LEERLINGEN ADOPTIEPROJECT CENTER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN
SCHOOLJAAR 2013-2014
Het schoolsysteem in Bishkek 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.

I. PROGRAMMA DORDOI-MARKT
Temirlan Mirzabek (geb.datum 05-02-2003)
Temirlan is overgegaan naar de 5e klas. De
familieomstandigheden zijn licht verbeterd. Zijn moeder
heeft inmiddels ook werk, maar helaas net zoals zijn vader
op tijdelijke basis. Temirlan past na schooltijd op zijn in
2011 geboren zusje.

Nuriza Nusupbekova (geb.datum 20-01-2002)
Nuriza is overgegaan naar de 4e klas. Ze ontwikkelt zich
steeds beter en neemt graag deel aan trainingen en
speciale projecten op school. Na schooltijd past ze nog altijd
op de drie andere kinderen van het gezin en runt ze het
huishouden. De huiselijke sfeer verbetert langzaam. Haar
moeder werkt wisselend in tijdelijke banen. Haar stiefvader
zorgt goed voor Nuriza.

Adinay Abdykapar (geb.datum 13-04-1999)
Adinay is overgegaan naar de 7e klas en gaat steeds
regelmatiger naar school. Vooral het lezen vordert goed. Na
schooltijd werkt ze nog altijd om bij te dragen in het
gezinsinkomen.

Gulmairam Tajibay (geb.datum 08-03-2000)
Gulmairam is overgegaan naar de 5e klas. Ze heeft nog
altijd aanpassingsproblemen. De familieomstandigheden
zijn niet veranderd. Na schooltijd verzamelt ze samen met
haar jongere broer dozen op de markt.
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Adilhan Ulanbekov (geb.datum 12-12-2004)
Adilhan is een nieuwsgierige en attente jongen. Hij doet op
school erg zijn best en is overgegaan naar de 3e klas. Zijn
ouders zijn inmiddels gescheiden. Hij woont nog altijd bij
zijn grootmoeder, die goed voor hem zorgt.

Aitbubu Abdykapar (geb.datum 21-02-2002)
Aitbubu heeft een moeilijk jaar achter de rug. Ze heeft
aanpassingsmoeilijkheden en op school kan ze niet goed
meekomen. Daarom doet ze dit jaar de 4e klas opnieuw op
een andere school. Haar moeder is niet opgeleid en kan
haar niet helpen.

NIEUW IN HET PROGRAMMA DORDOI-MARKT
Raiana Ergeshova (geb.datum 24-05-2002)
Raiana is al vier jaar in het CPC-programma. Haar vader
zorgt niet voor de kinderen en haar moeder is ziek en
werkt niet. Riana verzamelt met haar broertje tot laat in de
avond dozen op de Dordoi-markt. Ze gaat nu naar de
vierde klas.

M.I.V. SCHOOLJAAR 2013/2014 UIT HET PROGRAMMA DORDOI-MARKT
Daniël Konushbayev (geb.datum 21-01-2002)
Moeder heeft weliswaar de officiële documenten gekregen, maar zorgt helaas niet goed voor
haar kinderen. Ze worden aan hun lot overgelaten. Zij is verhuisd met onbekende
bestemming. Reden waarom Daniël niet meer door CPC kan worden begeleid.

II. PROGRAMMA OSH-MARKT
Azat Kurmanbek (geb.jaar 2003)
Azat is goed overgegaan naar de 4e klas. Hij ontwikkelt zich
positief en bezocht vrijwillig extra lessen in schrijven en
rekenen. Hij is belangstellend en mist geen les.
Hij helpt zijn moeder nog altijd bij het inzamelen van dozen
op de markt. Zijn moeder werkt ook 's nachts. Zij maakt
dan de markt schoon. Een jongere broer van Azat gaat naar
de 1e klas.
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Klara Ermekbay (geb.jaar 2002)
Klara is met goede cijfers overgegaan naar de 4e klas. Ze
heeft diverse trainingen in "persoonlijke groei" doorlopen en
ze volgt vrijwillig lessen in schrijven. Ze is socialer en
actiever geworden. Klara wil dit schooljaar graag met mooie
cijfers afronden.

Nurgazy Ryskulov (geb.jaar 2004)
Nurgazy is goed overgegaan naar de 3e klas. Hij werkt niet
meer. Hij mist geen enkele les en krijgt steeds meer
vertrouwen. Het is een vrolijk joch.

Alina Kubandyk (geb.jaar 2003)
Alina is overgegaan naar de 4e klas. Alina en haar zusje
Aidana zijn opgenomen in de shelter van CPC. Hun
woonomstandigheden in een koude kelder waren
onacceptabel.

NIEUW IN HET PROGRAMMA OSH-MARKT
Aichurok Sulaimanova (geb.jaar 2001)
In 2006 is haar familie vanuit de provincie Naryn naar
Bishkek gekomen. Aichurok is toen achtergebleven bij
familie en heeft daar de 5e klas voltooid. In 2012 heeft haar
moeder een beroerte gehad en is nu verlamd. Om voor haar
moeder te zorgen is Aichurok in mei 2013 naar Bishkek
gekomen. Zij woont nu met haar moeder en jongere broer.
De familie leeft van haar moeders pensioen. Aichurok is een
rustig meisje en wil graag leren. Ze gaat weer naar school
en begint in de 5e klas. Haar broertje zit in de 3e klas.
Medina Myktybek (geb.jaar 2005)
Medina woont met haar moeder, haar 13-jarige zusje
Elistina en haar 7-jarige broertje Yldyzek. Vader heeft het
gezin 4 jaar geleden verlaten. Moeder werkt als
schoonmaakster op de Osh-markt. Medina verzamelt er met
haar oudere zus dozen.
Het gezin is in 2004 vanuit de provincie Osh naar Bishkek
gekomen. Ze huren een kamer voor 3.000 KGS (€ 46) per
maand. Het gezinsinkomen is 8.000 KGS (€ 122) per
maand.
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Medina is een actief en sociaal meisje. Ze heeft veel vrienden binnen het CPC-programma.
Ze houdt van sprookjes, tekenen en rekenen. Ze vindt het leuk om naar school te gaan (3e
klas) en mist geen lessen. Ze wil dokter worden!
Maksat Akylbek (geb.jaar 2003)
Maksat woont bij zijn moeder met zijn zusjes Kushtarkan
van 12 en Elnura van 16 (t/m 2012/2013 in CPC
programma). Vader is overleden en in oktober 2011 is het
gezin van Osh naar Bishkek verhuisd. Zij huren een kamer
voor 2500 KGS (€ 38) per maand en het maandelijks
inkomen van het gezin ligt tussen de 5.000 en 6.000 KGS
(€ 76 en € 91) per maand. Sinds december 2011 zit Maksat
in het CPC-programma. Hij werkte met zijn moeder en
zusje op de Osh-markt, zijn zusje als veger en Maksat
verzamelde dozen. Maksat is een vriendelijke en verantwoordelijke jongen. Hij zit nu in de
3e klas, mist geen lessen en leert goed.
Miraida Baktybek (geb.jaar 2000)
In 2011 is het gezin verhuisd van Jalal-Abad naar Bishkek.
Het gezin bestaat uit moeder, jongere broer Marlen en
jonger zusje Nuraida. Vader heeft het gezin verlaten. Ze
huren een kamer voor 2500 KGS (€ 38) per maand. Moeder
werkt als naaister en verdient 2.000 KGS (€ 30) per week.
Miraida past op haar jongere zusje.
In september 2011 zijn Miraida en haar jongere broer
Marlen opgenomen in het CPC-programma. Miraida gaat
vanuit de 6e klas van de school voor de werkende jeugd nu
e
naar de 5 klas van een 'normale' school. Helaas is de school nogal ver van huis, maar het
is de enige school waar ze is geaccepteerd. Ze is een rustig, bezorgd en bedachtzaam
meisje. Ze heeft geen vrienden en is erg onzeker over haar toekomst. Ze mist nogal eens
lessen, omdat ze op haar zusje moet passen en/of omdat ze geen warme winterkleren
heeft.
Misha Kamenev (geb.jaar 2003)
Misha bedelde op straat en is in oktober 2012 in het CPCprogramma opgenomen. Hij is wees. Zijn moeder stierf in
april 2013. Zij dronk en zorgde niet voor haar kinderen.
Zijn vader overleed al toen Misha pas 3 jaar was.
Misha woont nu bij zijn grootouders. Daar wonen ook
Misha's zus (Katya, 19 jaar), haar man en hun kind van 18
maanden. Katya's man werkt niet en drinkt teveel.
Het gezin leeft van het pensioen van de grootouders van
8000 KGS (€ 122) per maand.
Misha is nog nooit naar school geweest en heeft een leerachterstand van 3 jaar. Hij gaat nu
naar de 1e klas. Misha is een rustige, niet erg spraakzame jongen.
Mahabat Ermek (geb.jaar 2004)
Het gezin is in 2011 vanuit Oezbekistan naar Bishkek
verhuisd. Moeder is toen naar Rusland vertrokken om werk
te zoeken. Ze is niet terug gekomen. Vader drinkt en woont
in een dorpje in de provincie Osh.
Mahabat woont nu samen met haar oudere zus en broer.
Haar zus werkt als serveerster in een café en verdient
ongeveer 300 KGS (€ 5) per dag.
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Haar broer probeert in zijn vrije tijd zaden te verkopen en draagt daarmee in geringe mate
bij aan het gezinsinkomen.
Mahabat is ijverig en verantwoordelijk. Op school doet zij het uitstekend. Zij zit nu in de 3e
klas. Zij wil graag dokter worden. Mahabat mist haar moeder erg, ze is zwaarmoedig, praat
weinig en heeft nauwelijks vriendinnetjes.
M.I.V. SCHOOLJAAR 2013/2014 UIT HET PROGRAMMA OSH-MARKT
Sezim Shamenova (11 jaar)
Sezam heeft haar schooljaar met uitmuntende cijfers afgerond en gaat naar de 4e klas.
Haar moeder heeft werk gevonden in een naaiatelier. Haar oom (broer van haar moeder)
woont nog altijd bij het gezin en helpt positief mee. Er is nu een stabiele financiële situatie,
waarbinnen de kosten voor school betaald kunnen worden. De financiële steun van CPC is
dan ook niet meer nodig en derhalve beëindigd.
Azamat Kanatbek (12 jaar)
Azamat is overgegaan naar de 5e klas. Hij wordt niet meer gesteund door CPC omdat het
hele gezin is verhuisd naar Talas.
Albina Sadykova (10 jaar)
Albina is met mooie cijfers overgegaan naar de 4e klas. Het gezin heeft een kiosk geopend
waar voedingswaren worden verkocht. Deze activiteit geeft een maandelijks inkomen van
rond 330 euro. Dit is voldoende voor een stabiele financiële situatie, waaruit ook de
schoolmiddelen voor Albina betaald kunnen worden.
Elnura Akybek (geb.jaar 1997)
Elnura heeft haar schooljaar met goede cijfers afgesloten. Ze heeft bijna de naaicursus van
CPC afgerond. Ze wil dan een baan zoeken in een naaiatelier. Elnura is inmiddels 16 jaar en
valt daarmee buiten de basiscriteria van het CPC-programma.
Dilbarkan Akmatova (geb.datum 01-10-2001)
Dilbarkan is met mooie cijfers overgegaan naar de 5e klas. Ze heeft deelgenomen aan
diverse trainingen. Ze kan nu zelf trainingen leiden voor kinderen van CPC. Ze volgt ook
nog altijd danslessen.
Haar tante en haar oom hebben een baan gevonden. Hun beider inkomen biedt financiële
stabiliteit en maakt het mogelijk de kosten voor de school op zich te nemen. Dilbarkan en
haar tante willen iedereen bedanken die hen in moeilijke tijden gesteund hebben.
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