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LEERLINGEN ADOPTIEPROJECT 
CENTER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN 

Schooljaar 2020/2021 

THE PROTECTION OEN BIJ START SCHOOLJAA 
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. 
 

ALGEMEEN 

Het – ook in Kirgizië ontregelde – schooljaar zit erop! De gezinnen in moeilijke 
leefsituaties hebben het zwaar te verduren als gevolg van de coronacrisis. Geen werk 

betekent geen inkomen en in de meeste gevallen niet of nauwelijks te eten. De online 
lessen voor de kinderen waren bij gebrek aan de juiste apparatuur moeilijk te volgen. De 
ouders zijn vaak laag geletterd en kunnen niet helpen. Voor de medewerkers van CPC, 

die vanuit huis moesten werken, was het moeilijk contact te houden met de gezinnen. 
Het project dat wij samen met Wilde Ganzen hebben kunnen realiseren heeft in alle 

opzichten positief gewerkt. De gezinnen zijn hierdoor gemotiveerd om door te gaan en 
tonen dit o.a. door nu al enthousiast de door CPC georganiseerde workshops te volgen.  
 

De nood is hoog in Kirgizië, vooral voor de gezinnen in moeilijke leefsituaties, 
de doelgroep van Center fort he Protection of Children. Wij vragen dan ook 

waar mogelijk “reclame te maken” voor ons werk/onze stichting. Zegt het 
voort, zegt het voort! 
 
 

Onderstaande kinderen kunnen naar school uit de optelsom van toegezegde en nog te 

verwachten éénmalige giften. Donateurs, die een jongen en/of meisje voor langere tijd 

adopteren (€ 120 per jaar) krijgen jaarlijks een persoonlijk verslag. 

 

◄ Aksana Yusupova – geboortedatum 28-04-2008  

Aksana is overgegaan naar de vijfde klas. Het gezin [grootmoeder, 

moeder, Aksana met haar broer en zus] leeft onder moeilijke 

omstandigheden. Moeder is vaak ziek. Niemand werkt. Ze wonen in 

een gehuurd appartement, zolang het door “good people” wordt 

betaald. Om die reden verhuizen ze vaak. Aksana is van school 

veranderd, dichter bij waar zij nu woont. Toen de scholen vanwege 

corona werden gesloten kon zij moeilijk op afstand de lessen volgen 

bij gebrek aan tv en telefoon. Ze kon soms bij buren werken en hen 

om hulp vragen. Ze heeft uit het recente project met Wilde Ganzen 

een nieuwe telefoon ontvangen, waarmee het gezin de online lessen 

en CPC-trainingen kan volgen. 

 

 

1 

PROGRAMMA DORDOI MARKT - schooljaar 2020/2021 
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◄ Asema Chalkysheva – geboortedatum 07-06-2011  

Asema doet op school haar bet. Ze is goed in rekenen. Samen met 

haar moeder en jongere broertje woont ze in een huurappartement. 

Moeder heeft een beperking en ontvangt een uitkering. Asema volgt 

tijdens de corona quarantaine de lessen via WhatApp. 

 

 

 

 

 

Talgat Suiunbaev –  

geboortedatum 17-04-2009  ► 

Talgat is overgegaan naar de 5e klas Hij 

is actief, serieus en accuraat. Moeder 

doet thuis naaiwerk. Als gevolg van 

corona is zij zonder werk. Talgat volgt 

lessen via WhatsApp. Het gezin krijgt 

steun van CPC en van de lokale overheid. 

 

 

 

 

Muslima Alaybekova – geboortedatum 06-10-2012 ► 

Muslima heeft de 1e klas goed doorlopen. Ze zit op een dansclub. 

Het gezin [stiefvader, moeder, 2 broers, zus] woont in een 

huurappartement. Moeder is in verwachting. Muslima vindt het 

leuk te knutselen met papier en stof. Tijdens de corona lockdown 

heeft ze de lessen gevolgd via WhatsApp.  

 

 

◄ Aidana Usonova – 

geboortedatum 04-07-2012 

Aidana is een uitstekende 

leerling en gaat naar klas 2. Zij 

woont bij haar grootmoeder 

van moeders kant, samen met een oudere broer. Tijdens de 

corona lockdown 

heeft Aidana bij 

buren de lessen 

gevolgd bij gebrek 

aan een eigen tv of 

smartphone. Ze heeft uit het recente project met 

Wilde Ganzen een nieuwe telefoon gekregen, waarmee 

het gezin de online lessen en CPC-trainingen kan 

volgen. 

De ouders van Aidana zijn gescheiden. Moeder is 

hertrouwd en kreeg nog drie kinderen. Zij steunt 

Aidana niet.  
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Met ingang van schooljaar 2020/2021 NIEUW in het programma 

 

◄ Nurel Atabaev – geboortedatum 10-11-2012 

Nurel doet het goed op school en vooral rekenen vindt hij leuk. In 

zijn vrije tijd voetbalt hij graag. Nurel is heel netjes en punctueel. 

Twee jaar geleden verhuisde moeder Ainura [22-01-1983] van 

Jalal-Abad naar Bishkek om Nurel een goede opleiding te geven. 

Moeder loopt slecht als gevolg van een botinfectie in handen en 

voeten. Ze heeft zich ingeschreven voor naailessen. Ze wonen 

samen in een gehuurd appartement voor KGS 3.000 [= ca. € 

37,50] per maand. Ze leven van een uitkering van KGS 5.000 [= 

ca. € 62,50] per maand. 

Nurel heeft zijn vader niet gekend. Zijn ouders zijn gescheiden 

toen moeder van hem in verwachting was.  

 

 

 

 

◄ Nurmuhanbet Chusupov – geboortedatum 18-03-2008 

Nurmuhanbet doet het op school redelijk. Hij gaat naar klas 5. 

Hij heeft de CPC-training "persoonlijke groei" gevolgd. 

Nurmuhanbet is een vriendelijke, verantwoordelijke, behendige 

jongen. Hij houdt van voetballen. In het gezin helpt hij zijn 

moeder met schoonmaken en hij zorgt voor zijn jongere zusje 

Sulamita [21-07-2013]. Voor een crèche is geen geld. Moeder 

Shaygul [21-03-1978] werkt in een naaiatelier. Zij is vaak ziek 

vanwege astma. Ze kan niet zonder inhaler. De ouders zijn 

gescheiden en vader helpt het gezin niet. Hij schijnt in 

Kazachstan te zijn. Het gezin woont in een gehuurd appartement 

voor KGS 2.300 [= ca. € 28] per maand. 

Nurmuhanbet heeft uit het recente project met Wilde Ganzen 

een nieuwe telefoon ontvangen, waarmee het gezin de online 

lessen en CPC-trainingen kan volgen. 

 

 

Ulukman Mahamatov – 

geboortedatum 31-08-2010 ► 

Ulukman doet het redelijk goed op 

school. Hij is laat naar school gegaan en zit daardoor samen met 

zijn jongere zus Zhanatayem [23-08-2011] pas in de 2e klas. Het 

is een actieve, nieuwsgierige, ijverige jongen. Ulukman ziet slecht 

en heeft een bril min 6. Hij houdt van voetballen. De ouders van 

Ulukman zijn gescheiden. Vader is hertrouwd en heeft uit dat 

huwelijk twee kinderen. Tot 2014 heeft hij alimentatie betaald. 

Het is onbekend waar hij nu is. Zijn moeder [bijna 30] werkt als 

afwasser in een café. Oma van moeders kant [55] is ziek en heeft 

geen pensioen, omdat ze uit Tadzjikistan komt. Opa van moeders 

kant [56] verzamelt dozen op de markt. Helaas drinken beiden 

met regelmaat teveel.  

Het gezin heeft voortdurend een tekort aan basisproducten. Hun leven is erg moeilijk. Moeder had 

geen paspoort, maar onlangs heeft zij dit met hulp van CPC-medewerkers alsnog gekregen. 
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Kurmanbek Abdumalikov – geboortedatum 14-10-2013 

Kurmanbek [op foto rechts in geel shirt] gaat in het 

nieuwe schooljaar naar de eerste klas. 

Moeder Gulsarat [1992] woont met haar kinderen 

Kurmanbek, Alinur [15-02-2017] en Aruuke [29-11-

2019] in een gehuurd appartement voor KGS 1.500 [= 

ca. € 18] per maand. Haar man heeft het gezin verlaten 

en is naar Rusland gevlucht. Hij liet een schuld achter 

van KGS 20.000 [= ca. € 250]. Moeder zorgt ook voor 

Aelita [29-11-2013], de dochter van haar jongere – 

gescheiden - zus, die lijdt aan epilepsie. 

Gulsarat is nu druk doende om de documenten te 

verkrijgen, die nodig zijn om in aanmerking te komen 

voor een uitkering.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 

 

Temirlan Sulaimanov – geboortedatum 19-04-2004 

Temirlan heeft klas 9 goed afgerond. Hij is in het afgelopen jaar gaan boxen en heeft een 

certificaat 2e plaats boxen ontvangen. Het gezin telt acht personen > moeder, vijf jongens en 

twee meisjes. Temirlan verlaat het CPC-programma vanwege zijn leeftijd en omdat hij nu gaat 

werken 

 

Daut Joldubai - geboortedatum 04-05-2003 

Daut begint het nieuwe schooljaar op de “Humanitarian Law School”. Hij is onlangs zijn vader en 

oom gaan helpen op een bouwplaats. Als gevolg van de corona crisis was het hele gezin (5 

personen) thuis zonder inkomen. Ze hebben van de lokale autoriteiten en privé personen hulp 

gekregen. Zijn oom steunt financieel de studie van Daut.  

 

Asema Bakyt – geboortedatum 05-03-2008 

Asema heeft de 6e klas goed doorlopen. Haar hobby is het maken van ansichtkaarten. Het 

gezin is de stad uitgegaan naar Sokuluk, waar ze tijdelijk zijn opgevangen door familie. Ze 

maakt dus geen deel meer uit van het CPC-programma. 
  

Met ingang van schooljaar 2020/2021 UIT het programma    
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◄ Akmoor Jalalidinova – geboortedatum 09-02-2011  

Akmoor heeft de tweede klas goed afgesloten en haar oudere zus 

heeft de vijfde klas uitstekend afgerond. Moeder verkoopt nog 

altijd groente op de Osh markt. Akmoor heeft uit het recente 

project met Wilde Ganzen een nieuwe telefoon ontvangen, 

waarmee het gezin de online lessen en CPC-trainingen kan 

volgen. 

 

 

 

 

Bekzat Abdiev – geboortedatum 

05-08-2011 ► 

Bekzat is goed overgegaan van de 

tweede naar de derde klas. Hij heeft 

vorig jaar in de vakantie niet de 

training “persoonlijke groei” gevolgd, 

omdat hij naar zijn tante in een 

dorpje buiten Bishkek is geweest. Dit 

jaar is hij weer voor deze training 

uitgenodigd. Zijn oudere broer is geen vakopleiding gaan volgen, 

maar heeft samen met zijn moeder op het land gewerkt. 

 

 
 
 
 

◄ Diana Murzaeva – geboortedatum 07-04-2007 

Diana heeft klas 5 naar tevredenheid afgerond en haar broer klas 3. 

Diana heeft niet alleen de training “persoonlijke groei” gevolgd, 

maar ook deelgenomen aan de “training voor trainers”. Zij is nu 

peer-trainer voor CPC.  Moeder werkt nog in het naaiatelier, waar 

Diana haar in haar vrije tijd helpt. 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA OSH MARKT schooljaar 2020/2021 
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Neila Mambaeva –  

geboortedatum 25-05-2009 ► 

 

Neila is naar tevredenheid overgegaan 

naar de 5e klas. Moeder werkt nog als 

conciërge op de Osh-markt. Mede 

dankzij de financiële steun voor Neila 

heeft het gezin kunnen sparen voor 

een tv en heeft Neila tijdens de 

lockdown geen lessen hoeven missen. 

Neila heeft moeite met rekenen en 

Russisch. Bij CPC heeft zij bijlessen 

gevolgd. ’s Avonds na negenen gaat ze 

nog met haar moeder de Osh-markt 

schoon maken. Het gezin heeft uit het 

project Wilde Ganzen een nieuwe 

telefoon gekregen, zodat iedereen de CPC-trainingen en de schoollessen goed kan volgen. 

 
  

◄ Eldar Bayserkeev – geboortedatum 13-06-2010 

Eldar is overgegaan naar klas 5. Moeder heeft twee weken in het 

ziekenhuis gelegen en is nu thuis, maar kan niet lopen. Dat betekent 

geen inkomen. Oma werkt nog als schoonmaakster. 

 

 

Ariet Muratbekov – geboortedatum 

15-10-2011 ► 

Ariet is goed overgegaan naar de derde 

klas. Hij heeft deelgenomen aan CPC-

trainingen en begint zelfvertrouwen te 

krijgen. Hij komt uit voor zijn mening, 

maakt vrienden en neemt deel aan 

evenementen. Voor zijn inzet op school 

heeft hij als beloning een “diploma” 

gekregen. Hij woont bij zijn oma, die 

wegens ziekte niet kan werken. Zijn 

hertrouwde moeder woont apart. Zijn 

hertrouwde vader woont in Rusland en 

geeft geen financiële steun. Ariet heeft 

uit het recente project met Wilde Ganzen 

een nieuwe telefoon ontvangen, 

waarmee het gezin de online lessen en 

CPC-trainingen kan volgen. 

 

 

◄ Ayana Kasymbekova – geboortedatum 23-12-2011 

Ayana en haar broer Barsbek  zijn in november 2019 naar een 

andere school gegaan, dichter bij huis. Ayana is naar tevredenheid 

overgegaan naar klas 3 en haar broer Barsbek naar klas 6. Haar 

oudste broer Nurbek heeft de beroepsopleiding tot kok afgerond en 

hoopt nu werk te vinden. Barsbek heeft de CPC-cursus “Training 

voor trainers” gedaan en is nu peer-trainer voor CPC-

leeftijdsgenoten. Ayana gaat komend jaar de CPC-trainingen 

“persoonlijke groei” volgen. 
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◄ Adilet Bazarbaev – geboortedatum 21-01-2012 

Adilet is sinds juni 2019 in het CPC-programma. Hij woont 

samen met zijn moeder [33 jaar] en zijn zusjes Asel [15], 

Ayperi [5] en Nurperi [2].Toen Nurperi 1 werd is vader 

vertrokken, waarna moeder en de kinderen vanuit het district 

Jalal-Abad in mei 2019 zijn verhuisd naar Bishkek. 

Adilet is goed overgegaan naar de tweede klas. Hij is een 

zwijgzame, verlegen, nette jongen. Helaas gaat Asel niet naar 

school bij gebrek aan geld. In maart 2020 heeft zij de naailessen 

van CPC met succes afgerond. Moeder verkoopt groenten op de 

Osh-markt.  
 

  

Ayana Attokurova – 

geboortedatum 6-6-2009 ► 

Ayana woont bij haar tante 
Burul samen met haar oudere 

zus Diana [20] en jongere 
broertje Nurzhigit [10]. Haar tante heeft vijf kinderen > 

zoon Adilet [18] die klas 11 heeft afgerond, zoon Bolot 
[17] die klas 9 heeft afgerond en gaat werken om zijn 
moeder te helpen, dochter Shirin [3], zoon Amir [1,5] en 

dochter Fatima [3 mnd.]. De man van tante Burul heeft 
het gezin verlaten. Alleen Diana werkt als schoonmaakster 

in een supermarkt. 
Ayana’s moeder is in januari 2020 overleden en haar 
vader heeft het gezin al in 2014 verlaten. Ayana is een 

rustig, sympathiek en goed gehumeurd meisje. In februari 
2020 is ze samen met haar broer Nurzhigit opgenomen in het CPC-programma. Ayana 

gaat naar klas 5 en Nurzhigit naar klas 4. 
 
 
 

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. 

 

Bayan Kubanychbekova – geboortedatum 25-04-2004 

Het gezin in is februari verhuisd naar het dorp Belovodskoye, net buiten Bishkek. Er is geen 

contact meer met de familie.  

 

  

Met ingang van schooljaar 2020/2021 UIT het programma 

Met ingang van schooljaar 2020/2021 NIEUW in het programma 
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Ayperi Chormokeeva – geboortedatum 07-06-2004  

Begin dit jaar is het gezin verhuisd. CPC heeft geen contact meer omdat het bekende 

telefoonnummer is afgesloten. Ayperi en haar moeder hebben zelf geen contact opgenomen. 

 

Ariet Bakytbekov – geboortedatum 25-06-2010  

Ariet is naar tevredenheid overgegaan naar de vierde klas. In 2019 heeft hij deelgenomen aan de 

CPC-training “persoonlijke groei”. Hij kreeg meer zelfvertrouwen en ging het op school steeds 

beter doen. Na dit schooljaar verhuist het gezin naar een dorp buiten Bishkek. 

 

Nuriza Akmatova – geboortedatum 01-08-2009 

Het gezin kon het niet rooien in Bishkek en is in december 2019 teruggegaan naar het dorp waar 

ze vandaan kwamen in de regio Osh. Het gezin had geen telefoon en er is geen contact meer 

geweest. 

 

 
Bishkek/Zoetermeer, augustus 2020 
 
 
 

http://www.elnura.nl/
mailto:info@elnura.nl

