LEERLINGEN ADOPTIEPROJECT CENTER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN
SCHOOLJAAR 2015-2016
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.

Onderstaande kinderen kunnen naar school uit de optelsom van de te verwachten
éénmalige giften.
I. PROGRAMMA DORDOI MARKT
Umutbek Dosmat – geboortdatum 19-10-1999
Umutbek’s moeder is overleden. Zijn vader bleef
achter met veel kinderen en is (nog?) niet
hertrouwd. Hij werkt als kruier. Umutbek, de één
na oudste van het gezin, verzamelt dozen op de
markt als hij tijd heeft. Hij is een goede leerling
en gaat nu naar klas 9. Hij wilde graag naar het
prestigieuze Turks Lyceum, waarvoor hij een test
moest doen, die hij niet goed heeft afgesloten.
Dit kwam mede omdat hem de angst om het
hart sloeg toen hij zijn mogelijke medestudenten
ontmoette. Hij is er wel door gestimuleerd om nu
in klas 9 extra zijn best te doen om volgend jaar
de test wel te halen. De financiële steun om naar
school te kunnen, heeft hij nodig.
Elnura Taalaibek – geboortedatum 25-01-2001
Elnura heeft als gevolg van moeilijke huiselijke
omstandigheden de zesde klas voor de tweede
keer gedaan. Ze is nu overgegaan naar de 7e
klas. Haar moeder leeft een onverantwoordelijk
leven, drinkt veel en slaat haar drie kinderen. Ze
neemt soms “vreemde mensen” mee naar huis.
Omdat ze zich niet druk maakt om haar kinderen
heeft Elnura de moederrol op zich genomen. Zij
kookt, doet de was enz. Ze vindt het fijn om
naar school te gaan. De trainingen bij CPC
hebben haar geholpen zich meer open te stellen.
Ze helpt bij dagopvang graag mee. De financiële
steun is onmisbaar.
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Avtandil Temirbaev – geboortedatum 24-03-2006
Avtandil is overgegaan naar de 3e klas, maar hij
heeft het afgelopen jaar CPC veel gedoe en
problemen gegeven. Moeder (geestelijk beperkt)
bemoeit zich niet met zijn opvoeding en Avtandil
is helemaal op zichzelf aangewezen. Hij begon te
bedelen en te stelen, misschien zelfs in de
dagopvang. Zijn stiefvader keurt dit gedrag
goed. CPC werkt hard met de moeder en met
Avtandil om ze op het goede spoor te krijgen.

Nieuw in het programma met ingang van 2015-2016
Daut Joldubai – geboortedatum 04-05-2003
In februari 2015 zijn Daut en zijn jongere zus
opgenomen in het CPC-programma. Hun ouders
zijn gescheiden als gevolg van alcoholverslaving
van vader. Moeder had geen werk, maar heeft
nu tijdelijk werk gevonden in een café bij de
Dordoi markt. Zijn jongere zusje praat niet en
blijft achter in haar ontwikkeling. Ze gedraagt
zich vriendelijk, is ontvankelijk en toegenegen.
Daut moest als gevolg van de
familieomstandigheden van school en op zijn
zusje passen. Hij is intelligent en vlug van
begrip. Hij zat in de 5e klas als een stille
teruggetrokken jongen, die geen contact zocht
met anderen. Bij CPC heeft hij de training voor
persoonlijke ontwikkeling gevolgd. Dat heeft hem meer open gemaakt. Hij kan nu zijn
gedachten onder woorden brengen en beredeneren. CPC is druk doende zijn papieren in orde
te maken zodat hij weer naar school kan. (5e klas)
Nursultan Shadybekov – geboortedatum 14-11-2007
Nursultan is de middelste van drie kinderen van
een alleenstaande moeder. Zijn vader heeft de
familie verlaten, is getrouwd met een andere
vrouw en woont nu op het platteland. Hij betaalt
geen alimentatie. Zijn moeder heeft geen vaste
baan, maar pakt elk tijdelijk baantje aan om
haar gezin te onderhouden.
Nursultan kropt agressie op en spijbelt op
school. Hij is in juni 2015 opgenomen in het
CPC-programma, lijkt zich te ontwikkelen en
maakt vrienden. Met financiële steun kan hij in
september naar de 2e klas.
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Nuraiym Turdubek – geboortedatum 19-08-2008
Het gezin telt 6 kinderen, waarvan de jongste
twee een tweeling. 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. Nuraiym is voor het
tweede jaar in het CPC-programma. Ze gaat nu
naar de eerste klas. Haar oudste zus Gulzada,
die ook deelnam aan het CPC-programma, gaat
leren voor kok.

In de loop van het jaar overgenomen door een permanente sponsor
Aigul Asylbek – geboortedatum 06-05-2004
Aigul heeft geleden onder huiselijk geweld door haar stiefmoeder. Zij woont nu bij haar
grootmoeder van vaders kant. Als ze tijd heeft verzamelt ze samen met haar grootmoeder
dozen op de markt. Toen zij in het CPC-programma werd opgenomen was zij erg agressief,
maakte veel ruzie en sloeg er op los. De begeleiding door de CPC-psychologe heeft haar al
veel minder agressief gemaakt. Ze gaat veel beter om met haar leeftijdsgenoten en houdt
erg van dansen. Ze zit nu in de 5e klas.

Met ingang van schooljaar 2015-2016 uit het programma
Aitbubu Abdykapar – geboortedatum 21-02-2002
Na de verhuizing vorig jaar naar een ver afgelegen wijk is gekozen voor een school in de
buurt, zodat ze ook nog voor haar broertje en zusje kan zorgen. Moeder en vader werken. Ze
neemt nu geen deel meer aan het CPC-programma.
Nurkamal Umaraliev – geboortedatum 11-10-1999
Nurkamal behoort tot de oudsten in het CPC-programma. Hij studeert goed en gaat naar de
9e klas. Moeder heeft een permanente baan als afwasser in het studentencafetaria. Hun
situatie is zodanig verbeterd dat financiële steun niet meer nodig is.
Omina Belekbai – geboortedatum 05-09-2000
Omina is een ijverig meisje en neemt deel aan allerlei trainingen. Ze geeft nu ook met veel
plezier les aan kinderen. De gezinssituatie is sterk verbeterd. Moeder heeft een vaste baan
in een hotel en ze is hertrouwd. De kinderen hebben een goede verstandhouding met de
stiefvader. Het gezin heeft een stuk land kunnen kopen, waarop nu een nieuw huis wordt
gebouwd. Steun van CPC is niet meer nodig.
Gulzada Turdubek – geboortedatum 18-08-1999
Gulzada, inmiddels 16 jaar, is de kostenwinner van het gezin dat 6 kinderen telt. Ze werkt
op het land. Op school doet ze het goed en CPC heeft nu voorgesteld haar een
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beroepsopleiding te laten volgen. Moeder en grootmoeder waren hier fel tegen, maar na veel
gesprekken zijn ze overstag gegaan en hebben ingestemd met deze opleiding tot kok.

II. PROGRAMMA OSH MARKT
Aichurok Sulaimanova – geboortedatum 13 -11-2001
Aichurok is “naar tevredenheid” overgegaan
naar de 7e klas. De financiële situatie van het
gezin is nog steeds slecht. Haar moeder is om
gezondheidsredenen (verlamming na beroerte)
niet in staat te werken. Reden waarom Aichurok
nog altijd werkt voor en na schooltijd. Ze
verzamelt dagelijks zo’n 3 tot 4 kg. cellofaan
(verpakkingsmateriaal) en krijgt daarvoor KGS
15 (= € 0,22) per kg. Aichurok is actief,
behendig en praat makkelijk met haar
leeftijdsgenoten. Zij is getraind om les te geven
in sociale vaardigheden aan leeftijdsgenoten uit
het CPC-programma. Zij doet dit nu twee keer
per week.
Azat Kurmanbek – geboortedatum 9 -11-2003
Azat heeft het schooljaar “naar tevredenheid”
afgesloten en gaat naar de 6e klas. In het
afgelopen jaar waren zijn schooltijden van 11 uur
’s morgens tot 4 uur ’s middags. Voor en na
schooltijd paste hij op zijn jongere zusje. Dan
werkt zijn moeder als schoonmaakster. Financiële
steun is nog steeds nodig.

Nurgazy Ryskulov – geboortedatum 30-03-2004
Nurgazy is goed overgegaan naar de 5e klas. Hij
verzuimt nooit en houdt van tekenen en lezen.
Zijn moeder sorteert groente op de markt. De
financiële situatie van het gezin is enigszins
stabiel, maar de bijdrage voor Nurgazy kan nog
niet gemist worden.
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Tolkunbek Sanjarbek – geboortedatum 15-08-2004
Tolkunbek woont alleen met zijn moeder. Zij
sorteert groente op de markt. Tolkunbek is “naar
tevredenheid” overgegaan naar de 4e klas. In
maart 2015 heeft zijn moeder haar been
gebroken en was meer dan 2 maanden aan huis
gebonden. Dit betekende geen inkomen en een
huurachterstand van twee maanden. In die tijd
moest Tolkunbek werken. Met het verzamelen
van dozen verdiende hij zo’n KGS 45 (= € 0,65)
per dag. CPC blijft dit gezin steunen.

Nurmuhamed Jancharbekov – geboortedatum 27-01-2007
Nurmuhamed woont nog altijd samen met zijn
moeder en twee jongere broers, Alikhan (2011)
en Nurkhan (2013). Hij is goed overgegaan naar
de tweede klas. Hij mist geen les en neemt ook
nog deel aan klasjes, georganiseerd door CPC in
het dagverblijf. Nurmuhamed begint zijn
verlegenheid te overwinnen, communiceert beter
en krijgt vriendjes binnen het CPC-programma.
De financiële steun blijft noodzakelijk.

Met ingang van schooljaar 2015-2016 uit het programma
Miraida Baktybek – geboortejaar 2000
Mairaida’s familie is in februari 2015 verhuisd naar een buitendistrict om dichter bij de school
te wonen. Miraiida maakt sinds die tijd geen deel meer uit van het CPC-programma omdat
het voor haar te ver weg is.
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