LEERLINGEN ADOPTIEPROJECT CENTER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN
SCHOOLJAAR 2014-2015
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
Aitbubu Abdykapar – geboortedatum 21-02-2002
Aitbubu heeft actief deelgenomen aan allerlei door
CPC georganiseerde trainingen. Ze is sterker
geworden, heeft meer sociale contacten en weet haar
standpunten goed te verdedigen. Het gezin is verhuisd
naar een nieuw gebouw. Hoewel Aibubu nu veel
langer onderweg is naar school mist zij geen lessen.
Ze is goed overgegaan naar de 5e klas.

Met ingang van schooljaar 2014-2015 nieuw in het programma
Umutbek Dosmat – geboortdatum 19-10-1999
Umutbek is voor het 2e jaar in het CPC-programma.
Vorig jaar is zijn moeder plotseling overleden en bleef
vader met veel kinderen achter. Zijn vader werkt als
kruier en Umutbek, de een na oudste van het gezin,
verzamelt dozen op de markt als hij tijd heeft. De
afgelopen winter konden er nauwelijks kleren en
schoenen voor de kinderen worden aangeschaft.
Ondanks al deze problemen is Umutbek een goede
leerling. Hij zit nu in de 8e klas. Daarnaast maakt hij
deel uit van de groep “Advice among friends”. Om
naar school te kunnen heeft hij financiële steun nodig.
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Nurkamal Umaraliev – geboortedatum 11-10-1999
Nurkamal woont met zijn moeder (analfabeet). De
verblijfplaats van zijn vader is onbekend. Nurjamal
heeft een getrouwde halfzus, die niet in staat is te
helpen. Nurjamal is de kostwinner en bezorgt
‘s morgens brood en gaat dan op een draf naar school.
Toen hij in het CPC-programma werd opgenomen had
hij geen vaardigheden. Hij waste zich niet, wist zich
niet te kleden en had geen omgangsvormen. Dankzij
verschillende CPC-trainingen begon hij voor zichzelf te
zorgen en leerde zijn moeder hoe zij zich moest
verzorgen. Na veel moeite heeft Nurkamal’s moeder,
afkomstig uit Tajikistan, het staatsburgerschap van
Kirgizië gekregen. Nu moet het geboortebewijs van Nurkamal nog in orde worden gemaakt.
Financiële steun maakt het Nurkamal mogelijk naar school te blijven gaan.
Jumagul Seitaly – geboortedaum 17-02-2001
Jumugul woont met haar stiefvader, die zich weinig
gelegen laat liggen aan het gezin. Alle boosheid
reageert moeder – vaak met geweld - af op de
kinderen. Mede daardoor zijn Jumugal en haar jongere
broer het afgelopen jaar niet naar school geweest.
Vanaf het voorjaar 2014 is zij opgenomen in het CPCprogramma. Zij krijgt nu individuele en
groepstrainingen en is voorbereid om weer naar school
te gaan. Door haar verblijf in de dagopvang van CPC
heeft zij vrienden gekregen en is ze meer toegankelijk
geworden. Ze is trots dat ze weer naar school kan (7e
klas). Zij schrijft gedichten om aan haar gevoelens
uiting te geven.
Meerim Jumabaeva – geboortedatum 24-09-2004
Meerim’s vader is zijn paspoort verloren. Hij is invalide
geworden (hij kan niet lopen) als gevolg van de
Tsjernobyl-ramp. Haar vader is niet in staat de
documenten voor de kinderen in orde te maken. Als
gevolg daarvan kunnen de kinderen niet naar school.
Meerim en haar jongere broer worden gedwongen op
de markt te werken van ’s morgens vroeg tot ’s
avonds laat. CPC spant zich nu in om de noodzakelijke
papieren in orde te maken en om op school geplaatst
te worden.
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Omina Belekbai – geboortedaum 05-09-2000
De moeder van Omina moet de kinderen opvoeden.
Vader is vier jaar geleden tragisch omgekomen bij een
ongeluk met een jachtgeweer. Het gezin telt vijf leden.
Moeder werkt hard en accepteert elke baan. ’s Zomers
werkt ze op het land en in de winter in een wasserij en
als schoonmaakster. Na het ongeluk met Omina’s
vader is moeder in een depressie geraakt en met het
gezin naar Bishkek getrokken. Inmiddels neemt
moeder deel aan allerlei door CPC georganiseerde
trainingen. Omina is een gedisciplineerd en accuraat
meisje. Ze doet erg haar best op school (klas 8) en
zorgt veel voor haar zusjes.
Gulzada Turdubek – geboortedatum 18-08-1999
Het gezin telt 6 kinderen, waarvan de jongste twee
een tweeling van bijna 1 jaar. Vader drinkt en
veroorzaakt ruzies en overlast. Het gezin is regelmatig
gedwongen van flat te veranderen. Voorheen woonde
het gezin in het zuiden van Kirgizië bij de grens met
Tajikistan.
Gulzada is voor het tweede jaar in het CPCprogramma. Ze zit nu in klas 8. Ze heeft zich goed
ontwikkeld in de omgeving van leeftijdsgenoten.
Vanwege de moeilijke financiële situatie moet zij op
het land werken, soms ten nadele van haar studie.
Avtandil Temirbaev – geboortedatum 24-03-2006
Hoewel Avtandil ver weg woont komt hij vaak naar het
dagverblijf. Hij heeft daar geleerd om te gaan met
leeftijdsgenoten en is in de omgang steeds socialer geworden.
Avtandil is intelligent, actief en houdt van tekenen. Dankzij
financiële ondersteuning kan hij naar school. Hij zit nu in de 2e
klas. Zijn moeder is geestelijk beperkt. Mede daardoor beschikt
Avtandil niet over de nodige documenten. Zij werkt af en toe.
Zijn vader helpt incidenteel.
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Met ingang van schooljaar 2014-2015 uit het programma
Temirlan Myrzabek – geboortedatum 05-02-2003
Er zijn positieve veranderingen in het gezin te melden. Moeder heeft werk als
schoonmaakster. Vader drinkt niet meer en is gestart met werk. De sfeer in het gezin is sterk
verbeterd. Temirlan heeft CPC-trainingen gevolgd ter verbetering van zijn sociale gedrag. Hij
is sterker geworden en gedraagt zich veel beter tussen zijn leeftijdsgenoten. Op basis van de
verbeterde gezinssituatie en stabiele inkomsten kan Temirlan – na drie jaar steun van CPC uit het educatie programma.
Gulmairam Tajibay - geboortedatum 08-03-2000
Haar moeder is getrouwd en de financiële situatie van het gezin is verbeterd. Gulmairam
heeft de zesde klas goed afgerond en kan nu – na twee jaar steun van CPC - onder de hoede
van haar familie verder. Zij gaat uit het CPC-programma.
Adilhan Ulanbekov – geboortedatum 12-12-2004
Adilhan heeft het schooljaar met succes afgerond. Hij heeft ook CPC-trainingen gevolgd waar
hij sterk is uitgekomen. De ouders van Adilhan wonen weer samen. Vader heeft werk en de
financiële situatie is verbeterd. Ze zijn heel dankbaar voor de financiële steun toen ze het
moeilijk hadden, maar zij kunnen nu – na twee jaar - zelf weer voor Adilhan zorgen en willen
in diens plaats andere straatkinderen een kans geven.
mNuriza Nusumbekova – geboortdatum 20-01-2002
Beide ouders hebben vast werk en de financiële situatie van het gezin is stabiel. Nuriza is in
staat naast haar school op de kinderen te passen. Ze is overgegaan naar de 6e klas. De
financiële bijdrage voor Nuriza is na drie jaar niet meer nodig.
Adinay Abdykapar – geboortedatum 13-04-1999
Met het gezin van Adinay Abdykapar gaat het goed. Haar broers werken in Rusland en
steunen het gezin financieel regelmatig. Adinay is overgegaan naar de 8 e klas en werkt alleen
nog maar in de vakantie. Dan helpt zij haar moeder met de verkoop van frisdranken.
Zij maakt geen deel meer uit van het CPC-educatieprogramma.
II. PROGRAMMA OSH MARKT
Azat Kurmanbek – geboortejaar 2003
Azat heeft het schooljaar “naar tevredenheid” afgesloten. Hij
zit nu in de 5e klas. Hij neemt deel aan CPC-trainngen,
waaronder die voor persoonlijke groei. Azat heeft nu meer
zelfvertrouwen en is prettig in de omgang. Als moeder als
schoonmaakster op de markt werkt, moet Azat op zijn jongere
zusje passen.
(De foto is eind 2013 genomen bij het verstrekken van winterkleding.)
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Aichurok Sulaimanova – geboortejaar 2001
Aichurok is “naar tevredenheid” overgegaan naar de 6e klas.
Ze zou beter kunnen, maar kan zich niet altijd goed
voorbereiden, omdat ze voor haar moeder moet zorgen, die
als gevolg van een beroerte verlamd is geraakt. Aichurok is
heel actief, behendig en praat makkelijk met haar
leeftijdsgenoten. Ze volgt trainingen om leeftijdsgenoten te
kunnen instrueren. Ze is nu coach van zo’n groep en leert
kinderen uit het CPC-programma sociale vaardigheden. Haar
moeder uit vaak haar dankbaarheid voor de steun van CPC.
(De foto is eind 2013 genomen bij het verstrekken van winterkleding.)

Nurgazy Ryskulov – geboortwjaar 2004
Nurgazy is goed overgegaan naar de 4e klas. Hij heeft de
training voor persoonlijke groei gevolgd en dat heeft hem
meer vertrouwen gegeven. Hij is vriendelijk en gedraagt zich
meer verantwoordelijk. Nurgazy verzuimt nooit en houdt van
tekenen en lezen. Hij wil artiest worden. Moeder sorteert
groente op de markt.
(De foto is eind 2013 genomen bij het verstrekken van winterkleding.)

Miraida Baktybek – geboortejaar 2000
Miraida is “met tevredenheid” overgegaan naar de 6e klas.
Ze is goed vooruit gegaan met rekenen en taal (Russisch).
De interne trainingen, georganiseerd door CPC, hebben
daarbij zeker geholpen. Hoewel de school nogal ver van
haar huisadres is, heeft ze nooit verzuimd. Ze wil daar
graag blijven. Miraida is een rustig, vriendelijk meisje.
Naast de reguliere school heeft ze ook deelgenomen aan
de “training voor trainers”. Ze is nu coach van een team in
het CPC-dagverblijf bij de Osh-markt. Ze leidt trainingen
aan leeftijdsgenoten ter verbetering van hun sociale
vaardigheden.
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Met ingang van schooljaar 2014-2015 nieuw in het programma
Nurmuhamed Jancharbekov – geboortedatum 28-01-2007
De familie komt uit het district Osh. Nurmuhamed woont
samen met zijn moeder en twee jongere broers, Alikhan
(2011) en Nurkhan (2013). Zijn vader heeft het gezin in de
steek gelaten toen de jongste 2 maanden was. Zijn moeder
werkt als verkoopster en verdient krap € 3 per dag. Het
gezin woont in een kleine kamer voor € 50 per maand.
Nurmuhamed zit nu in de 1e klas. Hij is erg verlegen en
teruggetrokken.

Tolkunbek Sanjarbek – geboortejaar 2004
De familie Sanjarbek verhuisde in 2009 vanuit het
district Jalal-Abad naar Bishkek. Hij woont alleen met
zijn moeder. Vader is vertrokken toen Tolkunbek 2 jaar
was. Moeder sorteert groente op de markt. Haar
inkomen is rond € 110 per maand. Zij huurt een kamer
van 6 m2 voor € 50. Tolkunbek is een rustige jongen,
vaak in gedachten verzonken. Hij zit nu in de 3e klas en
wil artiest worden.

Bekbolot Adysh – geboortejaar 2006
Familie Adysh verhuisde in april 2011 van het district
Jalal-Abad naar Bishkek. Bekbolot woont samen met
zijn moeder en 3 oudere zusjes (Zhumagyl 1995,
Kurmanjan 1999, Orozgyl 2001). Zijn oudste zus was
getrouwd en heeft in maart 2014 een dochter
gekregen. Inmiddels is ze gescheiden en nog niet aan
het werk. Kurmajan zat in klas 10, maar moest
vanwege groot tekort aan financiële middelen gaan
werken. Zijn zusje Orozgyl zit nu in de 7e klas.
Bekbolot zit in de 3e klas. Hij is een rustige,
evenwichtige jongen en prettig in de omgang.
Toen moeder ziek werd (kanker) is vader vertrokken,
en met een andere vrouw getrouwd. Hij laat niets meer van zich horen. Het gezin leeft van
moeders kleine invaliditeitspensioen. De huur van de kamer waarin het hele gezin woont,
bedraagt € 43.
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Met ingang van schooljaar 2014-2015 uit het programma
Klara Ermekbai – geboortejaar 2002
Klara is “naar tevredenheid” overgegaan naar de 5e klas. Het is een rustig en ijverig meisje,
dat het heel leuk vindt aan kinderen van het CPC-programma les te geven in schrijven en
rekenen. Ook leest ze graag voor en laat de kinderen het verhaal dan navertellen. De
kinderen accepteren haar niet alleen, maar zijn dol op haar. Verder neemt Klara zelf ook deel
aan allerlei door CPC georganiseerde trainingen. De financiële situatie van het gezin is
zodanig verbeterd, dat de support volgens het educatieprogramma door CPC is beëindigd.
Alina Kubandyk – geboortejaar 2003
Alina en haar zusje waren tijdelijk opgenomen in de shelter van CPC, omdat de
woonomstandigheden voor de kinderen onacceptabel was. Gedurende haar verblijf in de
shelter is Alina erg opgeknapt. Ze werd vrolijk en actief, had veel vrienden en nam actief
deel aan CPC-activiteiten. Inmiddels is ze met haar twee zusjes opgenomen in een ander
centrum, waar ze waarschijnlijk ‘permanent’ kunnen verblijven.
Zoetermeer, 11 oktober 2014
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