maal zo groot is als Nederland. Over 25 jaar zouden er 
180miljoen mensen wonen. Dat betekent, dat er op iedere km2 3 maal zoveel 
mensen zouden wonen, als in Nederland nu..  . 
Een benauwende gedachte. Maar waarom willen al die mensen in vredes- 
naam zoveel kinderen hebben? Als ze hen zo weinig te bieden hebben; als 
iedere mond er een te veel is om t e  voeden in een gezin, dat meestal nu al 
nauwelijks rondkomt? Dat kunnen wij ons gewoon niet voorstellen, maar er 
zijn hele logische redenen voor. 

Allereerst is meer dan 80% van de volwassenen volslagen analfabeet. On- 
danks grote geboortebeperkings-kampagnes hebben grote groepen van de 
bevolking nauwelijks enig inzicht i n  de algemene problematiek. Zij denken 
alleen aan hun eigen hachje. 
En voor hun eigen hachje is het noodzakelijk om veel kinderen te hebben, 
zonen vooral. Die kunnen al vroeg op het land werken en voor je zorgen als je 
zelf daarvoor te oud bent. Dochters zijn minder belangrijk, daarom moet je 
kinderen blijven krijgen tot je zonen hebt, ook al moet je daarvoor 6,tot 8 
kinderen krijgen. Bovendien: maar 3 van de 4 kinderen haalt het vijfde levens- 
jaar. Velen sterven jong, dus je kunt maar beter wat extra kinderen hebben 
voor de reserve. Daarbij komt nog iets heel anders. Bangladesh iseen moslim- 
land. Vrouwen mogen zich niet buitenshuis vertonen, zitten dus de hele dag 
op eigen achtererf te koken, te wassen, rijst te pellen etc. Zij hebben er geen 
last van als er een paar kinderen meer of minder om hen heen lopen, ze gaan 
toch nergens heen. Pas als vrouwen buitenshuis gaan werken, wordt het 
hebben van jonge kinderen problematisch. Dievrouwen zijn dan ookvaak we1 
voor geboortebeperking te strikken. Trouwens voorbehoedsmiddelen zijn 
duuren zoonregelmatig voorradig, dat je er niet van op aan kunt. Ensterilisatie 
komt pasaan de orde als men eerst zijn toekomst heeft zeker gesteld met  een 
aantal zonen. 



Zolang er geen andere vorrn van oudedags-voorziening is, zullen de 
mensen dus veel kinderen krijgen. Maar de gevolgen van deze bevolkings- 
aanwas zijn rampzalig. Om maar enige te noernen: Allereerst moeten al deze 
mensen een plek hebben om te wonen. Dat gaat van kostbare landbouwgrond 
af. Bovendien moeten de huisjes hoog liggen om ze tegen het water te 
beschermen. Voor de dorpen worden dus terpen opgeworpen van grond, die 
ergens anders weer wordt weggegraven. De mensen wonen dan we1 hoog en 
droog, maar het land rond het dorp is weer een stukje lager kornen te liggen, 
waardoor het bij overstromingen langer en dieper onder water staat en dus 
minder oogst oplevert. Met minder grond geschikt voor landbouw, moeten 
dan ook steeds meer monden gevoed worden. 

Ten tweede rnoet het land verdeeld worden over steeds rneer mensen. Het 
stukje land van de vader wordt verdeeld over 4 a 5 zonen enz. Dit heeft tot het 
gevolg, dat steeds minder rnensen genoeg land bezitten om zichzelf en hun 
gezin te onderhouden. En dan is de weg van keuterboertje naar een totaal 
landloze dagloner niet ver meer. 

Ten derde is er zo'n overschot aan rnankracht, dat voor een baantje meteen 
honderden in de rij staan. En - zoals een Bangladeshi mij zei: ,,eigenlijk iseen 
OS hier nog meer waard dan een mens. Orn een OS te huren orn het land te 
ploegen, moeten ze 15 taka betalen, maar als ze mij voor een dag huren, 
hoeven ze rnaar 5 taka per dag te betalen." Door het overschot aan mankracht 
zijn de lonen inderdaad idioot laag. Voor een kommetje rijst en een paar 
centen heb je al zo een ploeg arbeiders bij el kaar om je land te bewerken. Alles 
is beter dan niks. 

Ten vierde rnaakt zo'n bevolkingstoenarne het land als het ware volkomen 
onregeerbaar. Alle winst, die je op het ene gebied boekt, wordt weer teniet 
gedaan doordat de bevolking intussen is toegenomen. B.v. als je 100nieuwe 
scholen opent, dan is het aantal kinderen intussen zo gestegen, dat je er 
eigenlijk 300 zou rnoeten openen. En zo is het met alles: met de scholen, de 
ziekenhuizen, de huizenbouw, het transport, de werkgelegenheid, alles knapt 
voortdurend uit zijn voegen, omdat steeds meer mensen er gebruik van 
moeten maken. Je loopt als regering eigenlijk voortdurend achter deproble- 
men aan en enige kans om jezelf in te halen of de problernen voor te komen is 
bij voorbaat door de enorrne bevolkingsgroei uitgesloten. 

Verscherping van de verschillen tussen arm en rijk 
Zoals we uit de geschiedenis kunnen opmerken is het grote verschil tussen 
dearmen en de rijken niet iets, dat in Bangladesh vanzelf isontstaan. Hetzijnde 
Engelsen geweest, die het grootgrondbezit hebben ingevoerd. Zij haddeneen 
klasse van lokale heersers nodig (zamindars genaamd) om uit hun naam te 
regeren en de belastingen te innen. Zij hebben aan deze heersers grote 
stukken land gegeven orn zich van hun Ioyaliteit teverzekeren. Zij hebben dus 
in eerste instantie de grote verschillen tussen rijke landeigenaren en arrne 
keuterboertjes en/of landlozen ingesteld, daarrnee een systeem introduce- 
rend, waarbij een rijke toplaag zich kon verrijken ten koste van dearme kleine 
boeren, een systeern waarbij de rijken steeds rijker werden en de armen 
steeds arrner. Tot op heden doen zich de gevolgen van dit systeem gelden. 
Ook nu nog is meer dan de helft van het bouwland in bezitvanslechts 10% van 



de plattelandsbevolking, terwijl bijna de helft van de plattelandsbevolking 
geen eigen land heeft. Ook nu nog zijn grote stukken land in het bezitvaneen 
man, terwijl de ander niets heeft, alle machtswisselingen, volksverhuizingen 
en bevrijdingsoorlogen ten spijt. 
De hindoe-zamindars zijn weliswaar in 1947 naar lndia gevlucht, maar voor 
hen kwamen al gauw moslim-grootgrondbezitters in de plaats. Vele rijke 
hindoes, die naar lndia moesten vluchten, wisten namelijk heel listig hun 
bezittingen in Bangladesh om te ruilen meteen moslim-rijke, die uit lndia naar 
Bangladesh rnoest vluchten. Het land wisselde dus weliswaar van eigenaar, 
maar de verdeling bleef vrijwel hetzelfde. 
Na de bevrijding van West-Pakistan was er even een kleine revolutionaire 
opleving, waarbij het leek alsof ook de structuur op het platteland onder 
handen genomen zou worden. Hier en daar werden enige grootgrondbezit- 
ters door doortastende revolutionairen van hun land gegooid en hun bezittin- 
gen onder de landlozen verdeeld. Maar de regering, kennelijk bang om de 
kontrole te verliezen, drukte deze revolutionaire beweging al gauw de kop in 
en opvele plaatsen werd deoudesituatie weer hersteld. De bevrijding was dan 
ook we1 een bevrijding van de overheersing van eerst de Engelsen en later de 
West-Pakistani, maar bracht voor de kleine boeren en landlozen niet de 
bevrijding van hun eigen elite. 

En hoe kan het ook anders. In een land, waar8O0/0van de bevolking analfabeet 
is; waar maar misschien 1 van de 93 miljoen mensen de krant leest; waar-t 1 op 
de 3000 mensen een radio heeft; waar maar 1 televisiestation is, waar mis- 
schien 20.000 mensen naar kunnen kijken; waar de Ben per vliegtuig reist en 
de ander te voet, daar heeft de elite, die toegang heeft tot goed onderwijs, 
goede informatie, kontakten met binnen- en buitenland etc. etc. zo'n voor- 
sprong op de rest, dat het voor deze elite niet moeilijk is om de rest o p  alle 
manieren onder de duim te houden en uit te  buiten. En je moet echt we1 van 
idealisme en naastenliefde bezield zijn als je dat niet wilt doen. 

Zo is het voor de rijke boeren niet moeilijk te profiteren van nieuwe soorten 
zaden en kunstmest, van goedkope kredieten, van hulpprogramma's o m  irri- 
gatiewerken aan te leggen en pompen te slaan. Zij lezen erover in de krant, 
hebben vriendjes bij de bank, de politie en het lokale stadsbestuur. Zij weten 
hun zaakjes we1 te  behartigen. Maar de arme, die al deze kanalen niet heeft en 
er uberhaupt niet van af weet, dat er speciale kredieten zijn voor mensen met 
weinig land enz., is voortdurend in het nadeel. Zo komen alle maatregelen, die 
de regering neemt terbevordering van de landbouw, uiteindelijk veel meerten 
goede aan de rijke grootgrondbezitter dan de armere boer. Voor de landlozen 
hebben deze maatregelen geen enkel effekt. Op deze manier raken steeds 
meer arme boeren in  de moeilijkheden en worden gedwongen hun land te 
verkopen, waardoor enerzijds het aantal landlozen steeds groter wordt, an- 
derzijds de rijken steeds meer land in handen krijgen en dus steeds machtiger 
worden. Officieel is grootgrondbezit sinds 1974 afgeschaft en mag een boer 
niet rneer hebben dan 100 bigha land (= 13 ha). 
Officieus gaat het grootgrondbezit rustig door, want dan laatjetoch het teveel 
dat je aan land hebt, inschrijven op naam van je familieleden, je broer, je 
zuster, je kinderen. En wie doet je wat? 



Gebrek aan kader 
Dat is het probleem: wie doet je wat? Het jonge bestuursapparaat van Bangla- 
desh, dat pas 10 jaar in het zadel zit, in ieder geval niet. Hoe kun je van zo'n 
jong bestuursapparaat verwachten, dat het meteen maar het kader heeft om 
alle wetten en maatregelen, die er worden bedacht, inderdaad effectief uit te 
voeren? Eeuwenlang hebben ze zichzelf niet mogen besturen en rnoesten ze 
genoegen nemen met baantjes niet hoger dan b.v, hoofd van een lokaal 
postkantoortje en nu zitten deze zelfde mensen op een ministerie en staan ze 
voor de gigantische taak een land te besturen met een bevolking van 93mil- 
joen mensen. Het ambtelijke topkader bestaat weliswaar uit vaak bijzonder 
goede mensen, maar wat kunnen zij met een bestuursapparaat, dat nog moet 
leren funktioneren? In het Westen is men al sinds de Grieken bezig de staat 
demokratisch te laten funktioneren, maar van de Bangladeshi's wordt ver- 
wacht, dat ze het meteen kunnen. Terecht merkte een Bengaals minister op: 
,,Het westen zou graag zien, dat wij een demokratie zijn, maar bij ons past op 
het ogenblik beter een autoritair regime. Pas als je een goed funktionerend 
ambtenaren-apparaat hebt kun je jezelf permitteren demokratisch t e  zijn." En 
dat is precies het dilemma, waarze inzitten. Pakken ze de zaak dernokratisch 
aan, dan is hun greepop het landzozwak, datpraktijkenvanzelfverrijkingzoals 
smokkel, korruptie en uitbuiting schering en inslag zijn. Pakken ze de zaken 
hard en autoritairaan, bestraffen ze met harde hand de smokkel- en korruptie- 
schandalen, verwijderen ze hardhandig de daklozen uit Dacca en planten ze 
hen over in relocatiekampen, omdat ze een gevaar zouden vormen voor de 
volksgezondheid in de stad, dan zegt het Westen: ,,Je bent niet dernokratisch 
genoeg", en stoppen ze hun ontwikkelingshulp. 
Hoe dan ook voor de kleine boer en de landloze arbeider betekent het ontbre- 
ken van een goed gezag van de overheid, dat hij van diezijde geen steun kan 
verwachten om hem te verdedigen tegen de willekeurvan de lokale uitbuiters. 
Als de gezagsdragers zelf al niet van hun positie gebruik maken orn hem te 
intimjderen. 

Waterhuishouding ontregeld 
De toch al chaotische situatie wordt nog verergerd door iets heel anders en 
dat is de steeds toenemende ontreddering van de waterhuishouding in het 
hele land. Overstromingen heeft Bangladesh altijd gehad. Sinds eeuwen 
treden de rivieren in de regentijd buiten hun oevers en komen de aangren- 
zende landerijen onder waterte staan. Daarbij zette zich kostbaar sli b, meege- 
voerd uit de heuvels van de Himalaya, vast op de grond en juist deze 
slibafzetting heeft de Bengaalse delta tot zo'n vruchtbaar gebied gemaakt. 
Sinds eeuwen bouwen de Bengalen hun huizen op verhogingen en hebben 
ze zelfs in hun huis een soort vluchtzoldertje voor als het water nog hoger 
komt. Echte watersnood kwam echter zelden voor. 
De laatste jaren nemen deze overstromingen echter steeds grotere vormen 
aan. Reden daarvoor is de grootscheepse ontbossing van de voetheuvels van 
de Himalaya en de houtkap in Bangladesh zelf. De Engelsen hadden een 
kapverbod, waarbij er altijd evenveel moest worden aangeplant als er gekapt 
werd. Sinds hun vertrek is men zowel in Indiaals in Bangladesh ongelimiteerd 
gaan kappen met de bekende desastreuze gevolgen. De ontboste hellingen 
zuigen het regenwater niet meer op; in de regentijd stroomt het water onge- 
remd naar beneden en sleurt daarbij alle grond met zich mee, die nog op de 
heuvels restte. De rivieren kunnen deze enorme watermassa's niet verwerken, 



temeer daar hun beddingen steeds verder dichtslibben door alle aarde, dle 
van bovenaf wordt meegesleurd. Dus stromen r i j  steeds vaker over en  staat 
het land steeds langer en dieper onder water. Zo is het water, dat de Bangla- 
deshi eerst voornamelijk als zijn vriendzag, in de laatste jaren steeds meer zijn 
vijand geworden. 
Daar komt nog bij, dat India vlak voor de grens van Bangladesh een enorme 
dam gebouwd heeft in de rivier de Ganges bij het stadje Farracca. Met deze 
dam kunnen zij eigenlijk de waterhuishouding van Bangladesh grotendeels 
regelen. Als het droge tijd is en zij het water zelf nodig hebben, draait India de 
kraan dicht; als het regentijd is en hun eigen land dreigt overstroornd te 
worden dan zetten zij de sluizen open en geven Bangladesh de wateroverlast. 
Totenige fatsaenlijke afspraken overdit waterprobteem is het tussen belde 
landen nog niet gekomer? Toch kan alleen door middel van een groot regio- 
naal plan, dat zowel Bangladesh als ook het lndiase deel van de Ganges en de 
voetheuvels van de Himalaya omvat, het evenwicht in de waterhuishouding 
weer enigszins herstellen. Zonder dat blijft het lokaal aanleggen van dijkenen 
inpolderen een gemodderaan de marge, omdat je door het ene stukland in  te 
polderen, het andere stuk land weer overlast bezorgt. Voor de bow inBangla- 
desh betekent het echter, dat ieder jaar een groter deel van zijn oogst vernie- 
tigd wordt, doordat de gewassen in het water wegrotten. ledere regentijd 
wordt met steeds meer angst ~n het hart tegemoet gezien en voorde mensen, 
die toch al aan de rand van de honger leefden, is de regentijdsteeds rneereen 
tijd van ronduit honger lijden. 



Buitenlandse hulp 
Als we al dezefaktoren bekijken is het duidelijk, dat de situatie in Bangladesh 
niet eenvoudig is op te lossen. De problemen, waarmee het land te maken 
heeft stijgen ver uit boven de mogelijkheden van de regering om daar zelf iets 
aan te  doen. Vandaar dat men naarstig gezocht heeft naarhulpbronnen in het 
buitenland en iedere vorm van hulp gretig aksepteert. Veel van deze hulp 
kwam in de vorm van rampenhulp. De gruwelen van de bevrijdingsoorlog 
tegen West-Pakistan, de taferelen van ontreddering en honger tijdens degrote 
overstromingen en cyclonen in de jaren, die daarop volgden, zij alle brachten 
de gemoederen van de rest van de wereld in beroering en de rarnpenhulp 
vloeide overvloedig zowel van regerings- als van particuliere zijde. Bangla- 
desh is een van de landen, die gedurende de laatste jaren de meeste hulp van 
het buitenland ontvangen heeft. 

Wat is echter het specifieke van rampenhulp? Rampenhulp is bedoeld om 
kortdurende extreme situaties te helpen verlichten. 
Men stuurt dekens, kleren, medicijnen, noodrantsoenen in de hoopdaarmee 
de eerste schok wat op te vangen en in het vertrouwen, dat na verloop van tijd 
het normale leven weer op gang zal komen. 
Het probleem met Bangladesh is echter, dat het onderscheid tussen een 
,,normale situatie" en een ,,rampsituatie7' niet meer op gaat. Eigenlijk is voor 
grote groepen van de bevolking de normale situatie een kontinue ramp, met 
het gevolg dat kortdurende rarnpenhulp zoals boven omschreven, in deze 
situatie niet meer zin heeft dan de spreekwoordelijke vinger orn hetgat in de 
dijk te dichten. Natuurlijk is het belangrijk om mensen niet te laten verhonge- 
ren door hen noodrantsoenen uit te delen enz. Maar wat gebeurt er als je 
ophoudt noodrantsoenen uit te delen en de mensen intussen nog geen moge- 
lijkheid gevonden hebben om hun eigen kostje bij elkaar te verdienen? Stuur 
je ze dan niet de straat op om binnen de kortste keren toch van de honger om 
te komen? Dergelijk kortstondig bijspringen heeft dan ook op den duur geen 
enkele zin als het niet gepaard gaat met een hulpprogramma op  langere 
termijn, dat een verbetering van de levenssituatie over de gehele linie tot doe1 
heeft. Het aksent moet dus verlegd worden van kortdurende voedselhulp naar 
lange-termijn hulp, maar daarvoor is het niet zogemakkelijk om geld bijeen te 
brengen, omdat het grote publiek nueenmaal emotioneel reageert envrijgevi- 
ger is bij het zien van een ramp op deT.V. dan wanneer hen gevraagd wordt bij 
te dragen aan een kontinu hulpprogramma, dat zich over jaren uitstrekt. 

Daarbij komt, dat ook veel hulpverlenende instanties zelf graag snelle resulta- 
ten zien en liefst met grote indrukwekkende resultaten op tafel komen. Dit is 
belangrijk om zelf de moed erin te houden en aan de achterban te  kunnen 
tonen, dat je iets zinnigs doet. 
Maar of de zinnigheid van de hulp kan worden afgemeten aan de grootte van 
de cijfers valt te betwijfelen. Zeker voor lange-termijn hulp geldt, dat kwaliteit 
belangrijker is dan kwantiteit en dat deze kwaliteit alleen geleverd kan worden 
als de kwantiteit wordt ingeperkt. Het is niet zo moeilijk om een aantal landlo- 
Zen een stukje land te bezorgen. We1 is het moeilij k, tijdrovend en kostbaar om 
hen over een langere periode zodanig te begeleiden, dat ze sociaal weerbaar 
worden en daardoor in staat zijn dit land ook echt te behouden tegen de druk 
van de buitenwereld in. Dit soort hulp vraagt een veel langduriger en een veel 



persoonlijker begeleiding en zal dus nooit grootscheepse cijfers op  tafel 
kunnen leggen. Maar het is we1 waar het uiteindelijk om gaat. 

Veel buitenlandse hulp gaat echter nog steeds ,,in bulk". De spullen worden 
aangevoerd en dan moeten de mensen in Bangladesh zelf maar zien wat ze 
ermee doen. Of het nu gaat om voedsel, vrachtauto's, pompen of medicijnen. 
Er is echter een grens aan het opnamevermogen van elk ontwikkelingsland. 
Alleen bepaalde hoeveelheden ,,hulpl' kan een land absorberen en distribu- 
eren naar die gebieden en die mensen, die de hulp inderdaad nodig hebben. 
Niet dat op het verzadigingspunt alle mensen ,,happyVzijn en geen hulp meer 
nodig zouden hebben, dat niet. Maar de mogelijkheden om de hulpecht naar 
de plaats van bestemming te krijgen is in een ontwikkelingsland nu eenrnaal 
beperkt. Denk alleen al aan de transportproblemen en aan het gebrek aan een 
goed distributiesysteem. Hoe minder een land ontwikkeld is, hoe kleiner 
meestal het vermogen om hulp goed te kunnen absorberen. Dat iseen tragi- 
sche waarheid, waarmee de buitenlandse hul pverlener toch rekening zal 
rnoeten houden. Alle teveel aan hulp, hoe goed bedoeld ook, is verspillingen 
werkt alleen maar zulke vervelende praktijken als korruptie in de hand. 

Een ander gevaar van buitenlandse hulp is, dat het ontvangende land geheel 
afhankelijk wordt van de gevers . De eigen autonomie wordt ondermijnd. De 
regering moet voortdurend dansen naar de pijpen van de buitenlandersen 
erg oppassen, dat zij niemand op de tenen trapt, want dan wordt de hulp 
ingekort. De mogelijkheid om zelf een eigen koers uit te zetten wordt zo- 
doende sterk ingeperkt. Bovendien werken veel hulpinstanties erg autonoom 
en liefst buiten de officiele instanties om, wat nu ook niet bepaald het gezag 
van het toch al wankele bestuursapparaat versterkt. 
AI metal  heeft de buitenlandse hulp niet alleen goede kanten, maarook grote 
bezwaren. En het is nog steeds een zoeken en aftasten wat nu eigenlijk goede 
hulpverlening is. 

De internationale situatie 
De tijd, waarin Bangladesh zich aan het ontwikkelen is, is nu niet bepaaldde 
meest gunstige vooreen land omaan zijn ontwikkeling te beginnen. Vooralals 
je zelf geen grondstoffen hebt zoalsolie, gasen delfstoffen. Juist alshet besef 
begint door te breken, dat deze aarde eindig is, dat we met de grondstoffen, 
die we nog hebben zuinig aan moeten doen willen we met zijn allen nog  een 
tijdje doorleven, juist op dat moment probeert Bangladesh aan zijn ontwikke- 
ling te beginnen. De krisis in grondstoffen en energie betekent voor landenals 
Bangladesh, dat ze al moeten bezuinigen voordat ze iiberhaupt de vleugels 
hebben kunnen uitslaan. En het begint erop te lijken, datdeze landen naar alle 
waarschijnlijkheid nooit die materiele welvaart zullen bereiken, diede meeste 
Westerse landen gedurende de laatste decennia gekend hebben, dat gewoon 
de grondstoffen daarvoor niet meer aanwezig zijn. Niemand kan natuurlijk in 
de toekomst kijken en precies voorspellen hoe het gaan zal en wat er nog 
allemaal zal worden uitgevonden. Maar zoals het er nu voor staat, l i jk t  het 
waarschijnlijker, dat we met zijn allen een paar flinke stappen terug moeten 
doen, dan dat we nog veel verder vooruit kunnen wat materiele welvaart 
betreft. 



De prijsstijgingen van de energiedragers (olie e.d.) en het schaars worden van 
de grondstoffen, komen in een arm land als Bangladesh harderaan dan in een 
rijk land. Rijke landen kunnen nog we1 tegen een stootje, maar arme landen 
niet. Als Bangladesh door de prijsstijgingen niet meer in staat is de hoeveel- 
heid kunstmest, die ze nodig hebben, aan te kopen, dan betekent dat meteen 
extra honger. Voor ons in het Westen betekent het veelal slechts, dat we wat 
minder mest gooien op de rozen in onze achtertuin. 
Een tweede gevolg van de prijsstijgingen en de ekonomische recessie, die op 
het ogenblik de wereldmarkt beheersen is, dat de konkurrentie tussen de 
verschillende landen om met hun produkten hun plaats op de wereldmarkt te 
behouden of te veroveren beduidend is toegenomen. leder land probeert op 
het ogenblik koste wat het kost het eigen welvaartspeil vast te houden. Dit 
maakt het voor de opkomende landen niet bepaald gemakkelijk om nog een 
plaats op de wereldmarkt te  veroveren. De ontwikkelde landen beschermen 
met hoge importbelastingen de eigen binnenlandse markt tegen goederen uit 
het buitenland. Anderzijds knopen zij aan hun zogenaamde ontwikkelings- 
hulp zodanige voorwaarden vast, dat hun export we1 gewaarborgd wordt. Het 
wordt de ontwikkelingslanden op deze manier we1 zeer moeilijk gernaakt om 
hun goederen bij de rijke landen op de markt te krijgen. 

In het geval van Bangladesh lijkt het dan ook of we met de ene hand d.m.v. 
onze buitenlandse hulp de drenkeling de hand toesteken, zodat hij het hoofd 
boven water kan houden. Met de andere hand duwen we hem echterweer in  
het water terug en beletten we hem aan wal testappen en zich een eigen plaats 
te veroveren. Aan de ene kant zijn wij zogenaamd vrijgevig, omdat wij het niet 
over ons hart kunnen verkrijgen om miljoenen mensen te laten verhongeren. 
Anderzijds zijn wij niet echt bereid zelf een stap terug tedoen om voor hen een 
plaats in te ruimen. In dit perspektief bezien blijft alle buitenlandse hulp - hoe 
goed bedoeld ook - uiteindelijk slechts een charitatief gebaar, zonder dat we 
wezenlijk de mensen in Bangladesh een ontwikkelingskans geven. 



OP BEZOEK IN HET DORP BOLLOTHPUR 
Als we dit nu allemaal weten, dan begin ik me zo langzamerhand af te vragen: 
hoe kun je in zo'n land nog leven? Hoe overleven de mensen? Hoe zien hun 
dorpen eruit, hun huizen, hun scholen, hun ziekenhuizen? Wat doen ze de 
hele dag en hoe proberen zij in hun onderhoud te voorzien? En wat is hun 
hoop, wat zijn hun verwachtingen van de toekomst, voor henzelf en voor hun 
kinderen? Om op al deze vragen iets van een antwoord te krijgen, ben ik op 
bezoek gegaan bij Engbert Grundemann. 

Terug naar de Middeleeuwen 
Engbert woont met zijn vrouw Monju in het dorp Bollothpur 30km van de 
lndiase grens en -t 200km ten noord-oosten van Calcutta. Bollothpur telt 
ongeveer 6000 inwoners. Het is het geboortedorp van Monju, dus is de helft 
van de dorpsgemeenschap nu a.h.w. hun fam~lie. Het iseen christendorp, e e n  
van de 12 christendorpen langs de Indiase grens. Aan de lndiase kant liggen 
nog eens een 50-tal christendorpen. Vroeger vormden deze christenen een 
gemeenschap, maar bij de scheiding tussen India en Pakistan is de grens 
dwars door deze christengerneenschap heen getrokken. Nu zijn de dorpen 
van elkaar gescheiden en zijn vele christenen van hun familie afgesneden 
omdat de ene helft aan de ene en de andere helft aan de andere kant van de 
grens woont. Met zijn allen waren deze christenen redelijkopgewassen tegen 
de meerderheid van anders-gelovigen om hen heen. Nu heeft de kleine chris- 
tengemeenschap in Bangladesh van maar 12 dorpen het bepaald zwaar te- 
midden van de moslim-meerderheid. 



Het is een dorp zonder waterleiding, elektriciteit of telefoon. De toegangswe- 
gen zijn van klei en zand, in de droge tijd begaanbaar voor ossewagens, 
fietsen of een eventuele brommer. In de regentijd kan men alleen te  voet het 
dorp bereiken. De dichtstbijzijnde asfaltweg is op 10km afstand. Op  deze weg 
is openbaar vervoer. Er rijden regelmatig bussen, die echter propvol zijn en 
over een afstand van 70km doen zij al gauw 4 a 5 uur. De meeste dorpelingen 
komen echter niet verder dan het dichtstbijzijnde stadje Meherpur, dat op 
15km afstand ligt. Daar zijn de winkelsen is een grote markt, waarjevan alles 
kopen kunt. In Bollothpur zelf zijn geen winkels, tenminste niet zoietsalswat 
wij onder een winkel verstaan. Erzijn alleen een paar houten keetjes, waarwat 
te koop is zoals zeep, een kammetje, wat lucifers en een ballpoint. Het lijkt 
meer of een kind winkeltje speelt dan dat je in onze ogen van een echtewinkel 
spreken kunt. De mensen leven eigenlijk geheel van de opbrengst van het 
eigen land. En als men wat overhoudt dan verkoopt men het langs de huizen of 
op de markt, die 2x per week gehouden wordt in het naburige dorp. Verder is 
er in het dorp een lagere school, een kerk, een weeshuis en een ,,christelijkU 
ziekenhuis, tevens het enige ziekenhuis in de wijde omtrek. 

Alle huizen in Bollothpur zijn van klei, op elkaar gestapelde blokken klei met 
leem aangesmeerd en met een dak van rijst-stro. Geen dure materialen als 
cement en bakstenen, glas voor ramen of hout voor deuren. Alles is van klei, 
ook de vloer. En de huizen liggen hoog, soms we1 bijna een meter boven de 
grond, tegen de overstromingen in de regentijd. De mensen leven dicht op 
elkaar, nietalleen uit pure noodzaak, maar ook voor de veiligheid. Zeker in een 
christendorp vinden de mensen het veiliger dicht bij elkaar te wonen. Er staat 
niet veel in een huis. Soms een bed van touw of van hout, maarvaak slapen de 
mensen gewoon op de grond op matten, die zij 'snachts op devloer spreiden. 
Soms een tafel of een stoel, maar het merendeel van het leven voltrektzich op 
de grond. Men kookt op de grond, eet op de grond, slaapt op de grond. 
Op de boerenerven gaat het ogenschijnlijk vredig toe. Geen krijsende radio's 
of cassetterecorders. Er zijn maar 2 of 3 transistors in het dorp, maar men 
luistert sporadisch omdat de batterijen duurzijn en lang niet altijd voorradig. 
Geen lawaai van machines of verkeer. Alleen het geluid van kinderstemmen; 
kuikentjes, die piepend rond hun moeder scharrelen; koeien, die liggen te 
herkauwen. Grootvader rookt zijn waterpijp op de veranda van het hutje. De 
vrouwen zijn bezig rijst te stampen, terwijl de mannen en de jongens in  een 
hoek van het erf al neuriend de netten zitten te boeten. De helefamilie woont 
bij elkaar. Grootvader en grootmoeder; de broers met hun vrouwen en kinde- 
ren. Weliswaar iedereen eigen hutje, maar toch opeen erf en a1 het werk wordt 
gezamenlijk gedaan. De dochters zijn echter weg. Die zijn bij hun trouwen bij 
hun schoonfamilie ingetrokken. 

Het eten wordt gekookt op een kleioven, die in de grond is uitgegraven. 
Hongerig bedelen de honden en de kippen rond de pot. En ook de geit wil zijn 
deel en vreet de schillen op  van de vrucht, die een moeder voor haar zoontje 
pelt. Het verzorgen van de beesten is de taak van de vrouwen en de kinderen, 
terwijl de mannen het land bewerken. Veel is er echter op het ogenblik op het 
land niet te doen, want het loopt tegen het einde van de droge tijd. De velden 
liggen keurig omgeploegd te wachten totdat de rijst gezaaid kan worden. 
Maar dat kan niet voordat het een keer flink geregend heeft. ledere avond 
pakken grote regenwolken zich samen en kun je het in de verte zien blikse- 



men. Maar het gedander komt vooralsnog niet dichterbij en Bollothpur blijft 
droog, kurkdroog, met tempeiaturen van 4Q0 of rneer in de schaduw. En 
mannen, diewachten, werkelocrrs wachten totzeeindelilk op hun landjeaan de 
slag kunnen. 

A~hter het dorp loopt een rivier, die nu in de droge tijd nog maarweinig water 
bevat, maar die in de natte tijd behoorlijk $vat vis oplevert Dan zwemrnen er 
zelfs dolfijnen in. In deze rivier baadt het hele dorp, vanaf 01 jaar met kleren en 
al. En langs de kanten doe1 men zijn behoeften, want van enig sanitair zljn de 
hutjes niet voorzien. Het land vtak mast het water wordt op prirnit.ieve wijze 
vanuit da rivisr bevloeid. Het rneeste land rond het dorp werd voor de kdmst 
van Engbert echter niet geirrigeerd. 5aarorn kon men er maar 2 keer per jaar 
rijst op oogsten tegen 3 keer zmils met irrigatie het geval zou zijn. 

Socialle struktuur van het d o r ~  
Re bevolking op het platteland kan m m  grofweg in de volgende kategot'ieijn 
indeLen: 

Landloze dzigloners 
Mensen, die totaal geen land be-zitten afalleen hetstukje land waarhun hulsje 
ap staat. Zij voorzien in hun leven door te werken op het land van ancleren. 

Marginale boertxes 
Zij bezitten een klein stukje larrd, echter nfet groat genoeg orn hungezin te 
onderhouden. Zij verdienen daarorn bij door het land van anderan te bewer- 
ken tegen esn desl van de oogst of tegen daglaan. 



Middel-grote boeren 
Boeren, die genoeg land bezitten om in hun eigen onderhoud te voorzien. 
Soms helpen zij anderen een handje of huren werkkrachten in alserveel werk 
te doen is. 

,,Heren-boeren 
Boeren, die teveel land hebben om het zelf te bewerken. Daarom verhuren zij 
een deel van hun land aan anderen om te bewerken tegen een deel van de 
oogst of tegen pacht. 

Grootgrondbezitters 
Mensen, die we1 land bezitten, maar het niet zelf bewerken. Zij geven al hun 
land uit in deelbouw of laten het door dagloners bewerken. 

In het dorp Bollothpur komen echter alleen de eerste 3 kategorieen boeren 
voor. Echte grote hereboeren en grootgrondbezitters heb jeer niet. Je hebt 
alleen arme en minder arme boeren en een grote groep landlozen. Dit komt, 
omdat de mensen, die christen geworden zijn, vaak uit de armste bevolkings- 
groepen voortkwamen en nu veelal nog tot het armere deel van de bevolking 
behoren. Het aantal landlozen is groot en neemt eigenlijk voortdurend toe. 
Hoe dat komt illustreert het volgende verhaal: 



DE ONDERGANG VAN EEN BOER 

Hassans vaderbezat 3 ha land, maar omdat hij 6 zonen had moest het landna 
zijn dood worden verdeeld i n  6 stukken. De halve hectare bouwland die 
Hassan erfde, was niet genoeg om met zijn vrouw en 3 kinderen van te  leven. 
Maar Hassan en zijn vrouw Kunthi waren nog jong en krachtig. Hassan werkte 
vaak op  het land van andere boeren en Kunthi pelde de rijst bij anderen thuis. 
Zo verdienden zij met zijn beiden genoeg om van rond te komen, hoewel het 
nooit een vetpot was. 
Toen werd hun oudste zoontje ziek en moest lang worden verpleegd in het 
ziekenhuis. Demedicijnen en het verblijf daar waren zo duur, dat Hassanzich 
a1 gauw gedwongen zag zijn huisraad te verkopen. Eerst het houten bed, dat 
hij voor hun huwelijk had gernaakt; toen de twee koperen potten. Ook leende 
hij geld van de geldschieter, rnaar terugbetalen kon hij natuurlijk niet. Tegen 
de tijd, dat de rijst rijp was, kwam de geldschieter dan ook met een  paar 
mannen opdagen en eiste, dat hij bijna zijn hele oogst zou inleveren o m  zijn 
schulden te betalen. Hoewel de rijst veel meer waard was dan het bedrag dat 
hij had geleend, kon Hassanzich tegen deze overmacht niet verzetten e n  werd 
de rijstoogst bijna geheel weggesleept. 
Er volgden moeilijke maanden voor het gezin. Het was droge tijd, werk was er 
bijna niet te vinden. De rijstvoorraad was a1 gauw op, zelfs het zaaigoed voor 
de volgende rijstoogst werd opgegeten tot er niets meer te eten was i n  huis. 
Ten einde raad kapte Hassan de mangoboom, die voor het huis stond en 
verkocht deze als brandhout. Zelfs de wortels groef hi j  helemaal uit o m  als 
brandstof te dienen. Verslagen stonden Kunthi en de kinderen toe te kijken, 
want zo nu en dan een mango was het enige, dat hun karig dieet w a t  had 
opge fleurd. 
Met de opbrengst van het hout kon het gezin de droge maanden doorkomen 
en zelfs nieuw zaadgoed kopen toen de regentijd aanbrak. Hoop flikkerde op 
in de harten van Hassan en Kunthi, toen zij het veld nieuw inzaaiden en de 
jonge rijstplantjes werden met grote zorg opgekweekt. Het mocht echter niet 
baten. Dat jaar bleven de regens vallen en vallen, dagen achterelkaar regende 
het door. Het water in de rivier steeg en steeg. De landerijen kwamen steeds 
meer onder water te staan en het duurde niet lang meer ofhet hele dorp stond 
blank. Rillend van de kou verbleef het gezin op de vluchtzolder van hun huisje 
terwijl het water onder hen doorspoelde. En het duurde lange dagen voordat 
de regen eindelijk ophield en nog weer langer voor het water begon te zakken. 
Toen ze eindelijk weer naar buiten konden, was Hassans eerste gang natuur- 
lijk naar het rijstveld. Maar daar wachtte hem een triest schouwspel: van z'n 
rijstaanplant, waarop hij a1 z'n hoop gevestigd had, was alleen nog maar een 
stinkend modderveld v01 rottende planten over. 
Weer stond het gezin voor een krisis: geld lenen of een deel van h e t  land 
verkopen. Besloten werd tot het  laatste en Hassan maakte de zware gang  naar 
de geldschieter om hem te vragen of hij zijn land wilde kopen. Omdat  vele 
mensen in dezelfde noodsituatie verkeerden kreeg hi] er geen goede prijs 
voor, maar wat wil je als je kinderen van de honger niet kunnen slapen en de 



sari van je vrouw zo tot op de draad versleten is, datzi jzich niet meer onder de 
mensen vertonen kan om werk te zoeken. Zo werd eerst de ene helft van het 
land verkocht en toen de andere. Nu hebben Hassan en Kunthi geen land 
meer. Zelfs het land, waarop hun huisje staat, is het eigendom van een 
buurman. Gelukkig is dit een goed mens en mogen zij daar blijven wonen, 
zolang als Kunthi maar helpt met het pellen van de rijst en Hassan een dag per 
week o p  zijn land werkt. 
Wat de toekomst brengen moge, weten zij niet. Zelf wordenzijeen dagje ouder, 
maar gelukkig hebben ze twee zoons. Deze jongens zijn nu 16 en 18 jaar en 
kunnen goed werk vinden omdat ze jong en krachtig zijn. Hoe ze ooit geld 
kunnen vinden om hun dochter te laten trouwen, is hen een raadsel. Terug- 
ziend o p  haar leven zegt Kunthi: "Wij armen zijn net rode chili-pepers. ledere 
keer worden wij jets verder f i jn gewreven tot er niets meer van ons overblijft." 



Een zamindar - paleis - de geldschieters van toen - in verval. 

Geldschieters 
In Bollothpurzelf wonen geen geldschieters, we1 in het naburigedorpen in de 
stad. Het is echter beter om ten koste van alles uit hun handen te blijven, want 
de praktijken, die zij erop na houden zijn inderdaad schandalig. Zij lenen geld 
uit tegen woekerrentes van soms meer dan 100% rente per jaar. En als je niet 
kunt terugbetalen dan pikken zij je rijstoogst of je land in. Zij weten alt i jd de 
rijst op het goedkoopste ogenblik, d.w.z. vlak na de oogst, op te kopen en 
verkopen hem weer duur in tijden van schaarste. Zo weten zij, door de 
voorraden op te slaan en vast te houden, de prijzen op de lokale markt aardig 
op te drijven. Door middel van steekpenningen veroveren zij zich een vergun- 
ning van de regering om ter plaatse de kunstmest onderde boeren tedistribu- 
eren, maar verhogen intussen zo de prijs dat de kunstmest voorde lokale boer 
nauwelijks meer te betalen is. Zij weten waar je moet aankloppen om goed- 
kope kredieten te krijgen van de regering. Zij zorgen voor het aanleggen van 
irrigatiewerken. Kortom, het zijn de slimme vossen, die uit elke situatie een 
slaatje weten te slaan ten koste van de arme bevolking om hen heen. De 
regering kan weinig tegen deze mensen uitrichten, want zolang als de mensen 
in geldnood zitten, zullen zij naar hen toe blijven gaan en aan hun wil lekeur 
zijn uitgeleverd. 

Groeiende onveiligheid 
Een teken, dat de armoede en de druk waaronder de plattelandsbevolking 
leeft, steeds groter wordt, is de toenemende onveiligheid. Uiterlijk lijkt het in 
een dorpals Bollothpurwel vredig toetegaan, maardat isslechts schijn. Alsje 



even verder kijkt, dan zie je hoe iedere boom, die vruchten draagt en ieder 
veldje waar de rijst bijna rijp is, dag en nacht worden bewaakt. En dat is niet 
alleen tegen de wilde beesten! De honger dwingt de mensen om voorzichtig te 
zijn en overvallen van hindoes op moslim-dorpen of van rnoslimsopchristen- 
dorpen, zelfs van politie op burgers komen regelmatig voor. 
Het lijkt zo vredig, maar als het 'savonds donker wordt; als de barnboes zich 
zwart gaan aftekenen tegen de avondhemel; als de beesten in de kooien 
worden gestopt, de kip met kuikens in de rieten mand, de geit en de koe in een 
bamboe-omheining; als de mensen zich ter ruste leggen op hun rietmatten, 
dan is het de tijd niet alleen voor de vleermuizen, de hyena's en de slangen, 
maar ook voor de nachtwachten. Het is de tijd, dat de ene helft van Bangla- 
desh wakker blijft om er voor te waken, dat de andere helft niet 'snachts zijn 
spullen komt stelen. 
Schimmen waren rond, een hond blaft. De ene hond steekt de andere aan en 
een koor van honden doorbreekt de nachtelijkestilte, zodat ieder uit zijn slaap 
gehouden wordt. Onrustig ligt men in zijn hut te luisteren. Is het een overval, 
bandieten, politie? Dan keert de rust weer terug. Dit keer niet, we zijn ge- 
spaard. De slaap en de hitte nemen weer bezit van het dorp, dat uitgeput 
wegzakt in een diepe slaap tot de volgende morgen. 



DE OVERVAL 

Niet altijd gaat het zo. Soms is er inderdaad een overval, zoals onlangs op  het 
ziekenhuis in Bollothpur. 
Engbert vertelt hierover het volgende: 
,, Op een nacht werd ik door een ongelooflijk lawaaigewekt. Het leek welof  de 
he1 in het dorp was losgebarsten. ledereen stond op  pannedeksels te slaan 
en te schreeuwen en in de verte hoorde ik geknal: het bleek, dat er een 
gewapende overval aan de gang was op het ziekenhuis. Ik stuurde er meteen 
een man op uit om de generator van het ziekenhuis te starten, zodat er 
tenminste licht was en je vriend van vijand scheiden kon. Maar de man kwam 
onverrichterzake terug met het verhaal, dat de generator in de gaten werd 
gehouden. Dus rat  er niets anders op dan versterkingen te halen uit het dorp, 
waar men luidkeels aan het gillen en het schreeuwen was om de boeven b i j  
zichzelf uit de buurt te houden. Niemand wilde natuurlijk mee, maar toen ze 
zagen, dat ik dan van plan was er alleen op af te gaan, schaarde zich algauw 
een legertje van zo'n 100 man achter mij, gewapend met messen, bijlen, 
stokken en stenen. 
Bij het ziekenhuis aangekomen, ging Ben groep eerst de generator starten en 
toen de lampen brandden konden we overzien wat een grote chaos de boeven 
in korte tijd hadden aangericht. De nachtverpleegsters hadden ze niet te 
pakken gekregen, want die hadden, toen ze de boeven hoorden aankomen, 
gauw een sari aangetrokken e n  waren tussen de patienten gaan liggen. Maar 
de twee anglicaanse zusters hadden ze we1 van hun bed gelicht, en als 
gevangenen meegenomen, nadat zij hen hardhandig hadden gedwongen i n  
het kantoorgebouw de safe te openen en zich van de nodige cash hadden 
voorzien. Dit kon kennelijk niet zonder alles i n  het gebouw eerst onderste 
boven te gooien. Een skelet, voor leerdoeleinden gebruikt, lag verbrijzeld o p  
de vloer; ramen waren ingeslagen, tafels omgekeerd, gordijnen naar beneden 
getrokken. Het leek we1 op een echte gangsterfilm. Maar intussen geen spoor 
van de zusters. Ik kon ze ook niet meteen achterna rennen, want nu was het 
halve dorp me gevolgd het kantoortje in en als ik nu mijn hielen zou lichten, 
dan zouden deze lieve dorpelingen we1 eens het resterende meubiiair mee 
naar huis kunnen nemen. Ik was dus druk bezig iedereen weer naar buiten te 
werken, toen er bericht kwam dat de zusters waren vrijgelaten en in hun 
nachtponnetjes of wat daarvan over was, zaten u i t  te huilen in een huisje in het 
dorp. Ze waren totaal van streek en het heeft we1 een maand geduurd voor ze 
weer wat waren bijgekomen. Ik heb ze maar uit logeren gestuurd bij iemand in 
Dacca om weer op verhaal te komen." 

Tot zover Engbert. Je kunt je afvragen: is er dan geen politie, die hieraan iets 
doet? Maar hoe wil je een politie waarschuwen in het pikkedonker, zonder 
telefoon, langs onbegaanbare zandwegen zonder vervoer? Voordat je de 
politie hebt gewaarschuwd, d ie  in het naburige dorp is gestationeerd, is het 
onheil allang geschied. Misdadigers hebben dan ook vooralsnog vrij spel en 
zijn moeilijk te pakken, omdat ze letterlijk in het duister verdwijnen zonder 
een spoor achter te laten. 



Positie van de vrouw 
Vrouwen hebben het in Bangladesh niet gemakkelijk. Dat is trouwens bijna in 
alle mohammedaanse landen het geval. Zij zijn als het ware per traditie 
achtergesteld bij de man, en een gezegde, dat men in Bangladesh vaak 
hoort, is: ,,het geluk van de vrouw ligt onder de voetzool van de man." 
Het is een merkwaardig gevoel om als vrouw in een stadje als Meherpur rond 
te lopen. Je ziet alleen maar mannen op straat. Alle winkels, alle theehuizen, 
de hele markt - overal rnannen. De hele handel wordt door mannen bedreven: 
het zijn rnannelijke kleermakers, die op de markt de kleren zitten te naaien; 
mannen, die het voedsel verkopen; mannen, die de boodschappen doen. 
Vrouwen zie je nauwelijks. Die rnoeten in huis of op het achtererf blijven. Als je 
een vrouw ziet dan zijn het of de jonge meisjes van 10, 12 jaar, die zich nog 
mogen vertonen, omdat ze nog niet de huwbare leeftijd hebben bereikt; of het 
zijn weduwen of alleenstaande oudere vrouwen, die niemand anders hebben 
om voor hen te zorgen en dus we1 de straat op moeten. 
In christendorpen is men in dit opzicht minder streng en daar mogen de 
vrouwen zich rneer buitenshuis begeven. Dat is dan ook Ben van de redenen, 
waarom op de feestdagen zoals kerstmis e.d. de christendorpen overstroomd 
worden door moslimjongeren: zij komen zich niet alleen vergapen aan de rare 
gebruiken van de christenen, rnaar vooral ookaan de mooie meisjes opstraat. 
In moslimdorpen echter wordt de traditie van de ,,purdahn, van het in afzonde- 
ring leven van de vrouw, nog zeer streng nageleefd. Zelfs in het eenvoudigste 
kleihuisje is er we1 een voorkamertje, waar de heer des huizes zijn gasten 
ontvangt, terwijl je - zeker als man - nauwelijks de kans krijgt een blik op het 
achtererf en in de rest van het huis te werpen. Daarbrengen devrouwen en de 
kinderen hun dag door met hetverzorgen van het huishouden, van de beesten 
en soms van een kleine groentetuin. 

In het algemeen geldt het als een voordeel om veel zonen te hebben, terwijl 
men dochters beschouwt als een blok aan het been. Vooreen arm gezin is het 
een ware ramp als er teveel meisjes geboren worden. Meisjes uit een arm 
gezin zijn niet erg in treken er moet duseen behoorlijke bruidsschattegen aan 
om ze toch aan de man te brengen, want ongetrouwd blijven is in deze 
dorpsgemeenschappen haast ondenkbaar. Het komt dan ook voor, dat men- 
sen hun laatste stukje land verkopen om aan hun dochter bij haar huwelijkeen 
fiets mee te geven. Als echter de band van de fiets stuk gaat, wordt het kind 
door haar schoonfamilie naar huis teruggestuurd om een nieuwe band te 
halen. Thuis vindt zij haar ouders in zak en as omdat zij geen land meer 
hebben, de touwtjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen en zekergeen geld 
meer over hebben voor een nieuwe fietsband. Het rneisje durft echter niet 
zonder band naar haar schoonfamilie terug, dus verdrinkt zij zich in de rivier. 
Zulk een voorval lijkt voor ons een onbenullige aanleiding om jezelf het leven 
te benemen, maar voor de mensen in Bangladesh, die voortdurend aan de 
zelfkant van het bestaan leven, zijn het deze - in onze ogen onbenullige - 
problemen, waardoor zij er opeens geen gat meer in zien en er een eind aan 
willen maken. Het aantal zelfmoorden, vooral onder vrouwen, isschrikbarend 
hoog. In het ziekenhuis van Bollothpur komen wekelijks we1 4 a 5 gevallen 
binnen. Het zijn vrouwen, die beestachtig worden behandeld door hun man; 
vrouwen, die van hun familie niet mogen trouwen met de manvan hun hart; of 
vrouwen, die in het huis van hun echtgenoot zo'n feeks van een schoonmoe- 
der aantreffen, die hen alle vuile karweitjes laat opknappen, die ze tot nu toe 





altijd zelf moest doen, dat het voor de jonge schoondochter geen leven is. 
Meestal proberen zij zichzelf te  vergiftigen met landbouwgif of een overdosis 
aan geneesmiddelen. En dan doet zich ook in Bangladesh devraag voor: waar 
halen wij het recht vandaan o m  mensen te beletten een einde te maken aan 
hun bestaan, als zij zelf niet meerverderwillen leven, omdat zij kennelijk niet 
meer tegen hun levensornstandigheden op kunnen? 

Positie van de jeugd 
Jeugd, de bloern van de natie. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wat doet 
men eraan in  Bangladesh om de jeugd op te vangen en voorte bereiden op de 
dag van morgen? Wat kan men eraan doen als 50% van de bevolking onder de 
15 jaar is en in het district waar Bollothpur ligt, het analfabetisme onder 
volwassenen 83% bedraagt? Hoe kan de ene helft van de natie deandere helft 
in de schoolbanken houden en iets zinnigs leren, als het geld en het kader 
voor goed onderwijs ontbreekt? leder zichzelf respecterend dorp heeft we1 
een lagere school, maar die is meestal niet berekend op het grote aantal 
kinderen, dat er gebruik van wil maken. Soms zitten 150 leerlingen in een 
lokaaltje met twee leraren, slechts door een barnboeschotje van elkaar ge- 
scheiden. Het is zo warm en overvol, dat voor de pauze de ene helft en na de 
pauze de andere helft van de leerlingen bij het open raam mogen zitten om 
niet flauw te vallen. Daarom deelt men de leerlingen in in verschillende 
lichtingen, die alle op een andere t i jd les krijgen, b.v, de eerste lichting van 
7-10 en de tweede van 10-1 'S morgens; de derde van 3-5 'S middags, terwijl er 
'savonds een avondschool is voor de oudere kinderen en jong-volwassenen, 
die overdag moeten werken. Zo  zit men we1 met minder leerlingen tegelijk in 
een klas, maar de schooldag wordt beperkt tot drie uur per dag, dat is l6'/, uur 
per week. En dit is dan nog op zijn gunstigst, want vaak zijn de scholen dicht. 
Dan nemen de onderwijzers vrij om hun land te bewerken of elders hun geld te 
verdienen. Zij worden nl. zo slecht betgald, dat zij we1 genoodzaakt zij n bij te 
verdienen. * 

Het onderwijs dat gegeven wordt, is ook niet alles. Meestal bestaat het uit het 
opdreunen van allerlei wetenswaardigheden, die in geen enkel verband staan 
met en geen enkel nut hebben voor het dagelijks bestaan van de leerlingen. Zo 
leert men nog steeds de hele geschiedenis van het Britse rijk, terwijl men van 
de eigen geschiedenis niets afweet. Theoretisch wordt allerlei kennis bijge- 
bracht, maar wat je er praktisch rnee kunt doen, mag Joost weten. Zo  weten 
kinderen uit de zesde klas precies uit te rekenen hoeveel ons waspoeder er in 
een emmer gevuld met 15 liter water moet, zelf echter doen zij hun was in de 
rivier, omdat zij geen ernmer hebben. Wie daar echter op let is een kniesoor. 
Maar als je hen vraagt een ons waspoeder te gaan halen, dan staan zij met een 
mond vol tanden, want wat een ons nu daadwerkelijk is, datweten zij niet. Het 
animo van de jeugd om naar school te gaan is dan ook niet bepaald hoog. Zij 
hebben al gauw door, dat je er toch niet veel aan hebt, aan wat je op school 
leert. Het blijft abacadabra. Veel kinderen vallen dan ookal gauw af. Allereerst 
natuurlijk de kinderen van de armen, zo zij al naar school gingen. Voor de 
arrnen is het een zware belasting om een kind naar school te sturen, want je 
moet schoolgeld betalen, kleren en boeken kopen. Bovendien mis je de extra 
inkomsten, die een kind al vroeg kan inbrengen als geitenhoeder of grassnij- 
der. De arme kinderen worden dus al  gauw van school genomen, zeker als ze 
er niet iets leren, wat praktisch bruikbaar is. Maar ook veel kinderen van 



ouders, die het betalen kunnen, weiaeren naarschool te gaan, omdat watzeer 
leren zo totaal irrelevant is. 

Na de lagere school gaat een klein 
percentage door naar de middelbare 
school, maar dan moet je we1 rijkere 
ouders hebben. Middelbare scholen 
zijn er nl. alleen in de grotere dorpen 
en de steden en dat brengt natuurlijk 
extra vervoers- of verblijfskosten met 
zich mee. Omdat het middelbaar on- 
derwijs echter nauwelijks perspektief 
biedt op een beter baantje, is het 
animo om er naar toe te gaan niet erg 
groot. Het vervreemdt de kinderen 
van het dorpsleven terwijl het  hen 
vaak niet de mogelijkheden biedt om 
in de stad aan de slag te komen. 
De regering heeft niet het kader noch 
het geld om dezeonderwijssituatie te 
verbeteren. Partikulier initiatief is er 
wel, maar dat heeft vaak meer ten 
doe1 om zichzelf een baantje als on- 
derwijzer te kreeren dan dat menzich 
uit idealisme voor de jeugd inzet. 
Vaak ontstaan scholen uit dergelijk 
partikulier initiatief. Dat gaat dan zo, 

dat een aantal rijke boerenzoons , die toch niets te doen hebben, samen een 
school stichten. Die school houden zij vrijwillig een jaar draaiende, waarna 
zij regeringserkenning aanvragen. Daar gaat meestal weer een jaaroverheen, 
maar als deze erkenning afkomt, dan wordt de school met de onderwijzers 
door de regering overgenomen. Niet dat ze dan zoveel verdienen, maar ze 
krijgen als onderwijzer grote status in het dorp en hebben later recht opeen 
pensioen. Het is begrijpelijk dat van de boerenjongens, die op deze manier 
onderwijzer zijn geworden, niet een bijzonder vakkundig onderwijs t e  ver- 
wachten is. 

Maar afgezien daarvan is het belangrijkste probleem van de opvoeding in 
Bangladesh: wat is er voor toekomst voor al die kinderen? 
Zonder iets van hoop is het moeilijk de jeugd te motiveren zich voor hun 
toekomst in te spannen. Voor velen is het leven van alledag zo'n heksentoer, 
dat er van een werken aan een toekomst geen sprake kan zijn, omdat alle 
energie wordt opgesoupeerd door het in-leven-blijven-vandaag. Onderwijs 
voor deze kinderen heeft alleen zin als het, heel praktisch, het leven-van-van- 
daag helpt verlichten. Pas dan is er misschien de ruimte om aan ,,morgenU te 
werken. 



EEN GESPREK MET POROBl MONDAL 

Porobi is 17 jaar. Zij is de oudste van 6 dochters en woont met haar moederen 
haar zusters in een kleine kleihut omgeven door een aantal vruchtbomen 
zoals cocospalmen, mango- en jambubomen. Bovendien heeft het gezin 77 
kippen, 9 geiten, 2 melkkoeien, 2 trekossen en een I ha. (ongeiirigeerd) land, 
waarop zij rijst en mosterd verbouwen. De vader heeft 5 a 6 maanden van het 
jaar werk op een suikerfabriek 30km verderop. In zijn afwezigheid verzorgen 
de meisjes het land. 
Vroeger was het gezin veel rijker. Toen hadden ze veel meer land en we/ 16 
koeien. Maar toen zij terugkeerden uit India, waarheen zij met heel hun 
hebben en houden en alle beesten waren gevlucht ten tijde van de bevrijdings- 
oorlog tegen West-Pakistan, was hun land door moslims uit het naburige dorp 
ingepikt. Zelf zijn zij uit een geslacht, dat a1 ruim lOOjaar geleden christen is 
geworden. En hoewel zij de rechtszaak, die zij tegen de moslims hadden 
aangespannen, hadden gewonnen, kregen zij hun land niet terug, terwijl zij 
we1 de kosten voor de rechtszitting konden betalen a raison van 2melkkoeien 
en 1 paar gouden oorbellen. Bovendien pleegden de moslims - toen de vader 
afwezig was en er dus alleen maar vrouwen thuis waren, die zich per definitie 
niet mogen verdedigen - uit wraak een overval en namen het resterende vee 
mee. 

Als je arm bent slaap ie onder je vruchtboom. Tegen diefstal. 



Nu heeft het gezin net genoeg om het hoofd boven water te houden, hoewel 
het natuurlijk een groot probleem is, dat er alleen maar meisjes zijn. Alle 
dochters gaan naar school, de  oudste twee, waaronder Porobi, zelfs naar de 
middelbare school. Kleren lenen de dames van elkaar, want ieder heeft rnaar 
Ben stel fatsoenlijke kleren. Hoe Porobi haar leven ziet, vertelt ze zelf: 

,,ledere morgensta ik om 5uur op, soms alsik veel huiswerk heb om 4uur. Dan 
ga ik mij baden in de rivier en help mijn moeder bij het huishouden of doe  het 
nodige werk op  het land. Als de  vruchten rijp zijn, slapen wijom beurten onder 
de vruchtbomen om de wacht te houden. Om half tien ga ik naar school. 
Samen met een paar andere meisjes uit het dorp loop ik de 5km. naar het 
volgende dorp, waar de middelbare school staat. Het komt vaak voor, dat de 
moslim-jongens ons christen-meisjes pesten door achter ons aan te lopen en 
rot-opmerkingen te maken. Dat moet je allemaal slikken, want het past meis- 
jes niet iets terug te zeggen. 
De school is een gemengde school met 350 leerlingen, waarvan de helft 
christen en de helft moslim is. We leren eigenlijk niets zinnigs op school. Alles 
wat ik echt geleerd heb, heb ik mezelf geleerd in de praktijk van het dagelijks 
leven. Zoals naaien bijvoorbeeld. Ik naai - met de hand - alle kleren voor mijn 
zusjes en ook krijg ik we1 bestellingen van de buren. Ik geef ook bijles aaneen 
paar kinderen uit de buurt. Bovendien hebben mijn zussen en ikeen winkeltje 
bij ons thuis. Daarmee verdienen wij ons geld voor school en de boeken. De 
school duurt non-stop van 10.30 tot 4 uur. Nog een uurtje wandelen naar huis, 
baden in de rivier en dan is de dag alweer bijna om. Het wordt hier a1 om 6, 
7uur donker en bij het licht van een olielampje koken wij ons avondmaal en 
probeer ik nog wat huiswerk te doen. 
Eens in  de twee weken ga ik naar de markt in Meherpur. Dat is een uur lopen 
naar de grote weg en vandaar met de bus. Daar koop ik van alles voor ons 
winkeltje zoals zeep, lucifers, thee, kaarsen, ballpoints, snoepjes, haarstrik- 
ken enz. In een grote rieten mand draag ik a1 mijn inkopen op mijn hoofd naar 
huis. Er zijn maar 3 andere van dergelijke winkeltjes in het dorp, dus onze 
klandizie is we1 goed. Als ik naar schoolben, dan doen mijn zusjes de verkoop. 
Dat is maar beter ook, want ik word zo langzamerhand te oud om mij i n  het 
openbaar te vertonen en er wordt a1 kwaad van gesproken als ik meteen man, 
die geen familielid van ons is, spreek, ook a1 is het onze naaste buurman. 
Natuurlijk pieker ik vaak over mijn toekomst. De meeste meisjes van mi jn  klas 
zijn rijker en kunnen het betalen om naar college tegaan in Meherpur. Da tzou 
ik toch niet willen, zelfs als ik het betalen kon, wantje leert er niets waardoorje 
later beter werk kunt krijgen. Je wordt er alleen maar ouder en bent minder in 
trek bij mannen, omdat je te geleerd wordt en geen man wil een vrouw, die 
meer heeft geleerd dan hijzelf. De rijkere meisjes hebben daar geen last van, 
want met een grotere bruidsschat kun je ook een rijkere man met een betere 
opleiding krijgen. Het zal a1 moeilijk genoeg zijn om voor mij en mijn 5 zusjes 
een bruidsschat opzij te leggen. We moeten ieder toch minstens een paarstel 
kleren, een hoeveelheid rijst en een gouden ring ten huwelijk meebrengen. 
Soms denk ik ook we1 eens over de verpleging. Maar de opleiding is duur ,  het 
duurt we1 3 jaar met nog een jaar voor kraamverpleging. Waar haal ik het geld 



vandaan? Bovendien, als je daarna naar het dorp terugkeert, heb je nog niet 
altijd werk. Nee, mijn eerste plicht is, om als oudste te zorgen voormijn zusjes. 
Ik moet zo gauw mogelijk na school werk zien te vinden, of trouwen. Eigenlijk 
is mijn grootste wens om te trouwen met een man, die rijk genoeg is om een 
naaimachine voor mij te kopen. Want handig ben ik wel. Maar zonder man in  
huis om de kleren naar de markt te brengen en de stoffen in te kopen, kan ik 
mijn naaigoed niet verkopen. Nu verkoop ik we1 eens iets aan de buren. Maar 
de christenen hebben meestal geen geld en als ik mijn naaiwerk aan moslims 
verkoop dan wordt er kwaad van gesproken. Zegt U nou eens, watzou U doen 
als U in mijn schoenen stond? Watzou U beginnen of aanpakken om een leven 
op te bouwen?. . . " 



Als U dit zo allemaal leest, is het duidelijk dat ontwikkeling in een dorp als 
Bollothpur geen eenvoudige zaak is. Het is om zo te zeggen een ,,mera boire", 
een oeverloze zee van onwetendheid, armoede, achterstand en echte mach- 
teloosheid, waartegen haast geen vechten mogelijk is. 
Een ding is zeker: het gaat om de ontwikkeling van dedorpsgemeenschap als 
geheel. Deze dorpen vormen zo'n hechte eenheid en de mensen zitten elkaar 
zo dicht op de huid, dat het het beste is ze als eenheid aan te pakkenen niet 
een bepaalde groep, b.v. de landlozen, de vrouwen of de christenen ui t  te 
zonderen en speciale aandacht te geven. Het heeft helemaal geen zin d e  ene 
groep op te zetten tegen de andere, b.v. de armen tegen de rijken, de christe- 
nen tegen de moslims of de vrouwen tegen de mannen. Dat veroorzaakt alleen 
maar moeilijkheden. Zo werden de kinderen van een school, die uitsluitend 
christen-leerlingen opnam, met stenen bekogeld door de moslims ui t  de 
buurt, een probleem, dat eenvoudig was op te lossen door de poorten te 
openen voor moslim-leerlingen en een gezeten moslim-burger in het bestuur 
op  te nemen. Een ander voorbeeld: in een dorp werden door de daaraanwe- 
zige ontwikkelingswerkers de landlozen zozeer tegen de rijke boeren opge- 
zet, dat de rijken als tegenmaatregel de armen a.h.w. ui t  de 
dorpsgemeenschap begonnen te stoten. Zij mochten geen gebruik meer 
maken van de gemeenschappelijke dorpsput en niet meer hun behoeften 
doen op de akkers rond het dorp. Voortaan moesten ze daarvoor maar een 
kwartiertje omlopen. De ontwikkelaars zitten dan meestal al hoog en droog in 
Dacca of in het buitenland, maar laten met hun opruiende - met een mooi 
woord ,,emanciperende en bewustmakende" - praktijken de armen met de 
gebakken peren achter. 

Ontwikkeling van het hele dorp dus. Een gezamenlijke strijd om een beter 
bestaan. Maar dit gaat niet van vandaag op morgen. Eeuwenoude tradities en 
door de tijd ingeslepen gewoonten, relaties, strukturen en processen veran- 
der je niet in een wip. 
Dat is een langzaam en zeer geleidelijk proces, waarbij elke nieuwestap rnoet 
worden afgemeten en aangepast aan de vorige. ledere te grote stap heeft 
onmiddellijk een terugval ten gevolge. Het is een weg met veel vallen en 
opstaan, van niet te gauw teveel willen, van vertrouwen in het doorzettingsver- 
mogen en de vindingrijkheid van de mensen zelf, van veel inkasseren en toch 
niet ontmoedigd worden. ledere ontwikkelaar zou eigenlijk in zijn blazoen de 
lijfspreuk van Prins Willem van Oranje moeten hebben, die luidt: ,,Point n'est 
besoin d'esperer pour entreprendre; ni de reussir pour perseverer." I n  het 
nederlands vertaald: Geen hoop is nodig om te beginnen; geen sukses is 
nodig om vol te houden. 
Alleen met een dergelijke instelling is het mogelijk ineen land als Bangladesh 
aan ontwikkeling te werken. 

De Kerk van Bangladesh 
Toen de Engelsen Bengalen verlieten werd het werk, dat door de Anglicaanse, 



de Presbyteriaanse Kerken en door allerlei kleine zelfstandig werkende Zen- 
dingsgenootschappen was opgezet, samengebundeld in de Kerk van Oost- 
Pakistan, die later weer werd omgedoopt in de Kerk van Bangladesh. Tot 1975 
had deze kerk nog een Engelsman als bisschop. Nu  wordt hij voor het eerst 
geleid door een bisschop uit Bangladesh zelf. 
Het is voor de jonge Kerk van Bangladesh geen gemakkelijke opdracht om al 
het werk, dat door buitenlanders is opgezet, nu zelfstandig voort tezetten. Wat 
vroeger in vrij gei'soleerde uithoeken door zelfstandig opererende zendings- 
gezelschappen op hun eentjeenzonder onderling overleg werd gedaan, moet 
nu opeens centraal worden georganiseerd met een minimum aan financien. 
Zonder enige zendingsstrategie zijn her en der door het land heen scholen 
gesticht, ziekenhuizen neergezet, weeshuizen geopend en het is nu aan de 
Kerk van Bangladesh deze draaiende te houden en goed te laten funktioneren 
of zo nodig af te bouwen. De bisschop klaagt dan ook: ,,ik ben niet alleen het 
hoofd van een kerk, maar tegen wil en dankook hoofd van een ontwikkelings- 
organisatie. Wij hebben een witte olifant geerfd, maar niemand heeft ons 
geleerd hoe we hem moeten voeren of waar we het voer vandaan moeten 
halen." 

De kerk heeft daartoe twee afdelingen, een afdeling, die zich bezig houdt met 
het draaiende houden van de kerk op zich; een, die zich bezig houdt met 
,,social service," iets wat letterlijk betekent ,,sociale dienstverlening" en wat 
lijkt op wat wij onder ontwikkelingswerk verstaan. Engbert Grundemann is 
door de Stichting Oecumenische Hulp uitgeleend aan de Kerk van Bangla- 
desh om mee te werken in deze sociale dienstverlening. Hij werkt voor een 
deel van zijn tijd in Dacca aan de algehele opzet van deze sociale dienstverle- 
ning en voor het grootste deel van zijn tijd is hij heel praktisch bezig in 
Bollothpur en omgeving om deze sociale dienstveriening lokaal vorm te 
geven. Vanuit dit kader doet hij zijn werk onder christenen en niet-christenen 
ten dienste van de dorpsgemeenschap als geheel. 

Wat doet een ontwikkelingswerker in Bollothpur? 
Ontwikkelingswerk is heel veelzijdig. Een ontwikkelingswerkermoet eigenlijk 
van alle markten thuis zijn. Alles, wat hij ooit geleerd heeft, moet hi] in praktijk 
brengen onder vaak moeilijke omstandigheden en alles, wat hij nog niet heeft 
geleerd moet hij a.h.w. bijleren. Natuurlijk heeft ieder mens zijn grenzen, en 
het blijft een kwestie van doen wat je kan zonder in de veelheid te verdrinken. 
In het ontwikkelingswerk, waar Engbert bij betrokken is, kunnen wij grofweg 
de volgende indeling aanbrengen: 

De erfenis 
Oude, al lang bestaande programma'szijn reeds jaren geleden door missiona- 
rissen opgezet en zijn als zodanig geheel in het dorpsleven ingeburgerd. Ze 
dienen op de een of andere manier draaiende gehouden te worden. Zo heb je: 

Het ziekenhuis in Bollothpur 
Een klein plattelandsziekenhuis met 40 bedden en een 5-tal buitenklinieken, 
een grote kraamafdeling (jaarlijks + 800 bevallingen) en een goeddraaiend 
programma op het gebied van family-planning. Het is het enige ziekenhuis in 
de buurt. Het dichtstbijzijnde regeringshospitaal is in Meherpur, 10 kmverder- 



op. Maar regeringshospitalen zijn uiterst smerig en bovendien voor armen 
niet te betalen. Voor alles moet je steekpenningen betalen. Om doorde dokter 
onderzocht te worden, om een nieuw laken op je bed te krijgen enz. Daar isin 
Bollothpur geen sprake van. Er is zelfs een klein fondsje, waarop armen een 
beroep kunnen doen voor gratis medische hulp. Engbert adviseert het zieken- 
huis vooral op economisch gebied. 

De technische school in  Ratanpur 
Een kleine technische school, gestart in 1975, waarjongens uit de dorpen na 
799 jaar onderwijs een 3-jarige vakopleiding kunnen volgen orn monteur, 
smid of timmerrnan te worden. Het is een uiterst praktisch gerichteopleiding, 
waar uitsluitend die dingen geleerd worden, die de jongens op dorpsniveau 
ook gebruiken kunnen, zoals het aanleggen, onderhouden en repareren van 
irrigatiepompen; het slaan en onderhouden van drinkwaterpompen; het repa- 
reren en verstevigen van fietsen. Die laatste hebben veel te lijden orndat er 
grote lasten op vervoerd worden van de markt naar huis en omgekeerd. Het 
smeden van eenvoudig landbouwgereedschap en kookgerei; het repareren 

van suikerrietpersen enz. Ook d r~ j f t  de school een molen, waar r~ js t  en tarwe 
gemalen wordt voor de boeren uit de buurt, die daarvoor anders naar Meher- 
pur moesten. Als ze van school komen krijgen de jongens een set gereed- 
schap mee en tot nu toe heeft de school 33 jongens afgeleverd, die allen in 
staat bleken zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien. 
SOH financiert de operationele kosten van deze school. 



Avondscholen 
In en rond Bollothpur funktioneren al jaren enige avondscholen voor jong- 
volwassenen, die overdag moeten werken. Meer dan 900 leerlingen bezoeken 
deze scholen regelrnatig, maar een goede training van de leraren ontbreekt. 
Verbetering van de kwaliteit van dit avondonderwijs is dan ook zeer noodza- 
kelijk. 

Weeshuis 
Een aan het ziekenhuis verbonden tehuis, waar vooral rneisjes worden opge- 
vangen. De hele problematiek van zo'n weeshuis, waar een selekt groepje 
kinderen met behulp van veel buitenlands geld op een zodanige manier 
worden opgevangen, dat ze eigenlijk in hun eigen dorpsgemeenschap niet 
meer inpassen, omdat ze het a.h.w. te goed gehad hebben, is hier terug te 
vinden. Vandaar dat Engbert zich met het weeshuis zo min rnogelijk bemoeit. 
Het is een beetje een vreemde eend in de bijt die 0.a. in leven wordt gehouden 
door duitse lange afstand adoptie. 

Nieuwe projekten 
Dit zijn innoverende projekten, die bedoeld zijn om het algemeen welzijn van 
de hele dorpsgemeenschap te bevorderen zonder drastische veranderingen 
aan te brengen in de bestaande verhoudingen tussen de mensen onderling. 

Bibliotheekjes 
Een van de problemen van het onderwijs op het platteland is, dat de kinderen, 
die hebben leren lezen en schrijven na hun school nauwelijks daarin meer 
oefening hebben. Er is geen lektuur voor handen. Engbert is b.v. de enige in 
dit hele dorp van 6000 zielen, die de krant krijgt en deze wordt dan ook door 
een grote groep van belangstellenden meegelezen. De teksten op lucifers- 
doosjes en pakjes sigaretten worden uitgespeld om een beetje in training te 
blijven. Om deze reden zijn er nu i n  4 dorpen bibliotheekjes geopend. leder 
voorzien van een 100-tal boekjes in grote letters over onderwerpen, die de 
rnensen interesseren zoals landbouw, veeteelt, de politiek en godsdienst. 
Deze bibliotheken zijn 2 avonden per week open en worden door vrijwilligers 
beheerd. Leden zijn allereerst de jongens van de avondschool, maar ook 
niet-leerlingen kunnen voor een kleine vergoeding lid worden. Ter stimulatie 
krijgt de bibliotheek met de rneeste leden meer boeken. 

Landbouwtentoonstel lingen 
Ter bevordering van de landbouw en de veeteelt en het aankweken van 
gemeenschapsgevoel worden er tentoonstellingen georganiseerd, waar de 
boer met de mooiste geit, de vetste kip en de volste tros bananen wordt 
gehonoreerd. Een mooie gelegenheid om landbouwvoorlichting te geven. 

Dierengevangenis 
Veel burenruzies ontstaan doordat het vee van de een de kostbare aanplant 
van de ander opvreet. Daarom heeft men nu een dierengevangenis ingesteld, 
waarin vee, dat heggen en tuinen heeft stukgevreten, wordt vastgehouden 
totdat de eigenaar de schade aan de gedupeerde heeft afbetaald. 



Rijstmolen 
In Bollothpur is een oude rijstmo- 
len opgekocht en opgelapt, waar 
nu tarwe en rijst gemalen kunnen 
worden en ohezaden uitgeperst. 
Het is een poging om het dorp on- 
afhankelijker te maken van de 
voorzieningen in de stad. De op- 
brengst van het malen gaat naar 
het armenfonds van het zieken- 
huis. De aankoop werd gefinan- 
cierd door de Canadese en de 
Nederlandse Ambassade, Oxfam 
en SOH (ieder flO.OOO,-). 

Aanplanten van bomen 
Bomen worden steeds schaarser. Om dit tegen te gaan zijn er in de regerings- 
distributiecentra 2500 bomen aangekocht om in de omgeving te planten. Deze 
bomen zullen gratis worden geplant langs 9 mijl weg en op openbare plaatsen 
zoals markten, pleinen, rond kerken, rnoskeeen en scholen. Tevenswordt aan 
deze bomen 3 jaar gratis nazorg gegeven. Vooral deze nazorg is belangrijk. 
Zonder regelmatig begieten in  dedroge tijd en zonderafdoende bescherming 
d.m.v. een van bamboe gevlochten ,,boomkooin tegen de vraatzucht van het 
hongerige vee, zijn de rneeste nieuwe bomen al binnen een jaar verdwenen. 
Op scholen wordt over het nut van bomen les gegeven, uitmondend in een 
openbare plantdag. In 6 dorpen zullen centra worden opgericht, waar het 
publiek tegen inkoopsprijs jonge zaailingen en plantgoed zal kunnen kopen. 
Dit om de bomen meer bereikbaar te maken. Bijdrage SOH f13.500,-. 

Sanitatieprogramma 
Hoewel het platteland van Bangladeshzeerdicht bevolkt is, is het nog steeds 
de gewoonte, dat een ieder zijn behoefte doet in de vrije natuur. Daarvoor 
kiest men een plekje uit even buiten de bebouwde kom, waar men zich - liefst 
voor zonsopgang of na zonsondergang - met een pannetje water terugtrekt. 
De bevolkingsdichtheid maakt het echter steeds moeilijker om zich beschei- 
den terug te trekken. Bovendien neernt het gevaar toe, dat het drinkwater 
besmet wordt als iedereen zich maar overal neerzet. 
Toiletten zijn echter voor de mensen erg duur: op de 800 huizen, waaruit het 
dorp Bollothpur bestaat, hebben er maar 4 of 5 een toilet. Gemeenschappe- 
lijke latrines zijn geen su kses gebleken in deze konservatieve mosl im-ge- 
meenschap. Dus is het plan om een 1000-tal hurktoiletten in Bollothpur en 
omgeving aan te leggen en 200 gemeenschappelijk te gebruiken drinkwater- 



pompen te slaan. De toiletten zullen bij de mensen worden geintroduceerd 
door de gezondheidswerkers van het ziekenhuis, die toch de huizen langs 
gaan voor family-planning en preventieve gezondheidszorg. Zelf zullen de 
mensen een deel van de w.c.'s en de pompen moeten betalen, maar het 
overgrote deel zal worden betaald door het Komiteevoor Sociale Dienstverle- 
ning van de Kerk van Bangladesh. ICCO - de kerkelijke ontwikkelingsorgani- 
satie - en SOH zullen het overgrote deel van de kosten voor dit programma 
financieren. SOH bijdrage: ik f 45.000,- in 1983. 

Hulp aan schoolkinderen 
Veel kinderen verlaten na 1 of 2 jaar onderwijs de schoolbanken, omdat de 
ouders het niet verder betalen kunnen. Daarom wordt er nu aan 200 school- 
kinderen, zowel christenen als moslims, die daartoe werden geselekteerd, 
financiele hulp geboden, zodat zij de school tot en met het eindexamen (na 10 
jaar onderwijs) kunnen aflopen. Voor hen wordt het schoolgeld, het examen- 
geld en geld voor boeken en andere schoolbenodigdheden betaald (direkt 
aan de school). Een maal per jaar krijgen zij nieuwe kleren. SOH betaalt 
daaraan zo'n f 16.000,- per jaar uit het Alternatief Adoptie Plan. 

Een aanzet tot verandering 
Er zijn projekten, die we1 beogen een verandering aan te brengen tussen de 
mensen onderling. Hetzij tussen arm en rijk, hetzij tussen man en vrouw etc. 
Hierbij wordt vooral gedacht aan kooperaties vanuit de grondgedachte, dat 
Ben mens alleen een situatie niet kan veranderen, maar dat vele mensen 



samen misschien we1 een verandering teweeg kunnen brengen. Of, zoals een 
Bangladeshi het plastisch uitdrukte: Ben bamboestengel alleen is zwak; vele 
bamboestengels samengebonden zijn sterk als een huis. 

Boerenkooperatie 
De meeste kleine boeren hebben zo'n geldgebrek, dat zij meteen na de oogst 
hun surplus aan rijst en graan op de markt brengen. Juist alsde prijzenopzijn 
laagst zijn moeten zij verkopen. De kooperatie is in  eerste instantie bedoeld 
om het surplus van de boeren na de oogst zelf op te kopen voor de dan 
geldende marktwaarde om ze dan na 3, 4 maanden - als de prijzen gestegen 
zijn - weer te verkopen. De daarmee gemaakte winst wordt voor 80% aan de 
boeren uitbetaald en vloeit voor 20% terug naar de kasvan de koijperatie voor 
de onkosten en om een fonds te vormen. Zo kunnen weer meer boeren mee 
doen. Men is nu gestart met een groep van 25 kleine boeren, zorgvuldig op  
hun betrouwbaarheid geselekteerd. De rijst en het graan worden droog en 
rattenvrij opgeslagen in een silo van de rijstmolen. Het is een voortdurend 
punt van diskussie hoe lang men nog zal wachten om de produkten o p  de 
markt te gooien, omdat men eigenlijk het geld niet missen kan. Deze kooper- 
atie is natuurlijk op alle mogelijke manieren uit te breiden. Gedacht wordtaan 
gezamenlijk inkopen van zaaigoed, kunstmest etc. SOH is in gesprek met de 
kooperatie over een flinke financiele injektie. 

Vrouwenkooperatie 
Ongestampte rijst kan het beste worden verwerkt door de rijst eerst wat op te 
koken, dan weer te drogen en vervolgens te stampen. Op die manier is de ri jst 
zachter, breekt minder tijdens het stampen en gaat er dus minder rijst verlo- 
ren. Dit is een heel karwei, waar veel vrouwen, arm, gescheiden of weduwe, 
hun geld mee verdienen. Als het gezamenlijk gedaan zou worden bijv. o p  het 
erf direkt achter de rijstmolen met gezamenlijke vuren zou de opbrengst veel 
groter kunnen zijn. Er kan dan zelfs gedacht worden aan gebruik van zonne- 
energie. Samenwerking en een stukje moderne technologie kan deze vrou-  
wen een zelfstandig inkornen waarborgen in deze door mannen beheerste 
samenleving. 

Grondbank 
Als een boer eenmaal zover gekomen is, dat hij zijn land aan de geldschieters 
moet verkopen, dan ziet hij er meestal nooit meer iets van terug. De grond- 
bank is een poging om deze verkoop van land aan geldschieters te doorbre- 
ken. In plaats van aan de geldschieters zouden boeren in nood hun land aan 
de grondbank kunnen verkopen. Dit tegen de normale marktwaarde. Zi j  
mogen dan zelf hun eigen land blijven bewerken in deelbouw, d.w.z. met het 
telkens afstaan van een deel van hun oogst kunnen zij in 7 jaar tijds hun land  
met 5% rente terugverdienen. Dit plan is nog geheel in wording, maar b i ed t  
we1 toekomstperspektieven mits grondig voorbereid en langzaam opge-  
bouwd. Tegen deze en andere ondernemingen bestaat zeer veel tegenstand 
van de zijde van het traditionele gezag en de rijke bovenlaag. 

Noodsituaties 
Bij mensen, die op de grens van het bestaansminimum leven kan het minste 
geringste een noodsituatie doen ontstaan. Op allerlei manieren wordt gepro- 
beerd deze mensen te helpen zich eruit te redden. 



Scheppen van extra werkgelegenheid 
Als de oogst tegenvalt, de rijst dooreen muizenplaag is opgegeten, of gewoon 
bij een iets langer durende droge tijd, dan lijden al gauw grote groepen 
mensen honger. Dan moeten er wegen gezocht worden om de mensen op een 
andere manier dan met landbouw hun kostje te laten verdienen. Op grote 
schaal kunnen dan wegen worden verbeterd, rivieren uitgediept en irrigatie- 
kanalen aangelegd. Voor hun werk worden de mensen per dag betaald, zodat 
ze tenminste per dag te eten hebben. Betaling vindt plaats in voedsel of in 
geld. De ,,voedsel-voor-werk"-programma's hebben echter een slechte naam 
gekregen: transport- en opslagkosten zijn duur; korruptiemogelijkheden zijn 
groot en als het voor hulp bedoelde voedsel toch in grote hoeveelheden zwart 
op de markt wordt gebracht dan kelderen de prijzen, die de boeren lokaal voor 
hun waren kunnen krijgen. Daarom werkt men in Bollothpur liever met ,,geld- 
voor-werk"-programma's. Zo werd b.v. in de afgelopen droge tijd - februari 
t/m mei 1982- 21/, km irrigatiekanaal aangelegd, waarmee 500 mensen tijdelijk 
aan werk geholpen werden. Gezien de rampzalige situatie in hetgebied in het 
begin van 1982 heeft SOH f60.000,- beschikbaar gesteld voor dit werk. 

Kleinschalige assistentie bij ekonomische problemen 
Het Kornitee voor Sociale Dienstverlening heeft een potje, waaruit kleine 
leningen kunnen worden verstrekt aan mensen, die iets willen opzetten maar 
daarvoor geen geld hebben of aan mensen, die met een klein bedrag aan geld 
geholpen zouden zijn om hun beroep beter uit te oefenen. Het gaat vaak om 
hele kleine praktische zaken: een visser, die een nieuw net nodig heeft omdat 
zijn oude net gescheurd is; een fietsenmaker die gereedschap nodig heeft;een 
boer wiens ene OS gestorven is en die nu voor duur geld een OS moet huren 
omdat je voor een ploeg nu eenmaal twee ossen nodig hebt. Houtzagers, wier 
zaagblad gebroken is enz. In het afgelopen jaar heeft men zo 72 gezinnen uit 
17 verschillende dorpen kunnen helpen. De bedragen zijn vaak niet meerdan 
50 a 60 gulden per lening en worden in wekelijkse of maandelijkse termijnen 
terugbetaald met een klein bedrag aan rente. Sociale kontrole is ingebouwd, 
want aan mensen uit een dorp met wanbetalers wordt geen lening meer 
verstrekt. De lnterkerkelijke Aktie Bangladesh heeft een beginkapitaal van 
f 6000,- voor dit fonds beschikbaar gesteld. 

Relocatie van landlozen 
Om de zoveel jaren probeert de regering met strengemaatregelen alle landlo- F 

Zen, dieonrechtmatig op openbare terreinen zijn neergestreken, weg te jagen. 
Zo ook in de omgeving van Bollothpur, waar op 4 aprll 1982 door de politie en 
de militairen enige landloze families werden weggejaagd en hun huizen ver- - 
nietigd omdat ze op openbare grond stonden. Maar waar moesten deze 

L 

mensen heen? Eigen grond hebben ze niet en familie, die hen op kan nemen, 
ook niet. Dus striiken ze een Daar honderd meter verderoc, neer, weer OD 
verboden terrein tot ze weer woiden weggejaagd. In deze noobsituatiesprong 
het Dienstverleningskomitee bij en organiseerde met geld van de Nederlandse 
Ambassade voor deze landloze families een eigen stuk land waarop nieuwe 
huisjes gebouwd worden. 



Verwoeste huizen. St i lk  getuigen van onrecht. 

Tijdtrlijke opvang vluthtelingen 
In een grensgebied met woelige verhoudingen tussen de verschillende bevol- 
kingsgraepen ontstaan heel gemakkelijhen uit degeringsteaanleiding onlus- 
xenJ %ia kunnen uitlopen -op massale verhuiringen naar aen veiliger 
onderkomen, Zo oak in de Qmgeving van Bollothpur. Een koe kwam de grens 
over van India, onbewaakt, zonder koeien-jongsn erachteraan. Taen na een 
paar dagen nog geen eigenaar verschenen was, werd de koe geslacht en 
vreugdevol opgepeuzeld d ~ o r  de dorpsgemeenschap. De hindoe-eigenasr$, 
die hier in India van hoorden staken opeen naeht rlegrens overrenplundarden 
het dorp. Daarop gingen de maslimsop strooptocht in lndia enz. enz. 20 ging 
het een tijd aver en weer tot de hindoes daorkregen, dat er in India ook 
moslims woonden, die ze konden pesten, sodat zij rich de moeite konden 
hesparen om de grens over te steken. Dezearrne maslirns werd toen het vuur 
zo na aan de schenen gelegd, dat zij massaal naar Bangladesh vluchtten. 
10.000 mensen met vee en al streken neer aan dezezijde van degrens. In een 
land, waar natuurlijk gem plaats vosrhen is, want niemandsland bestaat hier 
niet. Gigantbehe problemen: geen water, geen onderkomen, geen voedsel 
enr, Dankzij hat draakch optreden van het DAnstverleningskomitee is de 
hulpverleninp toen vrij spoedig op gang Wkomen: golfplaten orn under te 
slapen (het was regentijd) drinkwaterpompen werden gesiagen, vwdselhu Ip 
georganiseerd en er werd kontakt met de Indiaseautoriteiten opgenomen. En 
na 5 maanden zijn alle vluchtelingen weer veilig naar huis teruggekeerd en 
verraadt niets meer, dat zich hier kort geleden nug zo'n drama heeft afge- 
speeld. 



U ziet het, hulpverlening in Bangladesh is niet niks en Engbert Griindemann 
zit dan ook bepaald niet met zijn armen over elkaar. Toch kan men de buur- 
man na een dag hard werken aan Engbert horen vragen: ,,En wanneer gaat U 
nu eens aan het werk? Ik heb U nog nooit op het land zien werken!" Deze 
vraag, misschien gekscherend bedoeld, laat zien hoe onbegrijpelijk ontwikke- 
lingswerk voor de mensen ter plekke vaak blijft en hoe ge'isoleerd je als 
ontwikkelingswerker vaak bezig bent. 



EEN PARABEL 

Er was eens een koning, die regeerde over een land met vele onderdanen. De 
koning was echter niet gelukkig, want zijn onderdanen maakten veel ruzie. 
leder dacht alleen maar aan zichzelf en vocht alleen maar voor zijn eigen 
hachje. leder was voortdurend bezig zijn eigen terrein zo ver mogelijk u i t  te 
breiden, zijn eigen huis zo mooi mogelijk in te richten, zijn eigen leven zo 
gladjes mogelijk te laten verlopen. En of dat nu ten koste van anderen ging, dat 
deed er niet toe. De koning was daarover zeer bedroefd en besloot er jets aan 
te doen. Hij riep zijn beste raadsman bij zich en samen maakten zi j  een 
plannetje. De koning zou zijn onderdanen eens uitnodigen voor een maalt~jd 
in de  hoop dat dat zou leiden tot verbroedering. 

Een heerlijke maaltijd werd toebereid, de vetste ganzen geslacht, de mooiste 
schotels opgemaakt. Nerauten werden het hele land doorgestuurd om ieder- 
een uit te nodigen en op de grote dag stroomde hetpaleis vol, want iedereen 
wilde we1 eens dineren bij de koning. Het duurde dan ook niet lang o f  de 
feestelijk gedekte tafels zaten v01 mensen, die gretig staarden naar d e  rijk 
opgesierde schotels. De koning hield een kleine openingstoespraak, waarln 
hij een ieder welkom heette en de hoop uitsprak, dat deze maaltijd to t  de 
verbroedering tussen de mensen zou bijdragen. Daarna mocht een ieder 
aanvallen en met onbeschaamde gulzigheid schepte men zijn borden v01 en 
wilde gaan eten. Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat keken 
de mensen beteuterd toen ze het bestek zagen dat naast hun borden rag. 
Vorken en lepels van ieder we1 een meter lang! In ieder geval zo lang, dat je  ze 
onmogelijk in je eigen mond kon stoppen. Hoe men ook probeerde, niemand 
lukte het om met dit bestek een hap eten naar binnen te krijgen. Wat waren de 
mensen geergerd! Velen wilden gewoon met hun vingers gaan eten, maar dat 
doe je nu eenmaal niet in het paleis van een koning. Anderen gooiden boos 
hun lepels neer en wilden weglopen. Totdat een slimmerd ontdekte, dat je met 
die vork en lepel dan we1 niet jezelf, maar heel goed je overbuurman kon 
voeren. De anderen keken a1 gauw het kunstje af en het duurde niet l ang  of 
iedereen voerde iedereen en de mensen, die gewend waren alleen aan zichzelf 
te denken, hadden het grootste plezier om uit te vinden wat bun overbuurrnan 
nou lekker vond orn te eten. En de verbroedering waar de koning overgespro- 
ken had, ontstond vanzelf, nu de mensen eenmaal hadden ontdekt, d a t  ze 
elkaarnodig hadden en dat het plezieriger is samen te delen dan ieder voor je  
eigen portie te vechten. 



De kerken in West Europa, ook die in Nederland zijn 
nauw betrokken geweest bijde lotgevallenvan hetvolk 
van Bangladesh. Wie herinnert zich niet de fondsen- 
wervingskampagnes ten tijde van de onafhankelijkheids- 
oorlog en in de jaren daarna, toen de ene na de andere 
natuurramp het uitgemergelde land trof. In het midden 
van de jaren zeventig was de INTERKERKELIJKE AKTlE 
BANGLADESH zo goed als een begrip in Nederland. 
Daarin bundelden de Commissie Werelddiakonaat van 
de Nederlands Hervormde Kerk, het Algemeen Diako- 
naal Bureau van de Gereformeerde Kerken en SOH 
zowel hun appel aan U als hun werk met partners in 
Bangladesh. SOH was ,,penvoerder9' van deze samen- 
werking. 

Deze fase van akute noodhulp isovergegaanineenfase 
van langdurig ontwikkelingswerk. De fondsen van de 
lnterkerkelijke Aktie Bangladesh zijn ondertussen uit- 
geput. Zoals ook uit deze brochure bliikt, bliift de Kerk 
van Bangladesh behoefte houden aan onderiteuning 
van buitenaf. Zowel in mankracht als in financiele hulp. 

SOH WIL OOK IN DE KOMENDE JAREN GEHOOR GEVEN AAN 
DEZE OPROEP. WIJ DOEN EEN BEROEP OP U HET ,,WERK 
MET DE LANGE ADEM" TE BLIJVEN MOGELIJK MAKEN. 

UW BIJDRAGEN OP: 

GIRO 5261 
t.n.v. SOH, UTRECHT 
0.v.v. BANGLADESH 





ALTERNATIEF 

Honger die je zelf voelt vraagt jeaandacht meerdan kennis, ergens in je hoofd 
opgeborgen, over hetfeitdat80miljoen kinderenoverde helewereldverspreid, 
zwaar ondervoed zijn. Ook nare plaatjes helpen ons niet om ons bij dat getal 
iets voor te stellen. 
Hongerige, en als gevolg van ondervoeding, zieke kinderen zijn er het bewijs 
van, dat er in de wereld van de ,,grote mensen" iets mis is. Als wijde oorzaken 
van armoede in de derde wereld echt eerlijk onder ogen zien, moet er niet 
slechts daar maar vooral ook hier veel veranderen. Dat kan ook. 
Kinderen in Lesotho kunnen leren lopen ondanks hun handikap. Er zal water 
vloeien uit pompen en kranen in Malawi. Teenagers in Oost-India en de 
Filippijnen worden behoed voor een leven in de uitbuiting van de prostitutie. 
Kinderarbeid in Thailand wordt bestreden. 
Daarvoor wordt niet alleen uw bijdrage, maar ook uw belangstelling gevraagd. 
Afs U daarop positief kunt antwoorden kunt U terecht bij het Alternatief 
Adoptieplan van de Stichting Oecumenische Hulp. 

INDIVIDUELE OF GROEPSADOPTIE? 
De explosieve groei van individuele financiele adoptie heeft internationaal 
een diskussie in gang gezet over dit voor kinderen benauwende systeem, dat 
men ten onrechte een vorm van ontwikkelingshulp noemt. Goede bedoelin- 
gen zijn niet te versmaden, maar er moet tegen worden gewaakt datfinanciele 
adoptie een soort modetrend of zelfs een statussymbool wordt. Te vergelijken 
met het liefdadigheidswerk dat vroeger verricht werd door degegoede burge- 
rij. De derde wereld heeft doodgewoon recht op onze hulp. Nee, nog beter, 
heeft recht op bijbelse gerechtigheid. D e  acute noden zijn groot, en er moet 
direkt geholpen worden door middel van voedsel, medicijnen en drinkwater, 
maar tegelijkertijd moeten de weerbarstige strukturen veranderen. 

ALTERNATIEF ADBPTIE PLAN 
Dit Plan biedt een mogelijkheid groepen kinderen het hoognodige te geven, 
zonder voortrekkerij, zonder enkele kinderen ten opzichte van anderen te 
isoleren. En ale u graag iets wilt weten over het leven van de kinderen in het 
programma-onderdeel, dat U uitkoos ui t  de lijst van 22 projekten, dan kan dat. 
Wij streven ernaar halfjaarlijks informatie toe te zenden aan alle deelnerners. 
Het samenstellen en toezenden van die informatie over de 22 projekten uit dit 
programma kost ons we1 enige tijd en korrespondentie. Wij achten ons echter 
rijk beloond, als uw belangstelling voor konkrete kinderen in een bepaalde 
stad of streek met eigen specifieke omstandigheden, daardoorgestimuleerd 
wordt. 

WAAROM WORDEN AKTlVlTElTEN GESTEUND? 
Er zijn mensen, die het steunen van projekten maar een elitaire bezigheid 
vinden. Waarom niet direkt van rnens to t  mens? Wij leven echter in de ge- 
meenschap van de kerk en van onze samenleving. Mensen in dederde wereld 
zijn vaak nog sterker dan wij met hun  eigen samenleving verbonden. Het 
familieverband wordt nog intens beleefd. 



Wij mogen kinderen niet met een pincetje uit hun werkelijkheid losmaken en 
ze als een vlinder in onze liefdadigheidsverzameling stoppen. Waar kinderen 
met elkaar samenzijn, in het dorpof op school, of als ergeen andere oplossing 
is, ook in  een kindertehuis, willen wij hen steunen. En dan vooral wanneer 
mensen daar om onze hulp vragen, bijvoorbeeld via de Raad van Kerken in 
hun land of via een hulporganisatie. 

WAAROM GEVEN? 
In de hele bewoonde wereld zijn christenen met elkaar verbonden in bewo-  
genheid om nood in de wereld. Een nood waaraanzij zelf meeschuld hebben. 
Toch kunnen christenen van schuldgevoelens bevrijd opgewektegevers wor-  
den. Gevers aan kinderen, die (gelukkig maar) niet speciaal dank-je-we1 
hoeven te zeggen. Want ze hebben recht op ons doen van gerechtigheid. 

HOE WERKT HET PLAN? 
De geldbedragen, die we in onderstaande lijst noemen, zijn SOH'sverplic h t in-  
gen ten aanzien van de betrokken kinderen. De werkers ter plaatse rekenen o p  
deze steun voor het jaar 1983. De werkers weten dus van tevoren welk bedrag 
zij in hun begroting onder ,,inkomstenn kunnen opnemen. Dit betekent wel, 
dat wij daarmee hebben uitgesproken, dat we het hebben aangedurfd namens 
een groot aantal toekomstige gevers, waaronder naar we hopen ook U, onze 
toezeggingen te doen. Deze belofte bindt naarwe hopen ook U alsdeelnemer. 

HOE DOET U MEE AAN 
HET ALTERNATIEF ADOPTIEPLAN? 
Wilt U deelnemen? Knipt U dan een van de bonnen uit aan het slot van dit 
boekje. Als U deze invulten opstuurt naar SOH bent U eenvanonze deelnemers. 
Maar eerst nog een verduidelijking om U wegwijs te maken in het Plan. U kunt 
kiezen uit twee mogelijkheden. 
1. U kiest voor een bepaald projekt uit de onderstaande lijst van 22. 
2. U steunt het Alternatief Adoptieplan in  zijn geheel. 

De fondsen die het Plan op deze wijze ontvangt, worden benut voor zaken, 
waarvoor tussentijds een urgent beroep op ons wordt gedaan. Ook voor die 
programma-onderdelen, waarvan de bijdragen achter blijven bij onze toezeg- 
ging, gebruiken we deze ,,vrijen giften. 

Bij de urgente aanvragen gaat het altijd om een tekort aan....... vult U maar in, 
voedsel, medicijnen, onderwijsmateriaal, kleding of bouwmateriaal. Ook 
daarover wordt halfjaarlijks een verslag toegestuurd aan de gevers. Wanneer 
voor programma-onderdelen meer geld bijeen wordt gebracht dan was toege- 
zegd, kan zo'n meeropbrengst worden gebruikt om andere-soortgelijke-pro- 
jekten uit de lijst uit de brand te helpen of om nieuwe aanvragen t e  
beantwoorden. In dat laatste geval zijn dat aktiviteiten, die passen binnen het 
Alternatief Adoptieplan en zo urgent zijn dat SOH meent in uw geest te 
handelen door ook aan dat werk financiele medewerking te verlenen. 

Mogen we tenslotte van U vragen om eens met kennissen of vrienden over het 
Alternatief Adoptieplan te praten? We menen dat onze verwachtingen n ie t  te 
hoog gespannen zijn als we met het oog op de mogelijke afloop van Z O ' ~  

gesprek een tweede bon in dit boekje afdrukken! 



ALTERNATIEF ADOPTIEPLAN 1983 
1. Ashram Bali Canti Sena piEkGq 
Omdat de kleine groep volwassenen in deze ashram niet gelukkig was met de 
traditionele manier, waarop de godsdienst in Bali wordt bedreven, probeert 
men in deze leefgemeenschap (= ashram) op een zuiverder manier uitdruk- 
king te geven aan zijn (haar) geloof. 
De kinderen komen uit arme gezinnen van de kustbewoners, die de kost 
verdienen met het afbikken van het koraalrif. Er is begonnen met de bouwvan 
een schooltje, waar kinderen niet alleen leren lezen, schrijven en rekenen, 
maar ook leren hoe ze met de groenten uit de buurt een eenvoudige, volwaar- 
dige maaltijd kunnen maken. Er wordt getracht een praktisch tegenwicht te 
bieden tegenover de materialistische levensstijl die onder invloed van het 
toenemend toerisme een aanslag doet op het ogenschijnlijkzo idyllische Bali. 
Bijdrage +f 20.000,-. 

2. Naxaythong, km 67 I LAOS I 
Naxaythong werd onlangs bezocht door de secretaris van de Australische 
Raad van Kerken, die moest toegeven dat onder de weeshuizen in Laos dit 
tehuis ongetwijfeld de show steelt. 
Het oorspronkelijk initiatief tot oprichting van dit tehuis werd genomen door 
Asian Christian Service, een onderdeel van de Raad van Kerken in Azie. De 
regering nam dit initiatief over. Met grote dank werden in februari 1981 twee 
Toyota busjes ontvangen, bekostigd uit het Alternatief Adoptie Plan. Dankzij 
de giften is ook de waterput er gekomen evenals de ziekenboeg. 
De vraag naar giften voor aankoop van kleding, voedsel en schoolmaterialen 
blijft, terwijl men voor de 800 kinderen de gebouwen graag geleidelijk wil 
verbeteren en uitbreiden. 
Bijdrage: f 20.000,-. 

3. Kinderen in Hongkong ( HONGKONG 1 
Er zijn veel gehandikapte kinderen in Hongkong. Geen wonderwant armoede 
en ondervoeding plus gebrek aan hygiene veroorzaken in deze overbevolkte 
stad vaak blijvende schade aan kinderen. 
Dezer dagen opent het Yang Memorial Centre in de wijk Kowloon i n  Hong- 
kong een bijzondsr kleuterdagverblijf voor2-4jarigen. Kleutersen peuters die 
wegens licht hersenletsel niet alleen zwakbegaafd zijn, maar ook rnoeilijk 
horen of slecht kunnen zien, zijn daar welkom. Voor deze jonge kinderen met 
een dubbele handikap is een vroege opvang zeer nodig. Het gaat hierbij, 
schrijft Agatha Chan, de motor achter dit programma, vooral om kinderen uit 
arme gezinnen. Met het hulpverleningsteam voor kinderen in problemen 
(Against Child Abuse) en met het tehuis Rennies Mill, projekten u i t  voor- 
gaande jaren, blijft S.O.H. kontakt onderhouden. 
Bijdragen in 1983 tot een bedrag van f 30.000,-. 

4. Calcutta pkK-1 
In het Alternatief Adoptieplan steunen wij verschillende mensen die werken 
voor de allerarmste kinderen in Calcutta. Met name de Young Men's Welfare 
Association is aktief voor kinderen in de slums via een voedingsprogramma 
en een ,,open schooln-of ,,trottoir-scholen" - programma voor kinderen die 
geen geld hebben om schoolgeld, schoolboeken of schooluniformen te beta- 



ten. Jongemoeders uit deze wijken bezoeken de poliklinieken vandezegroep, 
waar zij tevens voorlichting over gezondheid en voeding ontvangen. Moeder 
Theresa legde met een bijdrage voor het sociaal centrum van deze groep in 
Ben van de armste wijken de grondslag voor het bouwfonds. SOH vulde deze 
bijdrage aan. In januari 1982 werd het centrum feestelijk geopend. Voor de 
voortgang en uitbreiding van dit werk naar de plattelandsgebieden rond deze 
enorme stad worden uw giften gevraagd. 
Bijdragen in 1983 tot een bedrag van f 65.000,-. 

Kent U Calcutta; hoe te overleven? Te bestellen bij SOH. Prijs f4,60 
eksklusief porto. 

5. Kinderslavernij ( THAILAND ( 
Hoe haal je kinderen van vaak 6, 7 jaar uit stinkende, duistere hokken waar 
goedkoop wordt gefabriceerd? Uit een rapport van de Internationale Arbeids- 
Organisatie blijkt dat het kwaad van de kinderarbeid in Thailand sterk de kop 
opsteekt. We prijzen ons gelukkig dat we met een aktieve groep mensen uit 
Thailand in kontakt zijn, die dit kwaad aan het daglicht brengt en wil bestrij- 
den. Zij hebben onze steun en dievan onzeengelse kollega'svan Christian Aid. 
De Anti-Slavery Society zette hen op het spoor. Nu kornt er een Centrum 
voor Kinderzorg in Bangkok van de grond dat zich richt op de werkende 
kinderen. Wij willen hen meehelpen daar iets te veranderen. 
Samen met werk van de kerk van Thailand dat erop is gericht werk teschep- 
pen voor jonge vrouwen in hun eigen dorpen, rnoet er in 1983zo'n f32.500,- 
bij om de strijd voort te zetten. 

6. Onderwijs voor vluchtelingen kinderen m 
Het grootste volk van Ethiopie zijn de Ororno's. Ze zijn door het huidige 
bewind politiek monddood gemaakt. Hun eigen taal en kultuur willen zij 
kunnen handhaven zonder onderdrukking van de zijde van de veelal uit 
Amhaars bestaande machthebbers. 
De Oromo Relief Association doet wat zij kan voor dit door de rest van de 
wereld vergeten volk. Veel Oromo'szijn gedwongen tevluchten naar Somalie, 
Soedan en Kenia. Wij doen u w  steun ten goede komen aan kinderen i n  de 
kampen in Somalie. Wij steunen onderwijsprogramma's voor deze kinderen, 
waardoor velen nu leren lezen en schrijven in de eigen taal. Een bemoediging 
onder moeilijke omstandigheden. Wij hopen dat mede dankzij uw bijdrage 
binnenkort een nieuweoplaag kan worden gestuurd van de tekstboeken in het 
Oromo, die in 1981 voor het eerst in de geschiedenis van de persen kwamen. 
Berliner Missionswerke, SOH en  de ORA werken bij dit alles nauw samen. 
Toezeggingen voor 1983: f 20.000,-. 

7. Watervoorziening door het 
Christian Service Committee I MALAWI 1 

Schoon drinkwater voorkomt de  verspreiding van allerlei ziekten, die in Afri- 
kaanse landen oorzaak zijn van zoveel kinderleed. 
Sinds 1973 heeft het Christian Service Committee veel bijgedragen aan de 
konstruktie van bronnen, dorpspijpleidingen en waterputten. 
De werkwijze is er een van zelfhulp. De plaatselijke bevolking doet hetgraaf- 
werk. De waterleiding wordt gelegd onder supervisie van het technisch per- 
soneel van CSC of de regering. Zal het doe1 datdeverenigde Natieszich stelt, 



schoon drinkwater voor ieder mens op deze aarde in 1990 gehaald worden? 
Voor een positief antwoord op deze vraag is een gezamenlijke inspanning 
nodig, van ons allen. Deze steun wordt ook gevraagd voor de bestrijding van 
de verwachte voedseltekorten in het seizoen 1982-1983. 
Financiele steun in 1983 f 10.000,-. 

8. Kinderdagverblijven voor 
zwarte kinderen in Goegoeletoe ZUID-AFRIKA 

Op veel Zuid-afrikaanse zwarte scholen werken niet-volledig bevoegde leer- 
krachten. Er is een personeelstekort. Voor niet-gediplomeerde onderwijzers 
betaalt de regering echter geen cent. Juist zwarte ouders komen geld tekort 
om waar subsidie ontbreekt zelf het schoolgeld en de schoolboeken te beta- 
len. Dit is maar een van de redenen waarom in zwarte gezinnen vaak beide 
ouders betaald werk buitenshuis doen. Kinderopvang is daarom noodzaak. 
Uit het Alternatief Adoptieplan geven wij steun aan de kinderopvang in een 
zwarte woonwijk bij Kaapstad. Wij dragen bovendien bij aan een hulpfonds 
van de Quakers dat steun verleent aan zwarte ouders voor de aankoop van 
schoolboeken en - materialen die zijzelf niet kunnen bekostigen. Helpt U mee 
ouders en kinderen een hart onder de riem te steken? Ook dit is de apartheid 
bestrijden en we1 op een hele praktische manier. 
Dit jaar met f 10.000,-. 

9. Revalidatiecentrum voor gehandikapte 
jongeren, ,,De Schuilplaats", Maseru pi%q 

De resultaten van het kinderrevalidatiecentrum ,,De Schuilplaats" zijn uitste- 
kend. Veel kinderen die alleen maar konden kruipen toenzegebracht werden, 
kunnen nu rap uit de voeten met hun krukken. Een specialist verricht in het 
naburige ziekenhuis operaties, waardoor vooral polio-patientjes verrassende 
vooruitgang maken. 
Het tehuis krijgt regelmatig bericht van jongeren die er vroeger woonden. Ze 
hebben nu een beroep als elektricien, juwelier of bij de douane. Een bezoeker 
van de Wereldgezondheidsorganisatie gaf ,,De Schuilplaats"een kompliment 
voor hun goede werk. Doordat het schoolvoedingsprogramma waarvoor het 
geld uit Engeland kwam nu wordtafgesloten kan men deeindjes niet meeraan 
elkaar knopen. 
Waarschijnlijk zal er dan ook meer geld aan te pas moeten komen, dan de 
reeds toegezegde f 10.000,-. 

1O.Sociaal opbouwwerk in de krottenwijk 
Mathare Valley p i q  

Mathare Valley is een enorme sloppenwijk aan de buitenkant van Nairobi. 
Hoewel er we1 mensen doorstromen naar betere buurten komen er steeds 
weer nieuwe bewoners in een konstante stroom van het platteland naar de 
grote stad. De Keniase Raad van Kerken heeft hiereen opbouwprogramma. Er 
moet een voortdurende strijd worden gevoerd tegen vuil en ziekte. Het is 
daarvoor nodig de hele gemeenschap te aktiveren. Verschillende mensen 
zetten zich daarvoor in, waaronder een zeer gemotiveerd sociaal werker, die 
in Mathare Valley werd geboren en n u  na zijn opleiding te hebben voltooid is 
teruggekeerd om te helpen de toestand te verbeteren. Laten we hem niet in de 
steek laten! 
Bijdrage aan dit baanbrekende werk f 25.000,-. 



l l .Solomuna is verhuisd I ERITREA I 
De huidige deelnemers aan het Alternatief Adoptie Plan kennen het verhaal 
over dit doe-het-zelf vluchtelingendorp van Eritreers in het Sudanese grens- 
gebied. In de laatste maanden van 1981 zijn de duizenden kinderen, gehandi- 
kapten en verzorgers in groepen verhuisd naar Eritrea. Ze zijn dus weer terug 
in hun eigen land. Zij het niet in een land waar ze nu in vrede kunnen leven. 
Ondanks het aanbod van de Eritrese bevrijdingsbeweging om dewapens neer 
te leggen en het Eritrese volk in vrije verkiezingen over hun toekomst te  laten 
beslissen, gaat de oorlog verhevigd verder. De Ethiopische diktator reageert 
zelfs niet op verzoeken van de president van Soedan om tot overleg te komen. 
Zodra de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, zullen de oorspron- 
kelijke bewoners van Solomuna, verhuizen naareen plaats in Eritrea, waar het 
klimaat zacht is en de grond vruchtbaar. Als de hernieuwde aktiviteit van de 
vijandelijke luchtmacht dat tenminste mogelijk maakt. 
Wij willen de steun aan dit werk voortzetten door geld voor schoolmaterialen 
en voedsel ter beschikking te stellen. In 1983 f 20.000,-. 

RElS NAAR DE KRUITHOORN 
In december 1980 en januari 1981 heeft een in dit soort werk zeer 
bedreven journalist een onderzoeksreis door Eritrea gemaakt. Zijn 
'dagboek', rijk ge'illustreerd met foto's kunt U voor f 5,60 bij SOH verkrij- 
gen. Bestellen per briefkaart of giro. Vermeldt U duidelijk uw bestelling. 
(giro 5261 SOH, Utrecht. Vermelden: Eritrea brochure). 

12. Hlekweni trainingscentrum piiKiq 
In Hlekweni trainingscentrum leren voormalige vluchtelingen een eigen be- 
staan op te bouwen. Jongens en meisjes volgen er kursussen in landbouw, 
lassen, timmeren, metaalbewerking, handvaardigheid, voeding en koken. 
Door geregeld kontakt met en advies aan oudkursisten geeft Hlekweni trai- 
ningscentrum een unieke bijdrage aan de ontwikkeling van het platteland in 
Zimbabwe. Het centrum heeft zich reeds bekendheid verworven door  de 
produktie van goede en betaalbare bouwmaterialen, er wordt geexperimen- 
teerd met hergebruik van oud materiaal, en andere vormen van toegepaste 
,,alternatieveN technologie. 
In 1983 steunen wij dit centrum met een bedrag van f 10.000,-. 

l 3. Revalidatiecentrum 
voor gehandikapte kinderen 

In een tehuis voor 40 gehandikapten is een fysiotherapeute, een Palestijnse, 
werkzaam. Gelukkig heeftze hulp gekregen van een engelsevrijwilligster, een 
gepensioneerde fysiotherapeute. Vanuit het tehuis worden kontakten ge- 
legd met scholen met de vraag de gehandikapten als leerling aan te nernen. 
Dit is voor deze streek nog vrij nieuw. Toch heeft het centrum nu een aantal 
kinderen op scholen weten te plaatsen. Dit zijn goede stappen op weg naar 
integratie van de gehandikapten in hun maatschappij. De leiding van het 
centrum wil nu meer accent leggen op de voorlichting en het centrurn uit- 
breiden met een vakopleiding. Uw steun is daarvoor onontbeerlijk. 
Voorzien is een bedrag van f 10.000,- dit jaar. 



14. Vakonderwijs voor vrouwen 
In 1983 steunt het Alternatief Adoptieplan een opleidingsprojekt voor meisjes 
in THIKA, 50 km van Nairobi. In deze snelgroeiende industriestad kunnen 
meisjes door gebrek aan opleiding geen werk vinden. De deuren van het 
christelijk Technisch Trainingscentrum gaan nu ook voor hen open. Aan de 
voorbereiding voor de start van deze opleiding hebben zowel jongerengroe- 
pen in de kerken als adviseurs van het arbeidsburo bijgedragen. 
Werkloze vrouwen en meisjes hebben vaak alleen rnaar de keuze tussen 
honger en prostitutie. Opleiding kan hen helpen aan dit dilemma teontkomen. 
Zo'n nieuw experiment is kostbaar en omdat vakonderwijs voor meisjes zich 
nog moet ,,bewijzenn is er nog geen subsidie. Die willen we met u w  hulp 
voorlopig dan maar geven. 
Bijdrage voor 1983 f 10.000,-. 

15. Jeugd in Korea [KOREA[ 
Voor vele kinderen in de hoofdstad van Korea, Seoul, is dezestad een jungle, 
waarin ze aan zichzelf overgelaten, maar moeten zien hoe ze zich redden. 
In Chong No Ku werkt het Tai Wha Christelijk Sociaal Centum, een projekt 
van de Methodistische Kerk in Korea. Uit een onderzoek vanuit dit centrum 
bleek dat de kinderen in deze wijk niet of nauwelijks door volwassenen 
werden opgevoed of verzorgd. Er is nu een programrna waarin vrijwilligers 
samenwerken met buurtwerkersen onderwijzers. Viagroepswerk,spreekuren, 
huiswerkhulp, en jeugdklubs krijgen kinderen een plaats waar zij terecht 
kunnen. De kerkenverzetten zich tegen ondemokratisch bestuur van het land, 
maar helpen tegelijk op plaatsen waar de gevolgen van deze politiek scherp 
worden gevoeld. 
Bijdrage in 1983 f 10.000,-. 

16. lloilo City-Een centrum voor moederen kind M 
In de krottenwijk van deze havenstad doet een kleine groep Baptisten rnoedig 
werk. De aktiviteiten van het centrum richten zichvooral opde kleuters in deze 
wijk (3% tot 6 jaar). De gezondheid van de kinderen begint op peil te komen nu 
ze dagelijks en verantwoord eten. Vijftig procent van de kleuters kwarn binnen 
met vitaminegebrek. Ze krijgen lessen in hygiene, haar kammen, een was- 
beurt, sinds kort helpen ze meezelf hun klaslokaal schoon te houden. Vol trots 
verrnelden de Filippijnse vrienden dat de kleuters nu al vijftien minuten ,,lesn 
achter elkaar hebben. Eerst konden ze maar een paar tellen luisteren. De 
meeste moeders werken buitenshuis uit noodzaak. Door het goede pro- 
grammawaar de ouders heel sterk bij betrokken worden, wordtervan buiten- 
af veel gevraagd naar de opzet. Het blijkt een voorbeeld dat navolging 
verdient! 
Bijdrage in 1983 f 10.000,-. 

l 7. Arulagam, opvangcentrum voor 
jonge meisjes in nood, Madurai 

Dit tehuis in Arulagam van de Kerkvan Zuid-India biedt een eerste opvang aan 
meisjes, die verstoten zijn door hun familie of kontakten daarmee verbroken 
hebben. In het afgelopen jaar konden twintig meisjes terugkeren naar hun 
eigen omgeving. Devrouwen en rneisjes die hier onderdak hebben gevonden 
worden aangemoedigd werk te zoeken. Er is nogal wat doorstroming. Zodra 



de jonge vrouwen zelfstandig of weerbaar genoeg zijn om het tehuis te 
verlaten doen zij dat, hetzij naar familie of echtgenoot, hetzij naar een eigen 
woning. Wij blijven dit in de lndiase samenleving zeer moeilijke werk steunen 
tot dit door de lndiase overheid wordt erkend. Daaraan wordt ook gewerkt. 
Bijdrage in dit jaar f 10.000,-. 

18. Bal Rakshmi Society, Jaipur, Rajasthan IIWDI*] 
Bal Rakshmi Society (stralen van de ochtendzon), is een van die programma's 
die bewijzen dat met toewijding en het juiste perspectief kinderprogramma's 
een instrument kunnen zijn om sociale en ekonomische veranderingen op  
gang brengen. Na de overstrorningen in Rajasthan van 1979 bouwde Bal 
Rakshmi met hulp van Oxfam en plaatselijke organisaties 200 huizen voor de 
kastelozen. Bal Rakshmi gaf advies bij de vorming van vakbonden voorstraat- 
vegers in Rajasthan en hielp hen in 40 plaatsen vaste aanstellingen te verkrij- 
gen. Bal Rakshmi is meer dan een organisatie, het is een beweging van 
mensen die geen grond of bezit hebben. Bal Rakshmi heeft een kindercen- 
trum waarin 150 kinderen zijn ondergebracht, alleen voor de jongsten kan het 
centrum lager onderwijs bieden. Vanuit een duidelijke visie op de noodzake- 
lijke hervormingen in het onderwijsdie nodig zijn om dorpskinderen dingen te 
leren die nuttig zijn in hun eigen dagelijkse leven, wil Bal Rakshmi lager 
onderwijs bieden aan een grotere groep van de "kinderen van God". Z o  
noemde Gandhi de kastelozen immers. De regering subsidieert de bouw van 
de school maar zeer gedeeltelijk. Toch is deze nieuwe onderwijsvorm nod ig  
willen deze kinderen een echte kans krijgen. 
Daarom een bijdrage van f 10.000,- in 1983. 

19.Taman Kharya Bhakti, edukatieve 
speelgoedwerkplaats in Yogyakarta 

De speelgoedwerkplaats in Yogyakarta is nu een drukbezochte opleiding. Er 
komen 350 mensen per jaar om te leren hoe speelgoed en ander materiaal 
voor het buitengewoon onderwijs gemaakt kan worden. De groepen blijven er 
een maand werken en verdiepen zich dan ook nog eens twee weken i n  de  
speel- en onderwijsmogelijkheden van de gefabriceerde artikelen. De trainin- 
gen sluiten goed aan bij de onderwijsopleidingen i n  Indonesie. We vergeten 
we1 eens dat speelgoed soms geen luxe is, maar noodzaak voor kinderen. 
Zonder dat kunnenzij de wereld niet leren kennen. SOH steunt door bijdragen 
voor de organisatie van de kursussen en beurzen voor de kursisten. 
Helpt U mee? 
In dit jaar een bedrag van zo'n f 15.000,-. 

20. Begeleiding van straatjeugd in Yogyakarta 
In dit projekt in Yogyakarta gaat het om begeleiding van 
wordt gedaan door een groep studenten en docenten die in hun vrije t i jd  
aandacht aan deze kinderen besteden. De bedoeling is dat er een sterkere 
band ontstaat tussen deze ,,zwervertjes". De studenten helpen deze kinderen 
zich staande te houden. Een hand die namens ons wordt uitgestoken naar 
kinderen die voor menigeen onbereikbaar zijn. 
Dit jaar f 7.000,- 0.a. voor de huur van een onderkomen en wat lesmateriaal. 



21. Voortzetting van de hulp aan leerlingen 
van lnstituto Amizade I GUINEE BISSAO 1 

I I 

Tegenwoordig omvat het InstitutoAmizade 10onderwijsinstellingen met ruim 
2.000 leerlingen. Het instituut werd opgericht in 1965 en heeft sindsdien de 
zorg voor de wezen van de vrijheidsstrijders van voor de onafhankelijkheid. 
Vanuit het binnenland komen nog steeds een aantal weeskinderen naar de 
scholen van het instituut, wanneerzij horen dat deze rnogelijkheid er is. Maar 
ook kinderen van alleenstaande rnoeders doen een beroep op deze scholen. 
Met opzet zijn er ook een aantal tehuizen op het platteland gevestigd, om de 
kinderen niet van hun omgeving te laten vervreemden. 
Er wordt nadruk gelegd op karaktervorming en maatschappijleer i n  deze 
scholen, die slechts gedeeltelij k worden gesubsidieerd doorde overheid. Men 
probeert er de kinderen nog iets meer te geven dan onderwijs, kleding, 
voedsel en onderdak. 
SOH steunt met name de scholen in de plattelandsgebieden met een bedrag 
van f 15.000,- dit jaar. 

22. Volksgaarkeukens I CHlLl ( 
Behalve de room-katholieke kerk vinden we in Chili vele kleinere protestantse 
kerken, waaronder methodisten en pinkstergroepen. De mensen die daartoe 
behoren houden zich ook bezig met de sociale problemen in hun orngeving. 
Vaak klopt een aantal gemotiveerde medewerkers aan bij de Ayuda Cristiana 
Evangelica voor geld en adviezen. Zo ontstonden de volksgaarkeukens waar 
op vele plaatsen 20 - 50 kinderen per dag melk en een warme maaltijd krijgen. 
Soms ontstaat vanuit de gaarkeukens werkgelegenheid voor de rnoeders, 
waarbij over ,,meern wordt gesproken dan eten of werk. De politieke verhou- 
dingen in Chili laten hen en ons niet 10s. Onze giften brengen tevens onze 
verbondenheid met hen tot uitdrukking! 
f 10.000,- om de fakkel brandende te houden mag toch niet te veel zijn. 

Wilt U meer weten? 
Dat kunnen we ons voorstellen. De opsomming van de 22 projekten in 
dit boekje is kort, en naar we hopen ook bondig. 
U kunt bij SOH het programma voor 1983 van het Alternatief Adoptie- 
plan aanvragen. Belt U ons of schrijft U ons een briefje. 
Ons adres is: 
S.O.H. - Postbus 13077 - 3507 LB Utrecht Telefoon 030 - 710614. 



Zo neemt U deel: 
Ja, ik wil deelnemen aan het Alternatief Adoptie Plan. 
Mijn bijdrage(n) is/zijn bestemd voor: 

0 Het Alternatief Adoptie Plan in zijn geheel. 
0 Nummer ............... van de hierboven genoemde projekten. 
0 Wilt U mij iedere maand/ieder kwartaal een akseptgirokaart toesturen voor 

het hieronder genoemde bedrag. 
0 Wilt U mij een machtigingskaartvoorautomatischeoverschrijving toesturen. 

................................................................................................................................... Mijn postgironummer is: 
Mijn banknummer is: ........................................................................................................................................... 

...................... ............................................................................................ Bedrag per maand/kwartaal: .. 
Ik wil beginnen op: ............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. Naam Hr/Mw/Mej.: 
Adres: ........................................................................................................................................................................ 
Postcode: ................................................................................................................................................................. 
Woonplaats: ............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ Handtekening: 

Wilt U de gewenste mogelijkheid aankruisenldoorstrepen wat niet van toepassing is. 

OPSTUREN AAN: SOH, POSTBUS 13077,3507 LB UTRECHT 

Zo neemt U deel: 
Ja, ik wil deelnemen aan het Alternatief Adoptie Plan. 
Mijn bijdrage(n) is/zijn bestemd voor: 

U Het Alternatief Adoptie Plan in zijn geheel. 
Nummer ............... van de hierboven genoemde projekten. 

0 Wilt U mij iedere maand/ieder kwartaal een akseptgirokaart toesturen voor 
het hieronder genoemde bedrag. 

U Wilt U rnij een machtigingskaartvoorautomatischeoverschrijvingtoesturen. 

Mijn postgironummer is: ................................................................................................................................ 
Mijn banknummer is: ...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................... Bedrag per maand/kwartaal: 
Ik wil beginnen op: ............................................................................................................................................. 
Naam Hr/Mw/Mej.: ............................................................................................................................................ 
Ad res: ............................................................................................................................................................................... 
Postcode: 
Woonplaats: ............................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................... Handtekening: 

Wilt U de gewenste mogelijkheid aankruisenldoorstrepen wat niet van toepassing is. 

OPSTUREN AAN: SOH, POSTBUS 13077,350716 UTRECHT 



HET WERK VAN ONZE PARTNERS 
GAAT VOORT 
HET VERDIENT UW STEUN! 

GIRO 5261 

SOH, UTRECHT 
O.V.V. BANGLADESH 

Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen 
Postbus 13077 
3507 LB Utrecht 
030171 061 4 



S.O.H. 
De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchte- 
lingen wordt gedragen door 11 protestantse kerken en de 
Oud Katholieke Kerk. 
SOH vindt zijn wortels in de oecumenische beweging en 
zijn taakin die hele be woonde wereld die we uitdrukken met 
het griekse woord: oikumene. 
SOH's aktiviteiten zi jn 0.a.: 
-projekthulp, m.n. via de Wereldraad van Kerken en 
partners in de hele wereld 

- rampenhulp 
- vluchtelingenhulp in  binnen- en buitenland 
- voedsel- en voedingshulp 0.a. met overheidsgelden. 

SOH is een zgn. service-agency van de Wereldraad van. 
Kerken. ;F 

SOH heeft geen eigen projekten, maar neemt deel aan 
ontwikkelings- en hulpwerk van partners in alle wereldde- 
len. Die partners zijn 0.a.: kerken, self-help groepen, soci- 
ale organisaties, pressiegroepen, mensenrechten aktivis- 
ten e.d. 

SOH is voor de financiering van deze aktiviteiten afhanke- 
lijk van bijdragen van het nederlands publiek en de leden- 
kerken. De fondsen voor het voedingshulpprogramma ko- 
men grotendeels van de overheid. 

SOH's begroting voor 7983 bedraagt omstreeks 8 miljoen 
gulden. 

I 
SOH 
Postbws 1 3077 
3507 LB Utrecht 
tel. 030- 71 0614 
giro 5261 
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