Heel veel bezoekjes, dans, speeches en het Wilhelmus
16 en 17 oktober
Donderdag kwamen we aan in Haluaghat, bij het terrein van Church of Bangladesh. Daar
zouden we 2 dagen gaan slapen. Eerst gingen we lunchen en kennismaken met de mensen van
de organisatie. Daarna gingen we naar het dorpje Katolmari dat gesteund wordt door Church
of Bangladesh Social Development Programme (CBSDP). CBSDP helpt dit dorpje door het
financieren van een plant (waar ze de bladeren weer van verkopen) en van konijnen (die ze
fokken en ook verkopen). Ook komt er in dat dorpje regelmatig een groepje vrouwen bij elkaar
die praat over gezondheidszorg, tuinieren, zelfvoorzienend zijn, maar ook het voorkomen van
‘early marriage’ en vrouwenhandel. ’S Avonds hadden we een receptie, er werd voor ons
gedanst, gezongen en gespeecht. Wij hebben ook nog maar even het Wilhelmus gezongen en
‘hoofd, schouders, knie en teen’ gedanst/gezongen met de kinderen. We merkten dat de
kinderen de bewegingen al kenden, waarschijnlijk door andere Nederlanders die daar al eerder
zijn geweest.

De volgende dag gingen we over een hobbelige weg naar Panihata. De school was eigenlijk al
dicht maar de kinderen waren er nog speciaal voor ons. Omdat Myrna een opleiding volgt om
lerares te worden mocht ze meteen even lesgeven over Nederland. Daarna gingen we naar het
ziekenhuisje, hier werkte maar één verpleegster en het is vooral voor korte verblijven en
bevallingen.
We maakten ook een soort kruistocht, waar 14 kruizen (staties) staan. De korte route die
binnen 3 minuten afgelopen was. Bovenop de berg konden we India zien liggen en natuurlijk
moesten er weer heel veel foto´s van ons gemaakt worden. In het dorpje lunchten we en

gingen we naar een kerkje. We maakten daar kennis met de dorpsbewoners en de pastor. Weer
werden er optredens voor ons gedaan, o.a. door de zondagsschool kinderen.
We vervolgden onze weg voor een kort bezoek aan het dorpje Boruajani. Er werd verteld dat
Church of Bangladesh Social Development Programme (CBSDP) vooral de vrouwen
ondersteunt. Deze zijn namelijk het belangrijkste in het gezin en kunnen alles meegeven aan
hun kinderen. De mensen doen ook aan gezinsplanning dankzij de voorlichting, de meeste
gezinnen hebben maar één of twee kinderen. We hadden een gesprek met de mensen in het
dorp en ze zeiden meteen dat ze een nieuwe school nodig hebben omdat hun gebouw op
instorten staat en niet veilig is voor de kinderen. Ze dachten dat wij een nieuwe school voor hen
kunnen regelen maar helaas kan dat niet.
We waren door het hoofd van 1 van de 63 districten in Bangladesh uitgenodigd om naar zijn
kantoor te komen. Church of Bangladesh werkt erg samen met de regering. Kinderen hebben
“officieel“ leerplicht tot hun 18e jaar en dan mogen ze pas werken en trouwen, maar vaak
houdt men zich daar niet aan. Het district-hoofd vroeg of we nog tips hadden voor hem. Als tip
hadden we dat er wel iets gedaan kan worden aan het verkeer. Niemand houdt zich hier aan de
regels en er zijn veel gevaarlijke situaties. Maar volgens hem komt dat doordat het land zo
dichtbevolkt is en kan hier niks aan gedaan worden.

Terug bij de Campus van CBSDP kregen we allemaal een Gari-dress. Een soort doek die je als rok
om kan slaan en voor Vince een mooie ‘theedoek-rok’.

Geschreven door Myrna en Jaimie
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Verblijf bij de Taizé broeders
15 oktober 2014
Vandaag hebben we doorgebracht bij de broeders van Taizé en hun projecten. We beginnen de
ochtend met een ontbijtje met brood en jam en dan de trap af om de dagopvang van de
geestelijk gehandicapten te bezoeken. Ze maken daar verschillende zaken die ook te koop zijn,
o.a. onderzetters en geborduurde wandkleedjes. We doen een dansje en zingen en worden
geknuffeld. We vervolgen onze weg naar het volgende project. We ontmoeten Bimol, de
voetschilder, die verbijsterd mooi kan schilderen met voet en mond. Hij schijnt een prijs
gewonnen te hebben als beste schilder van Bangladesh. Als klein jongetje heeft hij een
elektriciteitsongeluk gehad en raakte hij zijn armen kwijt.
Naast het atelier van Bimol maken ze prachtige kerstkaarten van riet, die ik al een paar jaar in
Nederland krijg en verkoop voor ze. Nu konden we zien dat ze gemaakt werden. Dan lopen we
naar de de ruimte waar gehandicapten de meest schitterende tafelkleden borduren. Daar
worden we ontvangen door een stralend vrouwtje, een lilliputter . Er worden stoelen voor ons
gehaald en de kleden die al gemaakt zijn worden uit de kast gehaald en ons getoond.

We moeten alweer verder. We lopen langs een van de schooltjes. De broeders hebben 6
schooltjes inmiddels waar arme of achtergestelde kinderen les krijgen. We arriveren bij de
weverij. Hier weven vrouwen, eveneens gehandicapt prachtige hoogwaardige tapijten. Ze
hebben van de broeders een computer gekregen waar ze patronen op kunnen maken. Het is
mogelijk zelf een patroon aan te leveren en dan weven de vrouwen dit voor je, Ze hebben
tapijten liggen in alle kleuren en maten. Een vrouw weeft met oude kleding. De kleding wordt in
repen geknipt en dan verwerkt tot een nieuw tapijt. Het wordt nog mooier er wordt ook
gewezen met reepjes plastic. Je kunt tapijten maken van repen vuilniszak of zelfs chipszakjes.
Alles wordt hier gerecycled. Ook hier worden stoelen aangerukt en we krijgen heerlijke thee
geserveerd. De mensen zijn heel erg blij dat wij hen willen bezoeken. De vrouwen verdienen
per dag maximaal 1,50 euro.
Het volgende project dat we bezoeken is een vestiging van l’arche, de leef- en
woongemeenschappen waar gezonde begeleiders en gehandicapten volledig samenwonen. Er
zijn gemeenschappen over de hele wereld en er zijn er drie in Mymensingh. We lopen terug
naar het broederhuis en wonen het middaggebed van de broeders bij. We eten met de
permanents en de broeders en daarna bezoeken we de winkel van de gehandicapten waar
voor zeer kleine prijzen de gemaakte spullen worden verkocht. Geborduurde tassen,
portemonnees, kerststalletjes in een kokosnoot, kaarten, kleden etc. We doen flink ons best
iets uit te geven, maar nog zijn de rekeningen laag. Er is een website van MCCP overigens van
deze projecten waar de producten te bestellen zijn, die gerund wordt door de familie van de
vorig jaar overleden broeder Frank. Broeder Frank heeft de meeste van de projecten opgezet
en overal hangt zijn foto en spreekt men over hem.
We hebben nog een uurtje vrij om bij te komen en dan gaan we met de riksja naar het
broederhuis. Na een kopje thee schepen we in op een bamboeboot met een aantal
enthousiaste kinderen. We varen een stukje en stappen dan weer uit, lekker in de modder en
gaan dan een aantal zigeunerkinderen ophalen die in golfplaten hutjes langs de rivier wonen.
Een van de kindertjes woont met moeder, zusje en oma in een golfplaten huisje. Hij zit op een
kleedje huiswerk te maken. We worden uitgenodigd in een van de golfplaten hutjes waar ons
iets verteld wordt over hun levens. Het is een sauna daarbinnen het zweet gutst van ons af.
Overal ligt afval, overgebleven van toen de rivier zich terugtrok na de regentijd. Een hele groep
kinderen en volwassenen loopt met ons mee. Ze willen allemaal op de foto en hun hutjes laten
zien aan ons. Ze vragen niet om geld maar om voor hen te bidden.
Als alle kinderen verzameld zijn keren we terug naar de boot. Op de boot krijgen alle kinderen
een zakje nootjes en wat snoep. Het is geweldig wat de vrijwilligers voor deze kinderen doen.
Ze doen elke maand iets met de kinderen . Elke week mogen een aantal kinderen komen eten
bij de broeders. Heel ontroerend is het dat een van de kinderen aangeeft echt honger te
hebben maar na een half zakje nootjes heel blij is omdat de honger weg is. Zo schrijnend dat
verschil tussen arm en rijk. De kinderen gooien hun lege zakjes in het water. Bij terugkomst bij
het broederhuis stappen we van boord en gaan met de kinderen aan de hand naar het
broederhuis waar ze nog koek krijgen en een stukje kokos uit een verse kokosnoot. Broeder
Guillaume wordt besprongen door 5 kinderen tegelijk, en ook wil iedereen door Vince opgetild

worden. Allemaal met 1 of twee kinderen op de arm lopen we terug naar de weg waar we
afscheid nemen.
De kinderen gaan terug naar de sloppen en wij drinken thee met citroen en gember in een
theekraampje met broeder Guillaume. Om 1900 uur eten we met de vrijwilligers en broeder
Guillaume en dan keren we lopend terug naar het gasthuis. We slapen onrustig door de warmte
en door alles wat we hebben gezien vandaag.
We ontbijten voor de laatste keer met de mensen van MCCP en krijgen warme
afscheidswoorden en cadeaus. De meisjes een goudkleurige ketting Vince een
propellermannetje, Ik en Mirjam een kalender van Taize waar de zoon van Pity op de foto blijkt
te staan. Hij is momenteel vrijwilliger in Taizé. Mirjam krijgt ook nog een mannetje op een
skatebord. Dan gaan de koffers weer in de bus en vertrekken we richting Hallogath. Voor
Bangladese begrippen is het relatief rustig op de weg. Vandaag lopendaar vooral veel geiten.
Het is heerlijk in de auto met airco te zitten en meniggeen maakt van de gelegenheid gebruik
om even wat bij te slapen :-)
Tjitske
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Op het platteland
12 en 13 oktober
De afgelopen dagen hebben wij de projecten van MCCP bezocht. We hebben in primitieve
dorpjes geslapen. Zondag ochtend vertrokken wij met ons mini busje richting Mirjapur. Op zich
valt het verkeer reuze mee. Wij hadden foto's gezien van Dhaka en de drukte maar dat valt heel
erg mee....... We rijden aan de linkerkant van de weg in plaats van rechts. Maar op de weg
lopen/rijden mensen, koeien, geiten en fietsers, motors, tuktuk's, riksia's , bussen en auto's.
Ook zijn er hier in het verkeer niet echt regels. Bij het inhalen moet je even toeteren :-).
Onder weg kwam er een tuktuk en een motor ons tegemoet dus wij moesten tussen deze
voertuigen door. De tuktuk wilde uitwijken maar moest dat zo snel doen dat de gene die voorin
zat er uitviel. De berm liep daar schuin naar beneden en onderaan de berm was een sloot. Dus
die man die uit de tuktuk viel rende de berm af en belande uiteindelijk rennend in de sloot. Wij
schrokken in eerste instantie wel, maar het zag er zo mooi uit, dat we er daarna hartelijk om
gelachen hebben.

Op het platteland met Broeder Guillaume ( Taizé ) en Mymensingh Church Care Program

Voor dat we naar Mirjapur gingen zijn we eerst naar een dorpje gegaan waar MCCP nog niet
actief is. Kinderen konden daar geen Engels en waren in eerste instantie erg bang voor ons.
Aangekomen in Mirjapur werden wij ontvangen met bloemen en kinderen die je hand vast
hielden. We mochten gaan eten, maar Bengalen eten gigantisch veel, dat zouden wij nooit op
kunnen. Dus wij hebben iedere dag een bord opschoot met een berg vol rijst, dat we eigenlijk
nooit op krijgen. Na het eten kregen wij te zien waar we moesten slapen. Er was 1 huisje met
twee tweepersoonsbedden en een huisje met drie tweepersoons bedden. Ook hadden we een
bijzonder toilet, buiten stond het toilet omringd met golf platen, het rook ook niet echt fris.
Nadat we onze tassen naar de huisjes gebracht hadden, ging ieder een beetje zijn ding doen. Ik
en Vince zijn met een jongen, Alfred gaan praten, hij dacht dat hij 20 of 21 was. In Bangladesh
word de geboorte namelijk niet vastgelegd. Bij het voorstellen koppelde Alfred mijn naam aan
Michelle Obama, dus dat moest ik de rest van de dag horen. Alfred woont niet meer in
Mirjapur maar in Mymensingh vlakbij het Brother House, omdat Alfred later Taizé broeder wil
worden. Hij is een van de weinige uit Mirjapur die zijn studie afgerond heeft en de Engelse taal
redelijk beheerst.

v.l.n.r. Martine, Mirjam, Jaimie en gastheer en gastvrouw van gastgezin

Na een rust pauze gehad te hebben gingen wij thee drinken, in het huisje waar Mirjam, Martine
en Jaimie de nacht gingen doorbrengen. Aansluitend aan het theedrinken begon de kerkdienst
die overging in de zondagsschool. Alle kindjes uit het dorpje zaten op de grond een tekening te
kleuren over het verhaal van Lazarus. Nadat iedereen zijn tekening afhad, kwamen de kinderen
naar voren en kregen voor een mooie tekenkunsten een pen, een stikker en een ballon. De
ballonnen waren een groot succes.Ttoen de zondagsschool afgelopen was speelden de
kinderen uit het dorpje al gillend van enthousiasme met veel plezier met de ballonnen. Daarna
zijn we nog met alle kinderen met kaarsjes door het dorp gelopen en werd ieder ieder huis
gezegend.

Op de zondagsschool

s'Avonds gingen we slapen op een ijzeren plaat met een rieten matje met een laken er
overheen. Ik lag met Myrna in een bed. We hadden afgesproken dat als we naar de wc
moesten, we elkaar wakker zouden maken. Dus jawel hoor we moesten s' nachts naar de wc.
En daar liepen we dan met een zaklamp en een toiletrol onder onze arm. Weer terug in
bed dachten we lekker verder te slapen, maar we zagen kakkerlakken rennen door het huisje.
Later begonnen de eenden en kippen, die in het huisje in een kist zaten opgesloten, geluid te
maken. Vervolgens begon de oproep van het gebed uit de moskee door de stad te galmen. Dus
dacht ik...... laat ik maar opstaan...

Samen met de dorpsbewoners op de foto

Michelle
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Een telefonische groet vanaf het platteland
13 oktober 2014

Sinds gisterenochtend verblijft de groep op het platteland. Ze slapen bij gastgezinnen en
bezoeken de verschillende projecten van het Mymensingh Church Care Program (MCCP). Naast
de begeleiding van MCCP worden ze ook vergezeld door de nederlandse Taizé Broeder,
Broeder Guillaume. Nieuwe weblogs volgen morgen of overmorgen. Via Mirjam, de
begeleidster krijgen we de hartelijke groeten door. De jongeren hebben het erg naar hun zin
op het platteland. Vince zou er wel kunnen wonen maar dan wel graag in het bezit een mes en

vork. Ook Michelle zou er kunnen wonen zegt ze mits er een "gewone" WC zou komen. Hierbij
vast 3 foto's van de voorgaande dagen.

Groep in lokale kleding gestoken.

Jongerenconferentie
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Een dag van ontmoeting
11 oktober 2014

Vince vertelt...
De tweede dag moesten we vroeg opstaan. Het was een hete nacht, nadat ik om drie uur nog
niet in slaap was gevallen had ik besloten om verkoeling te zoeken op de koele vloer, recht
onder ventilator om na 5 minuutjes weer terug mijn bed in te kruipen. Maar toen Mirjam mij
s'ochtends wakker ging maken, kwam ik er achter dat ik daar nog steeds lag.
Het plan was om zonder ontbijt de auto in te stappen op weg naar Tangail. Maar de auto kwam
iets later waardoor we buiten nog even stonden te wachten. Zo verzorgend als de mensen in
Bangladesh zijn werden gelijk een aantal stoelen voor ons neergezet, want je laat die mensen
natuurlijk niet staand wachten.

Na een lange tocht vol onveilig verkeer kwamen we aan in Rajendrapur waar we de BSFB (Bible
student fellowship of Bangladesh)conference zouden bezoeken. Toen we aankwamen kregen
we gelijk een heerlijk ontbijt. Daar hebben we rev. Peter ontmoet, een pastoor van de BSFB.
Een hele vrolijke en vriendelijke man. Toen gingen we naar een grote zaal waar we mee gingen
luisteren naar een lezing van een Engelse Bengaal. Iedereen zat in kleermakerszit op de vloer,
maar wij mochten dan weer achterin op een stoel zitten. Ik voelde me toen een beetje
ongemakkelijk omdat alle studenten ons raar aan zaten te kijken. Toen werden we naar voren
geroepen om onszelf te introduceren. We kregen allemaal een tasje van Peter met een shirt,
boekje en een pen. Ook gaf hij Mirjam een trofee voor Maaike Wigboldus die voor Kerk in Actie
werkt.
Na een uur kregen we alweer eten, want toen was het al tijd voor de Lunch met wederom een
overvloed aan heerlijke kip. Na het ontbijt was het voor de studenten pauze, waardoor wij de
kans kregen om ze te ontmoeten. Eerst zag ik hier een beetje tegen op, ze keken ons zo raar
aan dat ik het gevoel had dat ze niet zoveel interesse in ons hadden. Maar toen iemand van de
organisatie ons aan een tafel neerzette was er gelijk heel veel contact, iedereen kwam zichzelf
voorstellen en wilde dingen van ons weten. Zo kreeg ik de vraag of mijn ogen wel echt waren of
dat het lenzen zijn. Ook ontmoette ik een zoon van een pastoor, alleen de kerk van zijn vader
had financiële problemen en toen vroeg hij of er misschien een mogelijkheid was dat ik hem
daarbij kon helpen. Ik vond dat zelf heel aangrijpend, dat die mensen blijkbaar denken dat wij
zo rijk en belangrijk zijn dat we zomaar iedereen kunnen helpen.
Daarna gingen wij onze tocht voortzetten naar Tangail. Eenmaal aangekomen in het dorpje
werden we meteen nog meer aangekeken dan in de stad, mensen stopten waar ze mee bezig
waren om even naar ons te kijken. We mochten naar het huis tevens kerk van Evangelist
Mohammad Mir Mosharrof Hossain. Hij wordt ook ondersteund door Isa-e-Jamat. We gingen
binnen zitten en kregen verhalen te horen van moslims die zich hebben bekeerd tot het
Christendom. Zo werd er verteld over de jongen Abdel Khaled, hij was al drie jaar bezeten en
uiteindelijk door God genezen want Mohammad had voor hem gebeden.
Myrna vertelt....
Nadat we het verhaal van Abdel hadden gehoord, werden er rare, lange stokken op een bord in
de kamer gelegd. Eerst wist ik niet goed wat het was, maar al gauw vertelde Mabud dat het
‘sugar sticks' oftewel suikerriet was. Hij legde ons uit hoe we dat moesten eten: eerst de schil
met je tanden eraf trekken, dan een stuk van het suikerriet eraf bijten, kauwen en dan weer
uitspugen zodat je alleen het sap binnenkrijgt. Iedereen vond het wel lekker... of de tandarts er
ook blij mee is, is een latere zorg.
Er moesten een paar mensen naar het toilet, dus de dochter van Mohammad, Sumona, bracht
een paar van ons naar ‘de plek'. Tijdens het wachten op elkaar raakten we in gesprek met
Sumona, ze vertelde ons over haar studie en over haar familie. Ook vertelde ze over hun ‘little
palace' (hun golfplaten huisje waar ze enorm trots en blij mee zijn). We zagen op een gegeven
moment vuurvliegjes en we vertelden dat we die zo bijzonder vinden, dus nam ze ons mee naar
hun tuin. Daar waren veel meer vuurvliegjes, maar ook liet ze ons alle gewassen in de tuin zien.

Ook de plek waar hun koeien grazen en waar we dus goed moesten uitkijken dat we niet in een
vlaai stapten (het was donker). Daarna gingen we weer naar binnen, en lieten we haar foto's
van thuis zien.
Zo liet Michelle foto's zien van haar woonkamer, haar huis en haar slaapkamer, en bij elke foto
hoorden we ‘ooh' en ‘aah'. Ook vertelden we haar over typisch Nederlands eten zoals dropjes
en stroopwafels, we gaven haar een pakje stroopwafels en we lieten haar wat dropjes proeven.
De dropjes vond ze volgens mij een beetje raar smaken, of ze ze echt lekker vond!? Dat is de
vraag.
Nadat we hadden gepraat met Sumona gingen we eten; rijst, groenten en vlees. Vince zat weer
zichtbaar te genieten van de maaltijd, terwijl bij de rest af en toe de monden in brand stonden.
Na het eten gingen we naar een drama voorstelling, dus moesten we weer naar het dorp:
tussen het suikerriet en de bananenbomen door vonden we de weg naar het dorp. Steeds hield
Samona de hand van iemand vast om ze de goede weg te wijzen. Wat een schat!
Jaimie vertelt...
Tijdens het lopen vroeg Sumona me steeds of ik me op mijn gemak voelde, ik antwoorde
natuurlijk ja en ze zei ‘thank you' ze vond het heel fijn dat wij er waren. Ze vertelde me dat ze
deze dag heel gedenkwaardig vond en dat ze deze dag en ons nooit zal vergeten.
Toen we in het dorp aankwamen gingen we naar het plein waar de dramavoorstelling was. Er
waren al veel mensen en wij werden helemaal vooraan naast het podium geplaatst. We vonden
dit erg ongemakkelijk omdat de dorpsbewoners misschien wel heel lang naar de voorstelling
uitgekeken hebben en dan krijgen wij de beste plaatsen. Ook werden er mensen gewoon van
hun stoel afgestuurd zodat wij konden zitten.
De voorstelling begon en gelukkig vertaalde Mabud af en toe wat er gebeurde. Het verhaal ging
over een man die verslaafd was aan heroïne en zijn vrouw misbruikte. Van zijn vrouw moest hij
afkicken waardoor hij afkickverschijnselen kreeg en hele aparte bewegingen maakte. De vrouw
werd zwanger en de man snapte niet hoe dit kon. Hij wilde haar en het kind niet meer zien en
stuurde zijn vrouw weg. De vrouw ging naar het ziekenhuis om te bevallen en ze overleed bij de
bevalling.
Het was heel mooi om te zien hoe erg de mensen meeleefden met de voorstelling. De kinderen
zaten met open mond en grote oogjes te kijken en sommigen moesten zelfs huilen. Na de
voorstelling werden wij op het podium gevraagd om te vertellen wat we van de show vonden.
Vince zei dat het goed geacteerd was en Martine dat het erg mooi was en dat ze nog nooit
zoiets gezien had. Ik denk dat deze meningen niet echt onmisbaar waren, maar de mensen
waren er blij mee.
We liepen terug naar de auto, veel mensen liepen met ons mee en gingen bij de auto staan. Na
een lange, drukke dag vol met nieuwe indrukken konden we eindelijk uitrusten.
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In lokale kleding gestoken
09 oktober 2014

Het vliegtuig dat vol zat met rommelige Bengalen landde.
Nog even wachten en toen mochten we er (eindelijk) uit. Direct toen we het vliegtuig uitliepen
kwam ons al een warme, klamme, vieze lucht tegemoet. Een fijn welkom! We liepen naar de
douane waar de paspoorten werden gecheckt, dat ging goed. Daarna konden we naar de
bagageband (waar bergen met, waarschijnlijk niet opgehaalde, pakketten lagen). Pff, alle
koffers waren aangekomen, Yes!
Nadat iedereen zijn/haar koffer had gepakt liepen we de ruimte uit, waar Mabud, de
leider/pastor van het project Isa-e-Jamat, ons stond op te wachten. We liepen met hem de
luchthaven uit naar de parkeergarage. Toen we naar buiten liepen kwam pas de echte hitte op
ons af, wow! Na al een klein beetje van de stad Dhaka te hebben gezien kwamen we aan bij het
guesthouse. Ze hadden niet op ons gerekend, dus we moesten even wachten. We hoefden
gelukkig niet lang te wachten en we werden al snel naar onze kamers gebracht. Tjitske,
Martine, Michelle en Jaimie op een kamer, Mirjam en ik op een kamer en Vince alleen op een
kamer (mannen en vrouwen moeten apart slapen hier). We mochten even 3 uurtjes slapen.
Om 11 uur werden we opgehaald door de dochter van Mabud, we liepen samen met haar naar
hun huis waar we gingen ontbijten. We kregen koffie, water, broodjes, jam en noedels. Niet
slecht! Het eten was trouwens klaargemaakt door de vrouw van Mabud die er niet op had
gerekend dat wij bij haar zouden eten, alle credits aan haar dus! Toen we ons eten op hadden
liepen we een verdieping naar beneden waar we in het kantoor van Mabud gingen zitten, we
kregen eerst een powerpointpresentatie te zien en daarna konden we met hem daarover in
gesprek en we konden vragen stellen.
Nadat we daar hadden gezeten gingen we met Mabud mee in de auto, hij liet ons (bijna) de
hele stad Dhaka zien. Heel gaaf! We hebben moderne gebouwen gezien, gebouwen die op
instorten staan en de golfplaten hutjes waren niet te missen. Ook alle kraampjes en (af en toe)
een verkoper of bedelaar naast je auto waren niet te missen. Mabud nam ons mee naar een
shopping mall, met een grote 'food-market' verdieping. We hebben daar even kort
rondgelopen, en daarna gingen we weer weg, verder naar de kledingwinkels. We hebben
allemaal kleding gekocht, iedereen (behalve Vince) een setje van een broek, jurkje en een sjaal.
En Vince heeft een prachtig oranje shirt met een ruitjesbroek (die nu al gescheurd is). Ik vroeg
ook aan Mabud of ik ergens een sari kon kopen, hij zei tegen mij dat ik er wel eentje van zijn
dochter mocht hebben want die had er toch wel genoeg. Zo gezegd, zo gedaan! Er zit nu een
prachtige blauwe sari in mijn koffer. Nadat we geshopt hadden gingen we nog even terug naar
Mabud, waarmee we nog even wat euro's hebben omgewisseld voor taka's . Daarna gingen we
terug naar het Guesthouse, waar we hebben gegeten. Rijst met groenten en kip. We hebben

allemaal heerlijk gegeten, Vince heeft genoten van de overvloed aan Kip.
Nadat we hadden gegeten hebben we nog even de dag besproken en de praktische zaken over
morgen. En dat was deze dag, nu zitten we lekker op de kamers nog even de koffers uit te
zoeken, ik zit lekker een blogje te schrijven en de anderen zijn lekker aan het kletsen. Morgen
gaan we weer een hoop beleven!
Myrna
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On our way!!
09 oktober 2014

Woensdag 8 oktober (NL: 21:25) BD 01:25
Daar zitten we dan! In het vliegtuig naar Dhaka. We hebben de eerste vlucht er al op zitten, van
Amsterdam naar Istanbul. Vanmorgen om 7 uur uit mijn vertrouwde Emmeloord vertrokken op
weg naar een fantastisch avontuur. Om half 9 was ik op het vliegveld, snel even een koffietje
doen bij de Starbucks natuurlijk! Daarna zag ik al snel de anderen van de groep staan. We
voegden ons samen en liepen door naar de plek waar we de koffers moesten inleveren. Ik nam
goed en liefdevol afscheid van mijn pap en mam. Toen voelde ik het wel kriebelen, het gaat
gewoon echt gebeuren! We gaan met z'n alle zonder ouders deze reis maken! We liepen door
naar de paspoortcontrole en zwaaiden nog 1x naar de lieve ouders die daar achter dat ljintje
stonden. Toen hadden we een tijdje voordat we naar de gate konden.
We gingen zitten bij het Grand Cafe Amsterdam en lachten om de belachelijk hoge prijzen die
toeristen betalen voor een stuk Hollandse kaas, €9,95! En een sleutelhanger met klompjes voor
bijna 7 euro! We moesten lang wachten bij de gate voordat we eindelijk het vliegtuig in
konden. En wie liepen daar ook braaf naar binnen? Het hele voetbalteam van Willem II, Tilburg!
Geniaal! Het eten viel reuze mee, het was goed te doen. Stukje vlees met aardappelgratin en
groenten in tomatensaus. Op het vliegveld van Istanbul aangekomen hoefden we niet heel lang
te wachten of we konden alweer bij het volgende vliegtuig instappen. Er zijn hier niet heel veel
blanke mensen dus we trekken best wat bekijks. Gelukkig kunnen we ons goed aanpassen. Ik
heb net een film gekeken en ga nu proberen wat te slapen. Ik ben benieuwd hoe het in Dhaka
is. We zullen het snel zien!
Uit het reisdagboek van Martine
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Bijna op weg naar Bangladesh
07 oktober 2014

van links naar rechts: Jaimie Boom, Myrna Binnenmars, Vince van den Bunt, Michelle Lanz en Martine van de Belt

Woensdag 8 oktober 2014 is het zover. Jaimie, Myrna, Vince, Michelle en Martine zullen een
12 daagse reis gaan maken naar Bangladesh. Tijdens deze reis worden ze vergezeld door
Mirjam van der Veer en Tjitske Hiemstra. De reis wordt gemaakt in het kader van de
40dagentijdcampagne 2015 van Kerk in Actie. De campagne draagt het thema "met open
handen". De groep zal verschillende partnerorganisaties bezoeken. Het hoofdbezoek zal zijn
aan MCCP, het Mymensingh Church Care PRogram. Deze partnerorganisatie is een van onze
partners die centraal zal staan tijdens de campagne. Na terugkomst zal de groep als
ambassadeur aan de slag gaan. Zowel in hun eigen gemeentes ( Maartensdijk en Emmeloord )
als in het land. We hopen dat er tijdens de reis de mogelijkheid is om te bloggen zodat we hun
ervaringen kunnen volgen.
19 Reacties | Reageer direct | Naar boven | Geplaatst door Groepsblog om 10:48

Andere artikelen van
Groepsblog






Heel veel bezoekjes, dans, speeches en het Wilhelmus18 oktober 2014
Verblijf bij de Taizé broeders17 oktober 2014
Op het platteland 15 oktober 2014
Op het platteland 15 oktober 2014
een telefonische groet vanaf het platteland 13 oktober 2014

