NIEUWSBRIEF BISHKEK
september 2011
Lieve mensen,
Zoals beloofd allereerst de laatste stand van zaken met betrekking tot het "leerlingen
adoptieproject" met een overzicht van de kinderen die met jullie financiële steun (weer)
naar school kunnen. Over de kinderen die al eerder in het project zijn opgenomen, heb ik
jullie in juni jongstleden al bericht. Nu alleen een recente foto, een vermelding van de
klas waarin zij dit schooljaar zitten, en eventuele aanvullende informatie. Bij de nieuw in
het project opgenomen kinderen staat wat meer informatie.
Ik hoop dat deze informatie jullie inspireert tot een bijdrage om het project te kunnen
continueren, zodat kinderen naar school (kunnen blijven) gaan in plaats van te moeten
werken (rekening 429616465 tnv Stichting Elnura, Arnhem o.v.v. leerlingen CPC).
Denk ook eens na over een belastingvriendelijke doorlopende 'adoptie' via een
notariële akte. Alles hierover vinden jullie op de website www.elnura.nl
Deze keer vraag ik verder jullie aandacht voor een heel andere activiteit van het Center
for the Protection of Children (CPC). Zoals jullie weten is de doelgroep van CPC
straatkinderen, onder te verdelen in:
 dakloze kinderen, die hun ouders verloren hebben of van huis zijn weggelopen,
omdat het op straat veiliger is dan thuis,
 niet dakloze, werkende kinderen, die proberen te overleven en veelal enige
kostwinner van de familie zijn.
Alle kinderen die door CPC worden opgenomen, moeten resocialiseren. Een onderdeel
van dat proces is handenarbeid. Daarbij worden de leukste en mooiste dingen gemaakt.
Jullie kunnen er kennis mee maken via de bijlage bij deze Nieuwsbrief.
Met de feestdagen al weer bijna voor de deur geef ik jullie graag in overweging te kijken
of er leuke cadeautjes bij zitten voor jullie kinderen, familie en/of vrienden. Als ze
uiterlijk 25 oktober 2011 worden besteld (hoe eerder hoe liever!), durf ik te garanderen
dat ze op tijd (rond 25 november) bij u afgeleverd worden. Jullie mogen natuurlijk vooraf
betalen, maar ik vertrouw erop dat de totale kosten in ieder geval direct na ontvangst
van de bestelde artikelen volgens de faktuur overgemaakt worden (rekening 429616465
tnv Stichting Elnura, Arnhem o.v.v. handenarbeid CPC).
Er is nog een manier om kennis te maken met deze producten, vooral voor degenen die
in of dichtbij Zoetermeer wonen. Op 8 oktober houdt Rotaryclub Zoetermeer van
10.00 uur tot 15.30 uur een sportdag in Sporthal en Zwembad "De Veur", Prismalaan 40,
2718 CX Zoetermeer. Stichting Elnura/CPC mag zich daar presenteren en van die
mogelijkheid maken wij graag gebruik. Dat doen we o.a. met de verkoop van de
producten, zoals jullie ze aantreffen op de intekenlijst. Bovendien kunnen jullie daar
kennismaken met Mira Itikeeva, de directeur van het Center for the Protection of
Children. Zij is graag bereid te vertellen over haar organisatie en al jullie vragen zo goed
mogelijk te beantwoorden.
De kinderen van CPC rekenen ook dit jaar weer op jullie!
Hartelijk dank daarvoor.

Aleid van der Spek, Eerste Stationsstraat 37, 2712 HB ZOETERMEER
telefoon 079 3162142 – email aleid@elnura.nl - www.elnura.nl
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LEERLINGEN ADOPTIEPROJECT SCHOOLJAAR 2011-2012
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.

A. Voorgaande jaren al in het project opgenomen kinderen
Nastya Chanova (14 jaar) zit nu in de 6e klas van de school
voor de werkende jeugd.


Aygerim Ernist (10 jaar) is met goede cijfers overgegaan naar
de 2e klas van het reguliere onderwijs 

Azat Anarbek (10 jaar) is goed overgegaan naar de 3e klas
van de reguliere school. Hij volgt extra lessen in schrijven, lezen
en rekenen op het CPC-dagverblijf bij de Osh-markt.



Nurbek Almaz (8 jaar) is naar de 2e klas van het reguliere
onderwijs overgegaan met mooie cijfers. Hij volgt vrijwillig met veel
enthousiasme de lessen in schrijven, rekenen en lezen op het
dagverblijf bij de Osh-markt 
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Saltanat Mayrambek (13 jaar) is met mooie cijfers
overgegaan naar de 6e klas van de school voor de werkende
jeugd. Zij is trainer van het programma 'Advice among Friends'
en geeft haar leeftijdsgenoten wekelijks allerhande
vaardigheidslessen.


Sezim Shamenova (9 jaar) is met prachtige cijfers
overgegaan naar de 2e klas van het reguliere onderwijs. Ze woont
regelmatig de lessen in schrijven, rekenen en lezen bij in het
dagverblijf bij de Osh-markt en sinds januari volgt ze op school
danslessen. 

B. Nieuw opgenomen kinderen

Temirlan Mirzabek (8 jaar)
Het gezin Mirzabek verhuisde in 2009 vanuit de Osh-regio
naar Bishkek. Termirlan is de oudste van drie kinderen. Hij
heeft een jongere broer, die nu naar de eerste klas gaat en
een pasgeboren zusje. Zijn vader werkt - steeds op tijdelijke
basis - in de bouw. Temirlan gaat dit jaar naar de 3e klas.


Bilamidin Najimidin (13 jaar)
In 2009 is dit gezin verhuisd vanuit de Osh-regio naar
Bishkek. Belamidin woont samen met zijn moeder, een
zusje en een broertje. Zijn vader is overleden. Het gezin
leeft in armoede, daarom werken zowel zijn zusje als
hijzelf op de markt. Bilamidin verzamelt kabels en zijn
zusje verzamelt dozen. Bilamidin ziet slecht. Hij gaat dit
jaar naar de 7e klas. 
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Begimay Mamajusupo (14 jaar)
Al weer zes jaar geleden is dit gezin verhuisd vanuit de Oshregio naar Bishkek. Begimay heeft een oudere broer die in een
dorpje in de buurt van Osh woont, een getrouwde zus die niet
meer thuis woont en een zusje, dat naar de universiteit is
gegaan. Dit jongste zusje werkt tijdens vakanties in een
naaiatelier. Begimay zelf werkt als een serveerster in een
café. Moeder heeft een voetafwijking, waardoor ze moeilijk
loopt en veel ziek is. Vader heeft met onbekende bestemming
het gezin verlaten. Begimay gaat naar de 8e klas. Zij doet
goed haar best. Zij traint CPC-kinderen in sociale
vaardigheden en neemt actief deel aan allerhande CPCactiviteiten.


Argen Bayishbek (12 jaar)
Twee jaar geleden zijn Argen en zijn familie vanuit de Oshregio in Bishkek komen wonen. Vader werkt als kruier op de
markt. Moeder werkte als naaister, maar ze ligt nu in het
ziekenhuis. De oudste zus van Argen werkt als naaister en
zijn tweede zus zit op school in de 8e klas. Zijn kleine broertje
is pas 3 jaar. Argen gaat dit jaar naar de 6e klas 

Adyna Jenishbek (12 jaar)
Adyna woont met haar ouders, een broer en een zusje. Haar
vader werkt als kruier op de markt. Haar moeder verzamelt
samen met Adyna dozen. Haar broer zit in de 4e klas en haar
zusje gaat naar de 1e klas. Adyna zelf gaat dit jaar naar de 6e
klas. Zij neemt deel aan lessen voor sociale vaardigheden en
wil zelf graag trainer worden.


Syrgak Duyshonbek (13 jaar)
Dit gezin met vijf kinderen komt oorspronkelijk uit de Narynregio. Moeder is ziek en werkt niet. Syrgak's oudste zus is
getrouwd en woont elders. Een andere zus werkt als naaister
en Syrgak zelf maakt met zijn broer de entree van het
appartement schoon. De inkomsten zijn nauwelijks genoeg om
huur en eten te betalen. 
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Nuriza Nusupbekova (10 jaar)
De moeder van Nuriza is thuis en past op de kleine kinderen.
Haar stiefvader werkt als een lader op de markt. Nuriza gaat
dit jaar naar de 2e klas.


Kanat Malikov (12 jaar)
Het gezin Malikov komt vanuit de Osh-regio. Kanat's moeder
verkoopt speelgoed op de markt. Zijn vader heeft het gezin
verlaten. Zijn broer van 10 jaar zit in de 3e klas en Kanat gaat
dit jaar naar de 7e klas. Als zijn moeder werkt, past hij op zijn
jongste broertje van 2 jaar. Kanat heeft geen geboortebewijs.
Volgens zijn moeder is dat kwijt geraakt. Het verkrijgen van
een nieuw bewijs kost (veel) geld en dat is niet beschikbaar 

Adinay Abdykapar (12 jaar)
In juli van dit jaar is dit gezin vanuit de Batken-regio in
Bishkek komen wonen. Samen met haar moeder en oudste
zus verzamelt zij dozen op de markt. Haar vader werkt niet
en drinkt veel. Haar oudere broer zoekt werk. Zij heeft ook
nog een zusje van 2 jaar oud. Het gezin moet zich nog
helemaal aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden
van het leven in de stad. Adinay gaat naar de 6e klas.


Azamat Kanatbek (10 jaar)
Het gezin Kanatbek is in 2005 vanuit de Naryn-regio naar
Bishkek verhuisd. Azamat komt sinds 2009 op het dagverblijf.
Hij woont met moeder, 2 oudere broers en een zus. Zijn
moeder werkt als 'junior-verpleegster' in het "Republic
Hospital" en verdient daar iets minder dan de maandelijkse
huur. Broer Rustam (24) werkt als lader en broer Chyngyz
(17) werkt niet. Zijn zus Adina (12) zit op school in de 5e
klas. In zijn vrije tijd verzamelt Azamat dozen op de Oshmarkt. Hij is een vriendelijke jongen met veel vrienden in het
dagverblijf bij de Osh-makrt. Hij doet het goed op school en
gaat nu naar de 3e klas. 
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Albina Sadykova (8 jaar)
Albina is in juli 2011 tot het CPC-programma toegelaten. Zij
woont bij haar gehandicapte grootmoeder (65 jaar). Albina's
ouders zijn gescheiden. Haar moeder is naar Rusland
gegaan en is niet van plan naar Kirgizië terug te komen. Het
is niet bekend waar haar vader is. Oma huurt een kamer
voor ongeveer 31 euro per maand en haar pensioen is
ongeveer 48 euro per maand. Albina is dit jaar goed
overgegaan naar de 2e klas.


Azat Kurmanbek (8 jaar)
Azat is in juli 2011 opgenomen in het CPC-programma. Het
gezin is in 2009 vanuit de Jalal-Abad-regio naar Bishkek
verhuisd. Naast Azat bestaat het gezin uit moeder (40 jaar),
broer Abdulla (6 jaar) en een zusje (8 maanden). Vader heeft
het gezin verlaten. Moeder werkt in de avonduren als
straatveegster. Azat past dan op de kinderen. Hij gaat nu naar
de 2e klas. 

Dilbarkan Akmatova (10 jaar)
Dilbarkan is sinds januari 2011 opgenomen in het CPCprogramma. Haar moeder is overleden en haar vader is naar
Rusland vertrokken. Dilbarkan woont bij een tante van
moederskant en haar drie zonen van 14, 12 en 8 jaar oud.
Haar man heeft het gezin verlaten. In november 2010 is dit
gezin van de Osh-regio verhuisd naar Bishkek (huur ca. 40
euro/maand). Tante werkt als kok en verdient ongeveer 94
euro/maand. Dilbarkan heeft dozen verzameld op de Oshmarkt, maar werkt nu niet meer. Zij gaat dit schooljaar naar
de 3e klas.
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