LEERLINGEN ADOPTIEPROJECT CENTER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN
SCHOOLJAAR 2016-2017
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 te verwachten
éénmalige giften.
I. PROGRAMMA DORDOI MARKT schooljaar 2016/2017
Elnura Taalaibek – geboortedatum 26-01-2001
Elnura is overgegaan naar klas 8. Haar moeder werkt als
arbeider in de bouw. Alle zorg, inclusief die voor twee
jongere broertjes, komt neer op de schouders van Elnura.
De financiële steun is onmisbaar.

Nursultan Shadybekov – geboortedatum 14-11-2007
Nursultan heeft het schooljaar goed afgerond en gaat nu
naar de 3e klas. Hij is een moeilijke jongen met
‘geheimzinnig’ gedrag. Hij is voortdurend in problemen
(stelen) en spijbelt. Zijn moeder raakt uitgeput. Hij krijgt
nu psychologische begeleiding. De financiële steun is
onmisbaar.
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Gedurende het schooljaar 2015/2016 IN het programma opgenomen
Islam Bakyt – geboortedatum 01-04-2005
Moeder heeft de zorg voor 2 zonen, Islam en een
jonger broertje. Vader is nooit aanwezig geweest
bij de opvoeding. Hij is vertrokken en heeft geen
contact meer met het gezin.
Islam is een ijverige, verantwoordelijke en
behulpzame jongen. Hij is goed overgegaan naar
de 5e klas en heeft met succes de CPC-training
“persoonlijke ontwikkeling” gevolgd. Hij heeft ook
de training gevolgd om coach te worden van
leeftijdsgenoten. Islam leest graag. Hij heeft veel
baat bij het CPC-programma. Zijn moeder werkt als
afwasser. Financiële steun blijft noodzakelijk.

Feruza Tynybek – geboortedatum 30-03-2005
In augustus 2015 is het gezin vanuit het dorp Karakulzha (regio Osh) naar Bishkek gekomen. Moeder
Nasira Usenova was werkloos en bereid elk soort
werk te doen, waarmee ze ongeveer KGS 5.000 (=
€ 65) per maand verdiende. Feruza heeft een
jonger broertje Akylbek. In 2012 heeft moeder haar
echtgenoot verlaten omdat hij was gaan drinken,
haar sloeg en schandalen veroorzaakte. Ze weten
niet waar vader nu is. Moeder en kinderen huren
een kamer in Bishkek. Ze kunnen huur en eten
betalen. De kinderen helpen soms hun moeder bij
het verzamelen van dozen.
Het is gelukt de kinderen op school te krijgen. Feruza is nu overgegaan naar de 6e klas.
Haar moeder is in de herfst van 2015 naar Rusland vertrokken, waar ze zo af en toe werk
heeft. De kinderen zijn onder de hoede van hun oma zonder (financiële) steun van hun
moeder. Feruza heeft deelgenomen aan “training voor trainers”. Ze is een ijverig meisje, dat
open en sociaal is. Financiële steun is onmisbaar.
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Met ingang van schooljaar 2016-2017 IN het programma opgenomen
Akylai Sarbalaeva – geboortedatum 19-03-2004
Akulai woont samen met haar moeder en jongere zusje.
Haar moeder is een hardwerkende vrouw, maar helaas
vaak ziek. Ze werkt als conciërge op de markt en verdient
rond € 50 per maand. Met dit geld kan zij eten kopen.
Akylai kan met financiële steun naar de 5e klas. Haar
jongere zusje gaat naar de 1e klas.
Yntimak Aman – geboortedatum 09-10-2002
Yntimak is een stiefbroer
van Arslan Seydaliev, die is
“geadopteerd” door een
sponsor van onze stichting.
Het gezin bestaat uit drie
kinderen. Moeder werkt als
schoonmaakster. Het hele
salaris gaat naar de huishuur. Yntimak is in 2015 opgenomen
in het CPC-programma. Hij was toen agressief en maakte
ruzie met andere kinderen. Hij heeft deelgenomen aan de
training “persoonlijke groei” en “training voor trainers”. Dit
heeft geleid tot een positieve verbetering in zijn gedrag. Hij
geeft zelfs leiding aan klasjes van jongere kinderen. Hij is
het schooljaar begonnen in de 5e klas.

Mirlan Asan – geboortedatum 19-05-2004
Moeder woont met drie kinderen in een kamer. Zij werkt als
schoonmaakster in een winkelcentrum. De vader van Mirlan is
overleden.
Mirlan is in 2015 opgenomen in het CPC-programma. Hij is
erg verlegen en heel vriendelijk. Hij is het nieuwe schooljaar
in de 6e klas begonnen.
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Met ingang van schooljaar 2016-2017 UIT het programma
Als kinderen het schoolprogramma verlaten omdat de financiële situatie van het gezin
verbeterd is, kunnen de kinderen wel de dagverblijven blijven bezoeken. CPC blijft dan ook
contact houden met het gezin om in de gaten te houden of de verbeterde situatie stand
houdt. Dit contact is niet meer mogelijk als het gezin verhuist en Bishkek verlaat.
Umutbek Dosmat – geboortdatum 19-10-1999
Umutbek heeft met succes de 9e klas afgerond. Hij is verhuisd naar het platteland om bij zijn
bejaarde grootmoeder te zijn. Nu kan hij geen deel meer uitmaken van het CPC-programma.
Avtandil Temirbaev – geboortedatum 24-03-2006
Avtandil is met mooie cijfers overgegaan naar de 4e klas. Het gezin ontwikkelt zich positief.
Zijn stiefvader werkt als chauffeur, een broer heeft ook een baan gevonden en moeder is
verkoopster op de markt. Daarmee heeft het gezin een stabiel inkomen en is financiële
ondersteuning niet meer nodig.
Nuraiym Turdubek – geboortedatum 19-08-2008
Het gezin is verhuisd met onbekende bestemming vertrokken en kan niet meer worden
begeleid door CPC
Kanykei Jumagulova – geboortedatum 18-01-2005
Kanykei is de oudste van drie kinderen. Ze woonden met hun moeder. De ouders zijn
gescheiden. Moeder werkte alle dagen als naaister en Kanykei zorgde voor de kinderen. Het
gezin woonde in een gehuurde kamer. Gezinsproblemen hebben Kanykei gemaakt tot een
gesloten, in zichzelf gekeerd meisje. In het CPC-programma maakt zij zichtbaar vorderingen.
Ze heeft de derde klas succesvol afgesloten.
Het gezin is verhuisd naar familie op het platteland bij Naryn. Kanykei kan daarom geen deel
meer uitmaken van het CPC-programma.

II. PROGRAMMA OSH MARKT schooljaar 2016/2017
Azat Kurmanbek – geboortedatum 9-11-2003
Azat heeft het schooljaar “naar tevredenheid”
afgesloten. Het nieuwe schooljaar gaat hij naar een
andere school, omdat hij leerproblemen heeft en niet
mee kon komen. Deze nieuwe school heeft een eigen
studieprogramma en geeft steun om aanpassing te
bevorderen. Hij gaat naar klas 7. In maart 2016 heeft
Azat deelgenomen aan een training
“levensvaardigheden” en in juni aan de cursus
“training voor trainers”. Hij is nu één van de CPCcoaches. Zij moeder werkt nog als schoonmaakster op
de markt. Azat zorgt voor en na schooltijd nog altijd
voor zijn jongere zusje. Financiële steun blijft nodig.
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Tolkunbek Sanjarbek – geboortedatum 15-08-2004
Tolkunbek is goed overgegaan naar de 5e klas. Hij
heeft bijna dagelijks bijlessen gevolgd bij CPC,
waardoor hij het schooljaar goed kon afsluiten
Tolkunbek heeft ook trainingen gevolgd voor zijn
persoonlijke ontwikkeling. Hij is nu een vrolijke,
sociale en attente jongen.
Zijn moeder sorteert groente op de markt en verdient
rond KGS 400 = € 5 per dag. Daarmee kan eten
worden gekocht en de huur van de kamer worden
betaald.

Gedurende het schooljaar 2015/2016 IN het programma opgenomen
Marlen Kutubaev – geboortedatum 27-11-2001
Marlen woont met zijn vader Samat. Zijn ouders zijn
gescheiden toen Marlen 9 jaar was. Zijn vader is in
2015 met Marlen naar Bishkek gekomen vanuit de
regio Talas. Vanaf juni 2015 neemt hij deel aan het
CPC-programma. Zijn vader repareert schoenen op de
Osh-markt. Marlen helpt hem na schooltijd en in het
weekend. Vader verdient gemiddeld KGS 6.500 (= €
85) per maand. Vader en zoon huren een kamer voor
KGS 3.000 (= 39) per maand.
Marlen is naar tevredenheid overgegaan naar klas 9.
Hij heeft aan verschillende trainingen deelgenomen:
“levensvaardigheden”, “trainer voor trainers”,
“persoonlijke groei” en dan is hij ook nog eens
geslaagd voor de naaicursus. Marlen is coach
geworden en geeft training aan leeftijdsgenoten in het
dagverblijf van CPC.
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Ainazik Nazirbaeva – geboortedatum 08-06-2004
Ainazik woont met haar oudere zus bij haar
grootouders. Haar vader heeft het gezin verlaten toen
Ainazik 2 jaar was en haar moeder is overleden toen
ze 3 jaar was.
Haar grootmoeder Arzykan werkt als schoonmaakster.
Haar grootvader verkoopt groente. De familie huurt
een kamer. Ainazik en haar zusje helpen hun
grootouders in vakanties en weekends.
Ainazik is een heel rustig en verlegen meisje. Ze is
naar tevredenheid overgegaan naar de 5e klas. In
maart 2016 heeft ze deelgenomen aan de training
“levensvaardigheden” en in juni deed ze mee aan de
“training voor trainers”. In de zomervakantie was ze betrokken bij de zomerschool “training
leiderschap”. Ze geeft nu in het CPC dagverblijf trainingen aan leeftijdsgenoten op het gebied
van hygiëne, communicatie en het vermijden van conflicten.
Met ingang van schooljaar 2016/2017 IN het programma
Kutberdi Jusuev – geboortedatum 27-06-2001
Kutberdi is in 2014 met zijn moeder en oma vanuit het district
Talas naar Bishkek verhuisd. Hoewel vader is vertrokken toen
hij al 10 was herinnert Kurberdi zich zijn vader niet. Hij heeft
twee zusjes en een broer, maar kent ze niet. Ze wonen bij
familie van vader’s kant.
Moeder werkt in een bakkerij en verdient rond € 110 per
maand, waarvan rond € 50 naar de huur van de kamer gaat.
In 2015 is Kutberdi opgenomen in het CPC-programma. Na
schooltijd zorgt hij voor zijn oma, die 86 is. Hij is een rustige,
nadenkende jongen. Hij doet goed zijn best op school. Hij start
het schooljaar in de 8e klas.
Anton Kostolomov – geboortedatum 24-03-2005
Andrew Kostolomov – geboortedatum 24-03-2005
Anton en Andrew zijn
een tweeling en sinds
april 2016 opgenomen in het CPC-programma. De
jongens wonen samen met hun moeder en oma en
nog twee broers, Arthur van 17 jaar en Denis van 14
jaar. Vader heeft het gezin verlaten. Moeder werkt als
schoonmaakster op een school en verdient rond € 77
per maand. Helaas drinkt ze veel. Oma heeft een
pensioen van € 65 per maand. Arthur volgt een
beroepsopleiding in de techniek en Denis zit in de 7 e
klas van de school voor de werkende jeugd. Anton en
Andrew zijn overgegaan naar de 4e klas. Het zijn
rustige kinderen, beleefd en ijverig.
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Met ingang van schooljaar 2016/2017 UIT het programma
Als kinderen het schoolprogramma verlaten omdat de financiële situatie van het gezin
verbeterd is, kunnen de kinderen wel de dagverblijven blijven bezoeken. CPC blijft dan ook
contact houden met het gezin om in de gaten te houden of de verbeterde situatie stand
houdt. Dit contact is niet meer mogelijk als het gezin verhuist en Bishkek verlaat.
Aichurok Sulaimanova – geboortedatum 13 -11-2001
Aichurok is “naar tevredenheid” overgegaan naar de 8e
klas.
Op de door CPC georganiseerde fototentoonstelling
“Onzichtbare kinderen op de markten van Bishkek”
werden foto’s getoond van werkende kinderen op de
twee grote markten in Bishkek. Aichurok stond op één
van deze foto’s. Naar aanleiding van deze
tentoonstelling maakte een TV-station (Azattyk) een
verhaal over het leven van Aichurok met als gevolg
dat mensen spontaan de familie gingen helpen.
Stichting “Human Appeal International” huurt nu een
appartement en betaalt gas/licht/water. Het is de
bedoeling dat deze stichting een appartement koopt voor dit gezin. Human Appeal
International heeft een bankrekening geopend aan de hand waarvan de ontvangen gelden
worden verantwoord.
Aichurok neemt nog wel deel aan het CPC-programma, werkt aan training programma’s voor
kinderen en geeft (morele) steun aan nieuwe kinderen in het CPC-programma. Aichurok en
haar moeder bedanken de mensen, die haar en haar gezin in moeilijke tijden
hebben geholpen. Financiële steun voor Aichurok is niet meer nodig.
Nurgazy Ryskulov – geboortedatum 30-03-2004
Nurgazy is goed overgegaan naar de 6e klas. Hij verzuimt nooit. Zijn moeder sorteert groente
op de markt en, als tweede baan, maakt zij de markt schoon samen met haar zoons. De
financiële situatie van het gezin is stabiel op een niveau dat financiële steun niet meer nodig
is.
Nurmuhamed Jancharbekov – geboortedatum 27-01-2007
Nurmuhamed is samen met zijn broertjes naar zijn grootmoeder in de omgeving van Osh
gegaan. Zijn moeder ging naar Turkije om werk te vinden. Hij heeft het schooljaar goed
afgerond en gaat in zijn nieuwe woonplaats ook weer naar school. CPC kan hem niet blijven
begeleiden omdat hij nu 900 km vanaf Bishkek woont.
Moltur Nurbekova – geboortedatum 5-10-2002
Moltur is goed overgegaan naar de 8e klas. Na afloop van het schooljaar is het gezin verhuisd
naar een dorpje bij Issyk-Kul, waar hun grootmoeder woont. Daar zal zij naar school gaan.
CPC kan haar op afstand niet meer begeleiden.
Bishkek/Zoetermeer, 13 september 2016
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