
 

 

Heeft een dochter van een riksja fietser in Bangladesh een toekomst? 
 

( youtube filmpje over riksja fietser: https://youtu.be/whLMc1_NkKU) 

  

Doe je ogen eens dicht. En probeer je eens in te denken dat je in een drukke straat in een stad in 

Bangladesh bent. Je hoort getoeter van auto’s, brommers en belgeluid van riksja’s. Als toerist krijg je 

een warm gevoel als je de fietstaxi’s ziet. Je denkt dat het folklore is. Je hebt niet door dat de 

bestuurders van de riksja’s behoren tot de laagste klasse. En dat ze niet veel anders kunnen doen om 

geld te verdien.  

Een van de riksja fietsers is Riasat. Hij rijdt geen toeristen 

rond, maar brengt kinderen naar school. Hij is blij dat hij 

dit kan doen, maar je moet ook weten dat hij regelmatig 

met tranen in zijn ogen deze kinderen naar school rijdt. 

Het zijn kinderen van een andere kaste. Ze wonen in 

mooie huizen en gaan naar goede scholen. Hij verteld 

dat hij regelmatig moest huilen omdat zijn eigen 

kinderen niet naar school konden. Dat vond hij heel 

pijnlijk. Hij wilde namelijk dat zijn twee kinderen ook 

naar school konden. Hij wilde voor hen ook een leven 

met een toekomst. 

Maar als riksja fietser verdient Riasat net voldoend om eten en kleren te kopen voor zijn gezin. En 

zeker niet genoeg om ze naar school te laten gaan. Dan moet je schoolgeld en een schooluniform en 

boeken betalen. Maar elke dag als hij de rijkelui-kinderen naar school brengt droomt hij dat er ooit 

een dag zou komen dat zijn kinderen ook naar school kunnen en dat 

ze kansen krijgen die hij nooit gehad had. 

Vorig jaar kwam zijn droom dichterbij toen de Kerk van de 

Nazarener een Kinderontwikkelcentrum in zijn buurt opende. Hij 

wilde graag dat zijn jongste dochter Charmin daar heen kon. Maar 

Sharmin durfde niet omdat ze bang was dat school voor haar te 

moeilijk zou zijn. Toen ging Riasat met leiders praten. Hij vertelde 

het probleem en zei dat hij zelf niet in staat was om zijn dochter met 

huiswerk te helpen omdat hij niet kon lezen en dat hij ook geen geld 

had om bijles te betalen. Ze hebben toen toegezegd dat ze haar 

extra hulp zouden geven. Met die toezegging durfde Sharmin wel te 

gaan. Na een tijdje ontdekten ze dat ze het zelfs zonder extra hulp 

ook wel kon. Ze bleek slim genoeg te zijn. 

Riksja fietser brengt kinderen naar school 

Charmin, de jongste dochter van Riasat 

https://youtu.be/whLMc1_NkKU


Je kunt je wel voorstellen dat Riasat sindsdien niet meer huilt, maar juist met een grote grijns op zijn 

gezicht in de riksja rijdt. En helemaal als hij zijn eigen dochter met de fietstaxi naar school brengt. 

Charmin is niet het enige kind dat niet naar school gaat. Er zijn nog steeds miljoenen kinderen die 

thuis of op het land moeten werken. Anders kan het gezin niet rond komen. Zij zijn de kansarme 

kinderen. Voor hen is er eigenlijk geen toekomst, 

Het Kinderadoptieplan is opgericht om juist die kansarme kinderen ook een toekomst te geven. Dat 

doet zij wereldwijd. In Afrika, Azië, Midden Oosten en ook dichterbij in Hongarije en Oekraïne. Ze is 

in 36 landen actief. Daar heeft ze 158 Kinderontwikkelcentra waar meer dan 19.000 kinderen naar 

school gaan. 

De Kinderontwikkelcentra zijn onderdeel van de Kerk van de Nazarener. Ze werkt veelal met 

vrijwilligers. Op de scholen werken wel betaalde en goed opgeleide onderwijzers. 

Het Kinderadoptieplan is een financieel adoptieplan. Ze steunt de kinderen niet door kleding of 

andere dingen te sturen, maar doet dat via geldelijke ondersteuning. 

Riasat betaald de kosten voor de school niet zelf. Dat doet een sponsor in een ver land. Iemand die 

het zelf goed heeft en die graag deelt van zijn  welvaart. 

Als jij je aangesproken voelt, kun je ook een kind als Sharmin een toekomst geven.  

Dat kan al voor een euro per dag. 

 

Er zijn meerdere manieren waarop je mee kan doen: 

 

 Vul de kaart in en doe hem in de collectemand die zo meteen rond gaat 

 

 Ga naar de website en meld je daar aan 

 


