Het laatste nieuws van de vrouwenclub
De vrouwengroep functioneerde tot vorig jaar onder de paraplu van het PCC (Protibundi
Community Center).
Sindsdien is de groep een eigen, zelfstandige organisatie.
Over deze ingrijpende ontwikkelingen leest u hieronder.
1. Ze veranderen hun naam in AROWHI (je kunt het uitspreken arohi)
( Association of the Rights and Opportunities for Women Handicapped Initiative )
Nu is de vrouwenclub bezig om de overheidsregistratie als organisatie te verkrijgen.
Ze veranderden hun naam voor deze gelegenheid in Arowhi.
Laten we bidden voor hun nieuwe start!

2. Bestuursleden van AROWHI
Voorzitter: Dipu Pandit

Vice Voorzitter: Jannatul Ferdose

Secretaris: Shikha Akter

Penningmeester: Super George Chisim

Bestuurslid ： Prof. Fakir Azmal Hoda (iedereen noemt hem "Mithu")
Hoogleraar Mymensingh Agriculture University

AROWHI krijgt een overheidsregistratie.
De bestuursleden zijn allemaal gekozen. Ze ontvangen geen salaris voor hun taak.
De drie vrouwen zijn vrouwen met een handicap.
Dipu werkte enkele jaren geleden in de Showroom als verkoopster.
Ze ging studeren en kreeg daarna een functie als lerares van een openbare school.
(Leraar op een openbare school heeft een hoge status in Bangladesh. Het is moeilijk om deze
functie te krijgen zonder corruptie. Natuurlijk heeft ze daaraan niet meegedaan.)
Ze zal een grote steun en hoop voor AROWHI zijn.
De andere twee vrouwen hebben een goede relatie met Tahmina.
Super is al sinds de oprichting in 2000 betrokken bij de vrouwenclub. Hij zet zich er
voortdurend voor in dat de vrouwen recht wordt gedaan. Hij behoort tot de etnische
minderheid van de Garo’s.
Mithu is een goed mens. Hij werd geraakt door het werk van Tahmina toen hij haar ontmoette
tijdens een door MATI (Duitse NGO) georganiseerde bijeenkomst. Sindsdien heeft hij haar op
verschillende manieren persoonlijk geholpen. Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich
(inclusief betaling) voor hun registratie.
3. Nieuw personeel
Mr. Ashutosh Snal
Hij komt uit de etnische minderheid van de Garo’s .
Ongeveer 25 jaar geleden stuurde Br. Frank hem naar Taize toen hij student was.
Hij werkte vroeger met de Taizé broeders. Hij organiseerde jeugdbijeenkomsten in heel
Bangladesh en hielp ook in het schoolprogramma van de broeders. Daarna kreeg hij een baan
in Dhaka bij de katholieke missie. Twaalf jaar geleden kwam hij terug naar Mymensingh om
deel te nemen aan het PCC-project. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich als
projectmanager in een dorp. Vorig jaar werd het project afgesloten. Sindsdien was hij op zoek
naar een nieuwe baan. Toen hij merkte dat de vrouwenclub een mannelijk staflid nodig had
heeft hij zich gemeld.

Ashutosh was een belangrijke steun voor
de vrouwenclub die zich na hun vertrek
uit de PCC organisatie moesten
handhaven in een mannenwereld.

Ashutosh en zijn vrouw

Ashutosh stelt zichzelf voor:
My name is Ashutosh Snal, Son of Alem Chiran and Bimola Snal. I have been working with
Association of the Rights and Opportunities for Women Handicapped Initiative (AROWHI)
from June 2020. I have experiences of working with disability development for 12 years.
During my working with Protibondhi Community Centre (PCC) I have seen that people with
disabilities solely depend on their family members due to illiterate and unskilled. Most of
family members are also day labors. They live in tiny and congested houses with an average
of 5.5 family members. Having this condition as a result family members consider the persons
with disabilities as a burden. The society also disregards them. The women with disabilities
are treated as a burden much more than males with disabilities. Often they are tortured
physically and emotionally by family members and society. There are less opportunities for
them to overcome these challenges in the society. In fact, women with disabilities are unable
to overcome the challenges due to unaware of their rights and unknown the service providers
of the area.
I took it as a chance to work again with women with disabilities which I love to do when
AROWHI offered. Because this organization is very exceptional than other. May be it is a
plan of God that I joined in AROWHI. I hope I can transfer my skills to improve their life
them for creating source and scopes. I believe that women with disabilities also can contribute
their family and society with potential and talent if they get any scope and environment. I
have seen many women with disabilities made it successful in their life through which is very
impressive. Now I am visiting the family of women with disabilities to identify their
challenges and getting opinion how to overcome their challenges. I am learning every day
patience, persistence, grace and humility from them during working with AROWHI which
inspires me to go on my daily life. Please do pray for me.

4. Het kantoor
Het conflict van de verdeelde GBC (Garo Baptist Church) gaat nog steeds door. Niemand
weet hoe ze op dit moment tot verzoening kunnen komen. Zelfs in deze ongemakkelijke
situatie werken onze vrouwen zoals voorheen in Shanti Nir. Er is geen manier om ergens heen
te gaan. Ze hebben voldoende ruimte en helling nodig in plaats van treden voor
rolstoelgebruikers. Zo'n nieuw kantoorgebouw is voor hen moeilijk te vinden.
Super en Ashutosh doen hun best een oplossing te vinden. Het beste zou zijn dat ze in Shanti
Nir kunnen blijven.
5. Recente situatie onder COVID19
Alles was gesloten van 26 maart tot 31 mei en er mocht niet worden gereisd.
Door de lockdown werden 178 kledingfabrieken gesloten, meer dan tweehonderd miljoen
mensen verloren hun baan, het armoedecijfer is gestegen van 20% tot 40%. Dat is de reden
waarom ze de lockdown liever niet meer voortzetten, zelfs als het aantal geïnfecteerde
mensen toeneemt.
Bij het vervoer als bus gebruiken de passagiers twee stoelen zodat ze een fysieke afstand
maken. Ze moeten dubbel voor betalen.
Sommige leden van AROWHI hebben een hoog risico op infectie. (vooral Tahmina) en zij
zijn veel binnen gebleven.

