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ADOPTIEPROJECT “ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL” 
CENTER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN (CPC) 

START SCHOOLJAAR 2022/2023 
 
Het schoolsysteem in Bisjkek is in grove lijnen als volgt: 
• van 2 tot 5 jaar kleuterschool 
• van 5 tot 6 jaar voorbereiding op 'primary' school 
• van 6 tot 11 jaar 'primary' school = tot en met klas 5 
• van 11 tot 16 jaar 'secondary' school = tot en met klas 11 

• school voor de werkende jeugd voor werkende kinderen met een leerachterstand  
Voor de cijfers wordt gewerkt met een schaal van 1 tot en met 5. 

Met het diploma van klas 11 kunnen de kinderen naar de universiteit 
Met het diploma van klas 9 kunnen ze een beroepsopleiding gaan volgen. 

 

Het schooljaar 2021/2022 is ‘normaal’ verlopen. De tijdens de COVID-19 
pandemie opgelopen spanningen in de gezinnen en achterstand in onderwijs 

hebben wel een stempel gedrukt op dit schooljaar.  
 
Onderstaande kinderen gingen en gaan naar school uit de optelsom 

van de eenmalige donaties die wij hiervoor ontvangen. De sponsors 
die voor langere tijd een kind “adopteren” ontvangen persoonlijk een 

verslag van “hun” kind. 
 

 

◄ Neila Mombaeva –  
geboortedatum 25 mei 2009 

Neila is overgaan naar klas 7. ’s Avonds 
helpt zij haar moeder, die als 
schoonmaakster werkt op de Osh-markt. 

Neila volgt in augustus 2022 bij CPC een 
vijfdaagse training om peer-trainer [voor en 

door leeftijdsgenoten] te worden. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Ariet Muratbekov 

geboortedatum 15 oktober 2011 ► 

Ariet is goed overgegaan naar klas 5. Hij heeft 
deelgenomen aan de CPC-training 

“persoonlijke groei”. Hij woont nog steeds bij 
zijn oma, die vanwege ziekte niet kan werken. 

Haar dochter, Ariet’s moeder, betaalt de huur 
en zorgt voor eten. 
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◄ Eldar Baiserkeev 

geboortedatum 13 juni 2010 
Eldar is overgegaan naar klas 7. Na het 
overlijden van zijn moeder woont hij met twee 

jongere broertjes bij oma, die trappenhuizen 
van flatgebouwen schoonmaakt. De aanvraag 

voor een uitkering voor de kinderen is 
gehonoreerd 
 

 
 

◄ Elzar Baiserkeev  
geboortedatum  

7 september 2012 ► 
Elzar is goed 

overgegaan naar de 3e 
klas. Hij is 
zelfverzekerder 

geworden en heeft 
binnen het CPC-

programma vriendjes 
gemaakt. Hij volgt 
graag CPC-trainingen, 

die door leeftijdsgenoten worden gegeven (peer-
trainers).   

 
 
 

 
 

 

◄ Ayana Kasymbekova –  
geboortedatum 23 december 2011 
Ayana gaat in het nieuwe schooljaar naar 
klas 6. Ze zal in augustus 2022 deelnemen 

aan de vijfdaagse CPC-training om peer-
trainer (voor en door leeftijdsgenoten) te 

worden. 
 
Haar moeder werkt op de markt, waar ze 

groente en fruit sorteert en schoonmaakt. 
Haar broer Nurbek is opgeroepen voor 

militaire dienst en dient nu in de regio Osh 
(ZW Kirgizië). Haar broer Barsbeck is 
overgegaan naar klas 8. Hij houdt van 

karate en doet dat goed.  
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◄ Ayana Attokurova –  
geboortedatum 6 juni 2009 

Ayana is goed overgegaan naar de 6e klas. 
Zij heeft deelgenomen aan de CPC-training 
“persoonlijke groei”. 

Zij woont nog steeds met haar broer en zus 
bij haar tante. De zoon van haar tante is 

gaan werken als conciërge bij de 
overheidsorganisatie [vuil ophalen] Tazalyk. 
Ayana’s oudere zus werkt nog steeds als 

schoonmaakster in een supermarkt.  
 

 
 
 

 
 

 
Zheshishbek (10 mei 2007) en Orunbek (25 mei 2009) Ysakov 

 
Beide jongens wonen met hun 
moeder en grootmoeder in een 

gehuurde kamer. 
Zheshishbek is overgegaan naar 

klas 9 en Orunbek naar klas 7.  
 
Ze gaan allebei deelnemen aan de 

CPC-training om peer-trainer te 
worden (door en voor 

leeftijdsgenoten). 
 
Tijdens de vakantie verkopen de 

broers plastic jerrycans van 10 
liter, die hun oom (een broer van 

hun moeder) aanlevert. Er is 
echter weinig vraag naar. Ze 
verkopen er gemiddeld maar een 

stuk of vier per dag.  
Moeder en grootmoeder werken in 

het veld, wieden, geven water, 
oogsten. 
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Ayana Taldybekova – ►geboortedatum 27 februari 2007 
Ayana heeft de 9e klas goed afgesloten. Zij is van plan zich in te schrijven 

voor de opleiding “onderwijzer basisonderwijs” op de Kirgizische Nationale 
Universiteit.  

 
Bekzat Abdiev – geboortedatum 5 augustus 2011 
Bekzat is overgegaan naar de 5e klas. Zijn moeder werkt als schoonmaakster 

bij een supermarkt en zijn broer Siymyk verhuurt fietsen en 
skates/skateboards. De economische situatie van het gezin is verbeterd en 

financiële ondersteuning is niet meer nodig. 
 

Diana Murzaeva - geboortedatum 7 april 2007 
Diana is goed overgegaan naar klas 8 en haar broer naar klas 6. Haar moeder 
werkt nog als naaister. Diana is geslaagd voor de CPC-naaicursus en werkt u 

ook in een naaiatelier. De economische situatie van het gezin is verbeterd. 
Financiële steun is niet meer nodig. 

 
Baktygul Aydarova - geboortedatum 4 april 2010 
Baktygul’s moeder is in maart gaan werken op een boerderij in het dorp 

Maevka 40 km. buiten Bisjkek. Ze liet Baktygul en haar jongere broertje 
alleen achter en bezocht ze een keer per week. In april is Baktygul 

opgenomen in de 24/7-opvang van CPC en haar broertje is met moeder 
meegegaan. Inmiddels woont Baktygul ook bij haar moeder. Ze zal daar naar 
school gaan. 

 

 

Dastanbek Alibaev –  
geboortedatum 1 januari 2009 

Dastanbek kwam in 2022 in het CPC-
programma. Hij woont samen met zijn 
oma, moeder, 6-jarige zus Madina en 1,5 

jaar oude zus Saliha. Zijn vader verliet 
het gezin, helpt hen niet financieel en is 

inmiddels hertrouwd. Zijn moeder Mira 
werkt niet. Haar 1,5-jarige dochter is 

vaak ziek, ze ligt momenteel in het 
ziekenhuis. De grootmoeder van 
Dastanbek werkt als conciërge, haar 

maandsalaris is ca. € 100. Familie huurt 
een kamer voor ca. € 43. Dastanbek is 

een goede leerling op school. Hij is kalm, 
attent, beleefd en start het nieuwe 
schooljaar in klas 6. 

 
Foto: Dastanbek met zijn oma 
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◄ Maisalbek Mamatkabylov –  
geboortedatum 7 mei 2014 
Maisalbek kwam in september 2021 in het CPC-

programma. Zijn ouders zijn 7 jaar geleden 
gescheiden. Zijn vader [32 jaar] woont en werkt in 

de regio van Osh, is hertrouwd en heeft een nieuw 
gezin. Hij helpt af en toe het gezin financieel. De 
locatie van de moeder van Maisalbek is onbekend.  

Maisalbek en zijn zus Aysezim (geboren in 2015) 
verblijven bij hun grootmoeder. Daar wonen ook 3 

kinderen van de oudste dochter van oma. Die 
oudste dochter is ook gescheiden en woont nu 
samen met haar nieuwe echtgenoot in een andere 

wijk van Bisjkek [zie hieronder Yasmina 
Ablazizova].  

Maisalbek is een vrolijke, hyperactieve, vriendelijke 
jongen. Hij start het nieuwe schooljaar in klas 2. 
 

 
 

 
 

Yasmina Ablazizova  
geboortedatum 26 augustus 2013 ► 

Yasmina is sinds september 2021 in het CPC-

programma. Ze woont bij haar grootouders, 
waar ook haar neefje Maisalbek en haar nichtje 

Aysezim wonen [zie hierboven]. Haar ouders 
scheidden toen Yasmina 2 jaar oud was. Ze 

heeft een broer [14 jaar] en een zus [12 jaar]. 
De woonplaats van Yasmina's vader is 

onbekend. Haar moeder, 35 jaar, woont met 

haar tweede echtgenoot in een andere wijk van 
Bisjkek en helpt af en toe de kinderen 

financieel. Yasmina begint het nieuwe 
schooljaar in klas 3. Ze is ijverig, sociaal en 

maakt makkelijk contact met kinderen en 

volwassenen. 
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◄ Omurbek Zhaanbaev –  
geboortedatum 3 november 2009 

Het gezin verhuisde in juli 2022 vanuit de regio 
Jalal-Abad naar Bisjkek. De ouders van 

Omurbek scheidden in maart 2022. Zijn vader 
vertrok naar een andere vrouw en liet drie 
kinderen achter: Omurbek van bijna 13 jaar, 

zijn zusje Nurzina [zie hieronder] van 10 jaar en 
een broertje van 10 maanden. Momenteel huurt 

de familie een kamer in Bisjkek voor ca. € 50. 
CPC heeft de familie geholpen om Omurbek en 
Nurzina op school geplaatst te krijgen.  

Omurbek's moeder [geboren in 1987] werkt 
momenteel als kapper in een schoonheidssalon. 

Terwijl moeder aan het werk is, zorgen Omurbek 
en zijn zusje voor hun jongere broertje, zodra 
de school is begonnen zijn zusje Nurzina vóór de 

lunch en Omurbek na de lunch. Omurbek is een 
rustige, zwijgzame, verlegen jongen.  

Hij start het nieuwe schooljaar in klas 7. 
 

 
 

Nurzina Zhaanbaeva –  

geboortedatum 5 maart 2012 ► 

Nurzina is het zusje van Omurbek [zie 

hierboven]. Het is een kalm en vriendelijk meisje. 
Zij start het nieuwe schooljaar in klas 5. 

 
 

Sezim Abdraimova –  

geboortedatum 21 juli 2011 [foto ontbreekt] 

Het gezin verhuisde in 2018 vanuit de regio 

Issyk-Kul naar Bisjkek. Sezim en haar broer 
Bayel [13 jaar], werden in augustus 2020 
opgenomen in het CPC-programma. Sezim woont 

bij haar moeder en stiefvader. Ze heeft ook nog 
een zusje [2 jaar]. Het gezin woont in een 

gehuurde kamer voor ca. € 50 per maand. 
Sezim's moeder [34 jaar] werkt niet. Haar stiefvader [40 jaar] werkt als 
bouwvakker en huisschilder. Zijn werk is seizoensgebonden en dus niet 

permanent. In de winter heeft hij helemaal geen werk. Maandelijks verdient 
hij gemiddeld ongeveer € 185. Haar broer Bayel, zit op school in de 6e klas. 

Sezim is het nieuwe schooljaar begonnen in de 4e klas. Het is een rustig, net, 
ijverig meisje. Ze studeert goed. Ze volgde een CPC-training "Persoonlijke 
groei". 
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Bekbol Baiyshbekov – geboortedatum 30 november 2015 [foto ontbreekt] 

Bekbol woont bij zijn moeder (29 jaar) met zijn zussen Aruzat (5  jaar) en 

Hadiza (4 jaar). Locatie van vader is onbekend. Hij vertrok een jaar geleden 
naar Rusland en er is nog steeds geen nieuws van of over hem. De familie 
huurt een kamer voor ca. € 45. Moeder werkt niet, omdat er niemand is om 

op de kinderen te passen. Het gezin krijgt vanaf 2021 een toelage voor drie 
kinderen van ongeveer € 15. De zus van moeder woont vlakbij en van tijd tot 

tijd helpt ze het gezin financieel, betaalt huisvesting en koopt  eten.  
Bekbol is in 2021 opgenomen in het CPC-programma. Hij is een sociale, 
vriendelijke, beleefde jongen. Hij is het nieuwe schooljaar gestart in de eerste 

klas. 
 

 

 

◄ Talgat Suiunbaev 

geboortedatum 17 april 2009 
Talgat is overgegaan naar klas 7 en heeft 
zich ontwikkeld tot een actieve, doelgerichte 

jongen. Hij leidt als peer-trainer [voor en 
door leeftijdsgenoten] trainingen in de 

dagopvang. Hij stelt zich op als leider. Een 
activiteit is niet compleet als Talgat er niet 
is.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Muslima Alaybekova ► 

geboortedatum 6 oktober 2012 
Muslima is goed overgegaan naar de vierde 
klas. Ze is ijverig en slaat geen les over. Ze 

houdt van tekenen. Het runnen van het 
huishouden (gezin van 7 personen) rust bijna 

helemaal op Muslima’s schouders. 
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◄ Nurel Atabaev – 
geboortedatum 10 november 2012 

Nurel is overgegaan naar klas 4. Hij is in 
aanraking gekomen met verkeerde 

‘vrienden’ en ging stelen. Jeugdzorg rekende 
hem in. CPC heeft veel met Jeugdzorg, de 
jongen en zijn moeder gepraat. CPC blijft 

hem begeleiden en hoopt dat hij niet 
terugvalt. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Erzhigit Eraliev ► 

Geboortedatum 2 juni 2007 

Erzhigit heeft diabetes en mist daardoor nogal wat 
lessen. Hij is wel overgegaan naar klas 7. Moeder 

[1982] is bevallen van het vierde kind en is thuis 
voor het gezin. Zijn vader [1988] werkt als kruier op 

de Dordoi-markt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◄ Ulukman Mahamatov  
geboortedatum 31 augustus 2010  

Ulukman is overgegaan naar klas 5. Moeder werkt, 
opa verzamelt karton op de markt en oma past op de 
kinderen. Ze wonen met zijn vijven in één gehuurde 

kamer.  
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Shumkarbek Ismanaliev ► 

Geboortedatum 4 oktober 2014 
Shumkarbek is overgegaan naar de tweede 

klas. Hij is heel ijverig en dankzij de 
bijspijkerklasjes van CPC heeft hij goed leren 

lezen en schrijven. Zijn moeder werkt nog 
altijd als naaister  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄ Aibiyke Tursunalieva – 
geboortedatum 14 oktober 2014 

Aibiyke is overgegaan naar klas 2. De vier 
kinderen in het gezin lijden onder de 

dronkenschap van hun vader. Moeder doet 
haar best geld te verdienen en neemt 
opdrachten voor het thuis naaien van 

traditionele “toshoks”, kleine matrassen op 
de vloer om op te zitten.   

 
 

 
 

Usman Kozhomberdiev ►  
geboortedatum 6 juni 2007 

Usman is overgegaan naar de 9e klas. In zijn 

vrije tijd helpt hij zijn moeder in het naaiatelier 
Hij voelt zich verantwoordelijk,  studeert goed 

en geeft als peer-trainer les aan andere 
kinderen uit het CPC-programma 

.  
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Nurmukhamet Chusupov - geboortedatum 18 maart 2008 
Zijn moeder is ziek en Nurmukhamed en zijn zusje werden niet meer 

verzorgd. Sinds februari 2022 zijn ze samen geplaatst in een ’weeshuis’ van 
de overheid. Daarom is hij uitgeschreven uit het CPC-programma.  
 

Aksana Yusupova – geboortedatum 28 april 2008 
Aksana is overgegaan naar klas 7. Het gezin is verhuisd en woont nu zo ver 

dat Aksana het CPC-programma niet meer kan volgen. 
 
Ali Zulpuev - geboortedatum 24 september 2008 

Begin 2022 is het hele gezin verhuisd. Alle bekende telefoonnummers waren 
niet meer bereikbaar. Het contact is helaas verbroken. 

 
 

 

◄ Bekzat Mahamadov –  
geboortedatum 19 november 2010 

 is in het voorjaar van 2021 opgenomen in het 
CPC-programma. Het gezin is Kirgizisch, maar 
woonde in Oezbekistan. Bekzat's moeder scheidde 

van zijn vader toen hij klein was. Hij is opgevoed 
door zijn grootvader. Zijn moeder is hertrouwd en 

heeft inmiddels 2 kinderen uit dit huwelijk. Bekzat 
woont sinds vorig jaar bij zijn moeder. Zijn 
stiefvader heeft geen vaste baan. Zijn moeder 

naait thuis. Bekzat verzorgt in zijn vrije tijd de 
jongere kinderen. Ze huren een kamer voor ca. 

€ 37 per maand. Bekzat begint het nieuwe 
schooljaar in klas 6. 

 
 
 

Durusbek Sasykov ►  
geboortedatum 5 november 2014 

Durusbek woont bij zijn moeder. Zijn ouders zijn 
gescheiden. Moeder heeft geen vaste baan. Kinderen 

worden aan hun lot overgelaten. Durusbek verzorgt 
zijn 1,5 jaar oude broertje. Hij heeft geen 

geboorteakte. CPC heeft alle benodigde documenten 

opgesteld om deze kwestie via de rechtbank op te 
lossen. CPC heeft kunnen regelen dat hij al wel naar 

school gaat, wat zonder geboorteakte eigenlijk niet 
mogelijk is. Durusbek start het nieuwe schooljaar in de 

eerste klas. 
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◄ Islam Turdumambetov 
geboortedatum 8 april 2014 
Islam leeft in een gezin van 6 kinderen. Zijn vader 
drinkt, verlaat vaak het gezin en dwaalt rond. 

Moeder draagt alleen alle zorgen. De jongen is slim, 
ijverig, maar doet het niet geweldig op school. Ze 

wonen in een gehuurde kamer. 
In het voorjaar van dit jaar probeerde iemand de 
jongen te verkrachten. Er is een strafzaak geopend, 

de verdachte zit in de gevangenis. De rechtzaak 
loopt maar de rechtbank heeft nog geen definitieve 

beslissing genomen. CPC heeft individueel psycho-
correctioneel werk uitgevoerd met de jongen en zijn 
moeder. De jongen is herstellende van 

psychologische stress. Hij begint weer te spelen met 
zijn leeftijdsgenoten en met de kinderen in het CPC-

centrum. Hij start het nieuwe schooljaar in klas 2. 
 

◄ Malika Erkinbaeva –  
geboortedatum 23 januari 2016 
Het gezin bestaat uit moeder en twee meisjes. 

Moeder is geboren en getogen in Oezbekistan, 
getrouwd in Kirgizië. 

Helaas gingen de 
ouders uit elkaar en 
bleef moeder achter 

met de twee meisjes. 
Ze heeft geen ouders 

en probeert te 
overleven zo goed ze 

kan. Ze is begonnen 
met naaien en werkt 
nu in een naaiatelier. 

De ex-man neemt niet 
deel aan de opvoeding 

van kinderen. Ze 
wonen in een gehuurde kamer dichtbij de Dordoi-
markt. Malika begint het nieuwe schooljaar in de 

eerste klas. 
 

Malika Musaeva ► 

geboortedatum 28 december 2013 

Malika woont bij haar moeder met nog drie zusjes. 
Alle meisjes zijn leerplichtig. Haar ouders zijn 

gescheiden. Vader doet niets aan het opvoeden van 

de kinderen. Haar moeder werkt in het veld en heeft 
geen vaste baan. Ze neemt elke baan aan om haar 

gezin te voeden. Ze wonen bij hun oma in een  
achterstandswijk van Bisjkek. Malika begint het 

nieuwe schooljaar in klas 3 


