LEERLINGEN ADOPTIEPROJECT CENTER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN
SCHOOLJAAR 2017-2018
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 2017/2018
Nursultan Shadybekov – geboortedatum 14-11-2007
Nursultan heeft het schooljaar goed afgerond en gaat naar de
4e klas. Hij is nog steeds een moeilijke jongen en loopt vaak
weg van huis. Hij krijgt nu psychologische begeleiding. Moeder
heeft de hulp ingeroepen van zijn vader, die daarvoor is
teruggekomen.De financiële steun is onmisbaar.
Feruzat Tynybek – geboortedatum 30-03-2005
Feruzat heeft een jonger broertje
Akylbek. Het is gelukt beide kinderen
op school te krijgen. Feruzat is
overgegaan naar de 7e klas. Haar
moeder werkt nog steeds in Rusland.
Feruzat en haar broertje wonen bij
hun oma zonder (financiële) steun
van hun moeder. Feruzat neemt
actief deel aan CPC-activiteiten en
begeleidt inmiddels de CPC-cursus
“training voor trainers”. Financiële
steun is onmisbaar.
Mirlan Asan – geboortedatum 19-05-2004
Mirlan is overgegaan naar de 7e
klas. Dankzij de CPC-training
“persoonlijke groei” heeft hij zijn
verlegenheid overwonnen en gaat
goed om met andere jongens uit het
CPC-programma. Zijn moeder werkt
de hele dag en Mirlan doet al het
huishoudelijk werk en zorgt voor
zijn jongere zus. Financiële steun
blijft onmisbaar.
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Roza Manasova – geboortedatum 28-08-2009
Roza woont met haar ouders en drie broers/zusjes. Haar
moeder doet seizoenswerk op het land en verkoopt hete thee
op de markt. Haar vader werkt als gevolg van een nierkwaal
onregelmatig. Roza doet het goed op school. Het
bijspijkerklasje heeft haar geholpen het programma van de 1e
klas goed af te sluiten. Ze kan nu naar de tweede klas.
Ayzhigit Akmatov – geboortedatum 16-05-2004
Ayzhigit woont samen met zijn
moeder, die gehandicapt is. Ze
probeert kleine spullen te
verkopen op de Dordoi-markt.
Ayzhigit helpt haar daarbij. Hij is
een slimme jongen, doet het op
school goed en is overgegaan
naar klas 7. Hij heeft ook nog aan de CPC-training “persoonlijke
groei” deelgenomen.
Ayperi Chormokeeva – geboortedatum 07-06-2004
In november 2016 is Ayperi met haar moeder vanuit een dorpje
in de omgeving van JalalAbad verhuisd naar
Bishkek. Haar moeder is
geboren in 1979. Haar
vader heeft het gezin
verlaten toen Ayperi 4
jaar was. Moeder sorteert nu groenten op de Dordoi
markt en verdient zo’n KGS 400 (= krap € 5) per dag.
Moeder en Ayperi wonen in een kamer, waarvan de
huur KGS 3.500 (= € 42) per maand bedraagt.
Ayperi leert goed en gaat naar de 7e klas van de
“school voor de werkende jeugd”. Ze is een actief,
vrolijk meisje en neemt deel aan allerlei door CPC
georganiseerde trainingen, zoals “persoonlijke groei”.
Nurtaza Suyun – geboortedatum 03-02-2004
Nurtaza komt uit een gezin van 6 kinderen. Moeder staat er
alleen voor, nadat ze gescheiden is, omdat haar man teveel
dronk. Vader helpt het gezin niet. Drie van de zes kinderen
gaan nu dankzij steun van CPC naar school. De kinderen
hadden geen behoorlijke kleding en schoenen. Moeder werkt
alle dagen als naaister. Nurtaza zorgt voor de kinderen,
waarvan de drie jongste 6, 4 en 3 jaar zijn (nov. 2016).
Nurtaza is een rustige jongen, die regelmatig naar de
dagopvang bij de Dordoi-markt komt. Hij is nu overgegaan
naar de 7e klas, mede dankzij de “bijspijkerklas” van CPC. In
het nieuwe schooljaar zal hij gaan deelnemen aan de CPCgroep “Training voor trainers”.
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Met ingang van schooljaar 2017-2018 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.
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.
In oktober 2016 kwam het bericht dat het gezin Bishkek heeft verlaten.
Akylai Sarbalaeva – geboortedatum 19-03-2004
Akulai is overgegaan naar de 6e klas en heeft het afgelopen jaar aan allerlei CPC-activiteiten
deelgenomen. Het gezin is echter verhuisd naar een ander gebied en daarom neemt Akylai
geen deel meer aan het CPC-programma.
Nurzhigit Tynaliev – geboortedatum 06-09-2007
Nurzhigit woont samen met zijn moeder in een gehuurde kamer. Moeder werkt als conciërge
op de Dordoi-markt. Zijn vader is overleden. Nurzhigit verzamelt plastic flessen, dozen en
ander verpakkingsmateriaal op en rond de Dordoi-markt.
Na het verkrijgen van een geboortebewijs kon Nurzhigit naar school. Hij loopt vaak van huis
om in speelhuizen computerspellen te spelen. Gedurende een nachtelijke inval is hij door de
politie opgepakt en in een opvanghuis van de gemeente geplaatst. Een overheidscommissie
behandelt nu zijn zaak en beslist of hij in deze shelter blijft of terug kan naar huis. Om deze
reden in Nurzhigit – vooralsnog – uit het CPC-programma geplaatst.
II. PROGRAMMA OSH MARKT schooljaar 2017/2018
Azat Kurmanbek – geboortedatum 9-11-2003
Azat heeft het schooljaar “naar tevredenheid” afgesloten en
gaat naar klas 8. Hij blijft op de school met een eigen
studieprogramma, dat steun geeft om aanpassing te
bevorderen. Zijn moeder werkt nog op de markt en Azat zorgt
voor en na schooltijd nog altijd voor zijn jongere zusje.
Financiële steun blijft nodig.
Tolkunbek Sanjarbek –
geboortedatum 15-08-2004
Tolkunbek is goed overgegaan
naar de 6e klas. In de
zomervakantie neemt Tolkunbek
deel aan de cursus “training voor
trainers”
Zijn moeder sorteerde het
afgelopen jaar groente op de markt, maar in mei 2017 heeft de
overheid de markt gesloten vanwege verkeersoverlast. Zijn
moeder zoekt nu naar werk. Financiële steun blijft onmisbaar.
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Ainazik Nazirbaeva – geboortedatum 08-06-2004
Ainazik is naar tevredenheid overgegaan naar de 6ee klas. Ze
begeleidt in het CPC dagverblijf trainingen aan leeftijdsgenoten
op het gebied van communicatie en het vermijden van
conflicten.
Ze woont nog met haar oudere zus bij haar grootouders, die
beide werken. Waar mogelijk helpen Ainazik en haar zus hun
grootouders.
Anton Kostolomov – geboortedatum 24-03-2005
Andrew Kostolomov – geboortedatum 24-03-2005
Anton en Andrew zijn
allebei goed
overgegaan naar klas
5. Hun sterke vakken
zijn Russisch en
rekenen. Zij hebben
geen dag verzuimd. Ze hebben allebei
deelgenomen aan de CPC-training voor
“persoonlijke groei”. Ze zijn allebei ook goed in
voetbal en zijn in november 2016 in een club
opgenomen. In de familieomstandigheden is niets
veranderd en financiële steun blijft nodig.

Met ingang van schooljaar 2017/2018 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.
Marlen Kutubaev – geboortedatum 27-11-2001
Marlen heeft de 9e klas goed afgerond en gaat nu naar het beroepsonderwijs. Hij wil kok
worden. Marlen is zelfstandig geworden, is accuraat en heeft zelfvertrouwen. In zijn vrije tijd
helpt hij zijn vader met het repareren van schoenen. Marlen wordt in november 16 jaar en
dat betekent dat hij het CPC-programma gaat verlaten. Marlen en zijn vader willen de
sponsors bedanken die hem geholpen hebben.
Kutberdi Jusuev – geboortedatum 27-06-2001
Kutberdi is goed overgegaan naar klas 9. Hij nam deel aan verschillende trainingen van CPC
en begeleidde trainingen voor leeftijdsgenoten. Hij is het afgelopen jaar gegroeid, rijper
geworden en hij heeft zich ontwikkeld tot een leider onder leeftijdsgenoten. Kutberdi is
inmiddels 16 jaar en kan goed op eigen benen staan. Hij heeft het CPC-programma verlaten.
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