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"HELPEN HELPT!"

LEERLINGEN ADOPTIE PROJECT – start schooljaar 2010/2011
Ter herinnering:
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.
Voor het project "Advice among Friends" worden kinderen opgeleid tot trainer om
kinderen van hun eigen leeftijd, veelal ook straatkinderen, o.a. te leren hoe HIV/Aids/SOA
voorkomen en bestreden kan worden. Een uitgebreidere toelichting is te lezen op
http://www.streetchild.ktnet.kg/en/readarticle.php?article_id=5.

I. Kinderen die al langer in "ons" programma zijn opgenomen

2009

2010

Nurbek Juraev – 15 jaar
Nurbek heeft ook de 8e klas weer met vieren en vijven afgerond. Hij verzuimt nooit en
neemt actief deel aan allerlei schoolactiviteiten. Daarnaast is hij trainer van het project
'Advice among Friends' om HIV/Aids/SOA en drugsverslaving te voorkomen en te bestrijden.
In de zomer heeft hij een cursus 'leiderschap' gevolgd en nu volgt hij lessen Engels, die
gegeven worden door vrijwilligers in het dagverblijf bij de Osh-markt. Hij gaat het nieuwe
schooljaar verder in de 9e klas. Als gevolg van de slechte financiële situatie van het gezin
werkt Nurbek na schooltijd nog op de markt, waar hij plastic tassen verkoopt.
**********
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2009

2010

Joodarbek Eraaly – 15 jaar
Joodarbek (zoals zijn juiste naam blijkt te zijn) is goed overgegaan naar de 9e klas. Hij is
één van de meest gemotiveerde en actieve leerlingen van het project. Hij neemt deel aan
allerhande schoolactiviteiten en speelt graag voetbal. Bovendien is hij trainer van "Advice
among Friends". Joodarbek leest veel. Het boek "I want to be a leader" heeft hem sterk
geïnspireerd. Hij heeft al vier keer op uitnodiging aan een TV-programma meegedaan, o.a.
omdat hij goed voor zijn mening durft uit te komen. Kortom, een veelbelovende jongen die
steun verdient voor zijn verdere ontwikkeling. Het gezin leeft onder moeilijke
omstandigheden. Zijn zieke vader werkt niet. Zijn moeder heeft een hartafwijking en
verzamelt dozen. Joodarbek helpt zijn moeder na schooltijd en in de vakantie.
**********

2009

2010

Zymyrat Giyazidin – 16 jaar
Zij is met goed resultaat overgegaan naar de 9e klas van de school voor de werkende jeugd.
Zij ging niet met plezier naar school. Daarom zijn er gesprekken gevoerd, zowel individueel
als met andere kinderen, hun ouders en de leraren over de lessen, de voortgang en de
eventuele problemen. Sindsdien mist Zymyrat geen lessen meer en verbeterden haar
resultaten.
**********
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2009

2010

Nastya Chanova – 13 jaar
Nastya is over naar de 3e klas. Ondanks haar moeilijke situatie (overleden ouders, ze is
ouder dan haar klasgenoten, haar oudere zus werkt niet meer) verzuimt ze nooit en heeft ze
plezier in leren.
**********

2009

2010

Nurbolot Altynbek – 14 jaar
Nurbolot is met gemiddeld een 4 overgegaan naar de 6e klas. Hij is erg gemotiveerd en
verzuimt nooit. Hij doet actief mee aan allerlei door CPC georganiseerde projecten en
activiteiten. Zo is hij trainer van 'Advice among Friends' en volgde hij deze zomer de cursus
'leiderschap'. Zijn aan alcohol verslaafde ouders zijn vertrokken, maar de kinderen (Nurbolot
en zijn broer en zus) hebben de moeder kunnen helpen met afkicken. Zij woont sinds
januari 2010 weer thuis en ze werkt nu op de Osh-markt.

II. Per schooljaar 2010/2011 voor minimaal 2 jaar toegevoegd aan "ons"
programma:
Aygerim Ernist – 9 jaar
Aygerim is in 2010 in het CPC-programma
opgenomen. Ze heeft een leerachterstand van
twee jaar. Ze is nu van start gegaan in de 1e
klas. In 2008 is haar moeder overleden.
Sindsdien woont zij met een zusje van 6 jaar bij
haar grootmoeder. Haar vader heeft de kinderen
verlaten. Haar oma werkt niet. Het gezin wordt
financieel gesteund door dochters van oma
(tantes van Aygerim en haar zusje).
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Azat Anarbek – 9 jaar
Azat is in 2009 opgenomen in het CPC-programma. Hij woont
met zijn moeder en twee broers van respectievelijk 7 en 17 jaar.
Zijn vader is overleden. Zijn moeder werkt op dit moment in een
naaiatelier. Zijn oudere broer werk in het badhuis. Azat heeft tot
voor kort dozen verzameld op de Osh-markt. Het gezinsinkomen
is gemiddeld 4.500 soms (ca. $ 90) per maand. Azat heeft de
eerste klas met mooie cijfers afgesloten. Hij zit nu in de tweede
klas.

Elistina Myktybek – 10 jaar
Elistina is in 2009 in het CPC-programma
opgenomen. Ze woont met haar moeder, haar
broertje van 3 jaar en haar zusje van 5 jaar. Haar
vader heeft het gezin verlaten en haar moeder
werkt als straatveegster op de Osh-markt. Haar
salaris is 6000 soms (ca. $ 120) per maand.
Elistina zorgt voor haar broertje en zusje. Ze zit
nu in de derde klas.

Nurbek Almaz – 7 jaar
Nurbek, sinds 2009 in het CPC-programma,
woont met zijn ouders en een broertje van
twee jaar. Zijn moeder werkt niet en zijn vader
is een soort kruier op de Osh-markt. Het
gezinsinkomen per maand is gemiddeld 5500
soms (ca. $ 110). Nurbek is een ijverig en
serieus kind, die nu in de eerste klas zit.

Saltanat Mayrambek – 12 jaar
Saltanat is in 2009 in het CPC-programma
opgenomen. Zij woont met haar moeder en
stiefvader in het dorpje Sokuluk. Haar moeder en
stiefvader werken in een bakkerij. In de
zomervakantie werkt Sultana op het land (onkruid
wieden, maaien enz). Daarnaast heeft zij in
augustus "training for trainees" gevolgd. Hoewel zij
in een dorp net buiten de stad woont, verzuimt zij
nooit en neemt zij actief deel aan activiteiten van
het CPC-programma. Ze gaat nu naar de vijfde
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klas van de School voor de werkende jeugd.

Sezim Shamenova – 8 jaar
Sezim is sinds 2010 in het CPC-programma. Ze
woont met haar moeder en twee jongere zusjes
van respectievelijk 3 en 1 jaar oud. Haar vader
heeft het gezin verlaten. Haar moeder werkt niet.
Een broer van haar moeder (oom van Sezim)
steunt het gezin financieel. Sezim is dit jaar
begonnen in de eerste klas.

Talgat Mambetaliev – 15 jaar
Talgat is met zijn familie in april 2010 vanuit At Bashy
(Naryn-district, ca. 200 km. ten zuidoosten van Bishkek)
naar Bishkek verhuisd en opgenomen in het CPCprogramma. Zijn vader heeft het gezin verlaten. Talgat
woont bij zijn moeder met twee broers van 24 en 22 jaar en
een zusje van 10 jaar. Alleen Talgat en zijn oudste broer
werken. Talgat verzamelt dozen op de Osh-markt. Het
gezinsinkomen is ongeveer 6000 soms (ca. $ 120) per
maand. Met ingang van schooljaar 2010/2011 werkt Talgat
minder en gaat hij naar de 8e klas en zijn zusje Malika naar
de 5e klas.

Janbolot Egemberdiev – 8 jaar
Janbolot is in oktober 2008 in het CPCprogramma opgenomen. Hij woont met zijn
moeder, drie oudere zusjes en een oudere
broer. Zijn vader is in 2008 overleden. Zijn
moeder is ziek en werkt niet. Eén van zijn
zusjes en zijn broer werken op de Osh-markt.
Het gezinsinkomen is ongeveer 8.000 soms
(ca. $ 130) per maand. Tot voor kort
verzamelde Janbolot dozen op de Osh-markt.
Nu gaat hij naar de tweede klas.
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III. Per schooljaar 2010/2011 niet meer deelnemend aan "ons" programma:

2009

2010

Baktygul Bolot – 15 jaar
Baktygul heeft de 7e klas van de school voor de werkende jeugd met goede cijfers afgerond.
Zij is een serieus werkend meisje. Ze werkte als stagiaire in het project 'Advice among
Friends' en gaf als vrijwilligster dansles in het dagverblijf bij de Osh-markt. In maart 2010 is
de familie verhuisd naar Sokuluk omdat het stadsleven te zwaar was. Aanvankelijk hield de
familie zich schuil, waardoor de ondersteuning eindigde. Het is niet bekend of zij weer naar
school gaat.
**********

. 2009

2010

Nurgul Chokon – 17 jaar
Nurgul heeft de 9e klas met mooie cijfers afgerond. Zij was actief betrokken bij allerlei
schoolactiviteiten en bij het project 'Advice among Friends'. Daarnaast heeft ze de door CPC
georganiseerde naailessen gevolgd. Zij gaat nu een beroepsopleiding volgen voor naaister.
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