
Jouw gift van €10,- per maand zorgt ervoor dat één meisje:

• Leert rekenen, lezen, naaien en borduren

• Dagelijks een gezonde maaltijd krijgt

• Betere toekomstmogelijkheden heeft

Tien jaar GIDS (Girls In Dhaka Slums)

GIDS Bangladesh bestaat tien jaar! Sinds de oprichting ondersteunen wij pastor James (foto rechts) 

en zijn team van leerkrachten. Het doel is: kansloze meisjes een beter perspectief te geven. Samen 

verzorgen zij voor 60 meiden onderwijs, geven zij hen dagelijks een gezonde maaltijd en vertellen 

zij over Jezus. Dank aan God en dank aan alle mensen die meeleven in gebed en met financiële hulp. 

GIDS-groet, december 2020

Hartelijke groet, Stichting GIDS Bangladesh

De school in de sloppenwijk Mohakhali

is een van de drie scholen Light for Girls.  

Volg hen op 

www.facebook/lightforgirlsschool.

NL58 RABO 0126582459WWW.GIDSBANGLADESH.NL

Maandelijks geeft GIDS €600,- aan pastor James. Dit geld wordt besteed aan salarissen voor leerkrachten, huur van een schoolgebouw (ook in 

sloppenwijken moet je betalen voor ruimte), eten en drinken, leermiddelen en schoolgeld voor de ouders. Schoolgeld voor ouders? Een 

sloppenwijk kent een eenvoudige regel: ‘als je niet werkt kun je ook niet eten’. Om deze reden worden meiden bij voorkeur niet naar school 

gestuurd maar ingezet in de kledingindustrie. Een dochter naar school laten gaan betekent immers dat er minder eten is voor een gezin. Om 

ouders ‘te verleiden’ hun dochter onderwijs te geven komt GIDS hen op bescheiden wijze tegemoet. 

School gesloten – thuisonderwijs in een sloppenwijk

Sinds maart is de school gesloten, de meiden zijn thuis. Moderne oplossingen als online onderwijs is een luxe waar ze in een sloppenwijk alleen 

van kunnen dromen. Leerkrachten gaan daarom de sloppenwijk in en bezoeken de meiden thuis. Naast deze vorm van thuisonderwijs zorgen 

leerkrachten daar waar gewenst voor extra eten. 

Aankoop kerkgebouw – onderwijs voor nog eens zestig meisjes

Met financiële ondersteuning van SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) heeft pastor James eind vorig jaar een kerkgebouw gekocht. Met de 

aankoop van dat gebouw ontstond ook een mogelijkheid voor een extra school. Net als naar de sloppenwijk-school gaan hier dagelijks zestig 

meisjes naar toe. Om de aankoop mogelijk te maken heeft GIDS Bangladesh een extra eenmalige donatie gedaan van €2.500,-. 

Ondersteuning – gebed en donaties

In de afgelopen jaren hebben wij weinig extra ondersteuning gevraagd, de stichting had voldoende reserves. Door de eenmalige donatie raakt de 

bodem van de schatkist in zicht. Als je GIDS nog niet financieel ondersteunt: een bijdrage is van harte welkom.


