ADOPTIEPROJECT “ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL”
CENTER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN (CPC)
START SCHOOLJAAR 2021/2022
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.

Het schooljaar 2020/2021 was voor de kinderen uit het CPC-programma een
moeilijk jaar. Als gevolg van de COVID19-pandemie moesten ze lessen online
volgen, vaak met het hele gezin in een kleine ruimte, met gebrekkige
apparatuur en slechts zo af en toe of helemaal geen internetverbinding. De
CPC-medewerkers hebben – op afstand – gedaan wat ze konden om de
kinderen “bij de les” te houden.
De COVID19-pandemie betekende ook dat ouders zonder werk kwamen, geen
inkomen hadden en niet meer in staat waren voldoende voedsel te kopen
en/of de huur te betalen. Dit leidde nogal eens tot drankmisbruik en geweld
achter de voordeur. De CPC-medewerkers hebben zich intensief ingezet om
ook de ouders te motiveren door workshops te organiseren en
voedselpakketten te regelen.
Dit alles maakt overduidelijk dat de kinderen niet alleen op onderwijs
achterstand hebben opgelopen, maar ook op de verhoudingen binnen hun
sociale netwerk.
Onderstaande kinderen gingen en gaan naar school uit de optelsom
van de eenmalige donaties die wij hiervoor ontvangen Er zijn – helaas
– veel meer kinderen die deze kans [nog] niet gekregen hebben.
Geeft u ze die kans?
De sponsors die voor langere tijd een kind “adopteren” ontvangen
persoonlijk een verslag van “hun” kind.

◄ Neila Mombaeva –
geboortedatum 25 mei 2009
Neila heeft de vijfde klas redelijk afgerond en gaat
in het nieuwe schooljaar naar klas 6. Het salaris
van haar moeder, conciërge/schoonmaakster op de
Osh-markt, is aanzienlijk verhoogd, maar nog
steeds slechts ca. € 105 per maand. ’s Avonds
helpt Neila haar moeder op de markt.
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◄ Ayana Taldybekova –
geboortedatum 27 februari 2007
Ayana en haar zusje Akylai van 11 jaar zijn vorig
najaar opgenomen in het CPC-programma. Het gezin
bestaat uit haar ouders, twee zussen (11 en 9 jaar) en
drie broers (6,4 en 2 jaar). Moeder (38 jaar) is thuis
bij de kinderen. Vader werkt in de zomer in de bouw
en in de winter als lader op de Osh-markt. Ayana heeft
in maart deelgenomen aan de CPC-training
“Persoonlijke groei”, in mei aan “Training voor
trainers” en in juli volgde ze lessen “Leiding geven”. Ze
geeft nu online lessen aan kinderen uit het CPCprogramma en is lid van het “schoolparlement” van
haar school. De leraren hebben haar positieve
veranderingen opgemerkt. Ze heeft op uitnodiging
deelgenomen aan een gesprek met de President van
Kirgizië Sadyr Zjaparov. Ondanks de moeilijke
omstandigheden heeft Ayana klas 8 goed afgesloten en begint ze vol
enthousiasme aan klas 9.
Eldar Baiserkeev ►
geboortedatum 13 juni 2020
Eldar is goed overgegaan naar klas 6. Zijn moeder
is in juli overleden (levercirrose). Hij en zijn twee
jongere broertjes zijn bij oma. Zij werkt als
schoonmaakster.

◄ Bekzat Abdiev –
geboortedatum
5 augustus 2011
Bekzat heeft de 3e klas
met mooie cijfers afgerond. Zijn moeder werkt
op het land en zijn broer
werkt nu als bediende in
een cafetaria. Dit jaar
heeft Bekzat in maart in
Bisjkek en in juli in het
zomerhuis in Issyk-kul
deelgenomen aan de
CPC-training
“persoonlijke groei”.
Diana Murzaeva ►
geboortedatum 7 april 2007
Diana is goed overgegaan naar klas 7 en haar
broer naar klas 5. Haar moeder werkt nog als
naaister en Diana helpt haar ook nog altijd.
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◄ Ayana Kasymbekova –
geboortedatum 23 december 2011
Ayana gaat in het nieuwe schooljaar naar klas 5.
Haar moeder werkt op de markt, waar ze groente en
fruit sorteert en schoonmaakt. Ayana heeft een
aantal CPC-trainingen “Persoonlijke groei” gevolgd.
De financiële situatie van het gezin is nog steeds
slecht. Moeder is gaan drinken en haar broer heeft
geen werk als kok kunnen vinden. Hij werkt nu als
lader op de markt.

Ariet Muratbekov ►
geboortedatum
15 oktober 2011
Ariet is overgegaan naar
klas 4. Hij woont nog steeds bij zijn oma, die
vanwege ziekte niet kan werken. Haar dochter,
Ariet’s moeder, betaalt de huur en zorgt voor eten.

◄ Ayana Attokurova –
geboortedatum 6 juni 2009
Ayana is overgegaan naar de 5e klas. Zij woont nog
steeds met haar broer en zus bij haar tante, die een
aanvraag heeft ingediend voor een uitkering voor
Ayana en haar broer, omdat hun moeder is
overleden en hun vader vertrokken. Voor haar broer
is de uitkering goedgekeurd (ongeveer € 12,50 per
maand), maar voor Ayana niet omdat zij in Rusland
geboren is. Ayana’s oudere zus werkt als
schoonmaakster in een supermarkt.

Akmoor Jalalidinova – geboortedatum 9 februari 2011
Het gezin heeft in mei een nieuw huis gekregen in een dorpje zo’n 20 km.
buiten Bisjkek, gebouwd door de “Arab Fund for Social and Economic
Development”. Er is een school in dit dropje en Akmoor en haar zusje zullen
daarheen gaan. Haar moeder heeft een baan in een plaatselijk naaiatelier.
[salaris ca. € 295 per maand]. CPC eindigt de steun aan dit gezin, dat de
donateurs van Stichting Elnura graag bedankt voor de verleende steun.

“financiële adoptie” bij start schooljaar 2021/2022 - pagina 3 van 8

Adilet Bazarbaev – geboortedatum 21 januari 2012
Adilet is overgegaan naar de derde klas. Het gezin kon het niet bolwerken in
Bisjkek en is in juni weer teruggegaan naar het dorp in het district Jalal-Abad,
waar het vandaan kwam.
Kubanych Ismanov – geboortedatum 11 januari 2011
Dit jaar is Kubanych opgenomen in het programma, maar zijn moeder en hij
zijn teruggegaan naar het dorp waar ze vandaan kwamen. Hij heeft de vierde
klas goed afgerond.

◄ Elzar Baiserkeev –
geboortedatum 7 september 2012
Elzar is in december 2018 opgenomen in het CPCproject. Hij is de jongere broer van Eldar (11 jaar),
die ook financieel is ‘geadopteerd’. Elzar, Eldar en
Erbol (5 jaar) wonen bij hun grootmoeder. Hun
moeder is in juli 2021 overleden. Grootmoeder
Altyn is 63 jaar, werkt als schoonmaakster en
ontvangt maandelijks voor dit werk KGS 7.000 (ca.
€ 72) per maand. Daarnaast heeft zij een pensioen
van KGS 4.500 dat bijna volledig opgaat aan huur.
Oma zal een aanvraag indienen voor een uitkering
voor de kinderen in verband met het verlies van
hun moeder. Elzar doet het goed op school en
begint het nieuwe schooljaar in klas 2. Elzar is
kalm, verlegen, niet erg spraakzaam.

◄ Zheshishbek
(10 mei 2007)
en Orunbek ►
(25 mei 2009) Ysakov
Beide jongens zijn in
oktober 2020 opgenomen
in het CPC-project. Het
gezin verhuisde in
augustus 2020 vanuit de
regio Osh naar Bishkek.
Ze wonen met hun moeder
en grootmoeder in een
voor € 42 gehuurde
kamer. Moeder en
grootmoeder werken in
het veld, wieden, geven water, oogsten. Elke dag
ontvangt elk van hen gemiddeld € 5,75.
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Zheshishbek heeft deelgenomen aan alle CPC-trainingen "Persoonlijke groei".
Hij is kalm, vriendelijk, sociaal en begint het nieuwe schooljaar in klas 8.
Ook Orunbek volgde CPC-trainingen "persoonlijke groei". Orunbek is, net als
zijn broer, rustig en meewerkend. Hij begint het nieuwe schooljaar in klas 6.
◄ Baktygul Aydarova
geboortedatum 4 april 2010
Baktygul is in juli 2020 in het CPC-project
opgenomen. Het gezin kwam in februari 2020
vanuit de regio Osh naar Bishkek. Baktygul woont
bij haar moeder Gulmira [33 jaar] en haar broer
Umar [15 maanden]. Haar vader Zalkar is in
oktober 2019 naar Rusland vertrokken om te
werken. Er is nog steeds geen nieuws van hem.
Vanaf het voorjaar tot oktober werkt moeder in het
veld > wieden, water geven, oogsten. Voor dit werk
verdient ze gemiddeld ca. € 130 per maand en
daarvan gaat € 32 naar huur van de woning. Als
moeder werkt zorgt Baktygul voor haar jongere
broer. Baktygul doet het op school goed. Ze heeft
deelgenomen aan een trainingscyclus “Persoonlijke
groei”. Ze is een kalm, sympathiek, welwillend
meisje.

◄ Aksana Yusupova –
geboortedatum 28 april 2008
Aksana is overgegaan naar de zesde klas. Haar
moeder heeft een zwakke gezondheid. Ze werkt in
de zomer op het land en in de winter heeft ze geen
werk. Aksana helpt haar met alles. Ze zorgt voor
haar jongere broertje en
zusje en runt het
huishouden.

Talgat Suiunbaev ►
geboortedatum 17 april 2009
Talgat is overgegaan naar de zesde klas. Hij is
geïnteresseerd in fictie. Moeder is vaak ziek en is
behandeld in het ziekenhuis.
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◄ Muslima Alaybekova
geboortedatum - 6 oktober 2012
Muslima is goed overgegaan naar de derde klas.
Het gezin woont met zijn zevenen, waarvan de
jongste 1 jaar is, in een gehuurde ruimte. Muslima
is uit het eerste huwelijk van haar moeder. Haar
huidige stiefvader behandelt haar goed. Gedurende
de lockdown vanwege de COVID19-pandemie was
er niet of nauwelijks iets te eten. Inmiddels werkt
haar stiefvader als kruier op de markt. Hij is
astmapatiënt en daardoor vaak ziek. Muslima zorgt
voor de jongste kinderen en helpt haar moeder in
de huishouding.
Nurmukhamet Chusupov ►
geboortedatum 18 maart 2008
Nurmukhamet is een nette jongen. Zijn zwakke
moeder [astma] werkt als naaister en maakt lange
dagen. Hij zorgt voor zijn jongere zusje, kookt en
doet de was. Hij leert goed. De COVID19-pandemie
heeft het gezin in een crisissituatie gebracht.
Nurmukhamet is geïnteresseerd in biologie/zoölogie.
◄ Nurel Atabaev –
geboortedatum
10 november 2012
Nurel leert goed en is
overgegaan naar klas 3.
Ondanks haar
beperkingen probeert zijn
moeder thuis naaiwerk te
doen.

Erzhigit Eraliev ►
Geboortedatum 2 juni 2007
Op school ging het niet goed. Hij heeft veel lessen
gemist omdat hij vaak behandeld moest worden
vanwege zijn diabetes. Moeder [1982] is thuis voor
het gezin met drie kinderen. Zijn vader [1988] werkt
als kruier op de Dordoi-markt. Het gezin is in 2015
van de regio Osh naar Bisjkek verhuisd.
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◄ Ulukman Mahamatov –
geboortedatum 31 augustus 2010
Ulukman blijft achter op school. Hij is wel
overgegaan. Hij is in behandeling geweest bij een
neuroloog. Zijn moeder werkt als afwasser tot laat
in de avond. Zij wonen bij oma.

Asema Chalkysheva – geboortedatum 7 juni
2011
Het gezin is teruggekeerd naar het platteland.

◄ Aibiyke Tursunalieva –
geboortedatum 14 oktober 2014
Aybiyke gaat dit jaar naar de eerste klas. Familie
woont in een gehuurd appartement bestaande uit
één kamer. Vader is alcoholist, hij verdrinkt alles
wat hij verdient. Het gezin telt 4 kinderen, de
oudste is 9 jaar, de middelste 4 jaar en de jongste
is 10 maanden. Moeder is
thuis bij de kinderen.
.
Shumkarbek Ismanaliev ►
geboortedatum
4 oktober 2014
Shumkarbek woont samen
met zijn moeder en jongere
zus. Moeder en vader
scheidden toen hij nog jong
was. Dit jaar gaat hij naar de
1e klas. Vader neemt niet
deel aan de opvoeding.
Moeder heeft geen vaste
baan; in het zomerseizoen
werkt ze als naaister en de rest van de tijd zit ze
zonder werk. Ze huren een kamer.
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◄ Usman Kozhomberdiev –
geboortedatum 6 juni 2007
Usman zit in groep 8. Zijn moeder heeft geen vaste
baan. Sinds kort werkt ze in een naaiatelier als
leerling en dus met een klein salaris. Usman
studeert goed en is ook peer-trainer die lessen
geeft aan andere kinderen uit het CPC-programma.
Hij is een nette actieve jongen. Onze support
motiveert hem om te
slagen in zijn studie.
Ali Zulpuev ►
geboortedatum 24 september 2008
Ali is in het najaar van 2020 in het CPC-programma
opgenomen. Hij woont bij zijn stiefvader, moeder
en jongere broer. De familiesfeer is ongezond.
Stiefvader drinkt en moeder en stiefvader maken
veel ruzie. De kinderen lijden hieronder. Door
verhuizing liepen ze twee jaar achter op hun
leeftijdsgenoten en konden ze niet op tijd naar
school. Ali zou naar klas 7 moeten, maar werd dit
jaar op school toegelaten in klas 5. Zijn moeder
werkt als naaister. Stiefvader heeft geen vaste
baan; hij verdrinkt alles wat hij verdient. De jongen
is slim. Hij helpt mama in huis. Als onderdeel van
het CPC-programma heeft hij deelgenomen aan een
training voor persoonlijke groei.

Bishkek/Zoetermeer, 14 september 2021
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