LEERLINGEN ADOPTIEPROJECT
CENTER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN
SCHOOLJAAR 2019/2020
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.

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.
PROGRAMMA DORDOI MARKT schooljaar 2019-2020
Aksana Yusupova – geboortedatum 28-04-2008 (foto ontbreekt)0
Aksana is overgegaan naar de vierde klas. Hoewel ze ver woont bezoekt ze heel regelmatig
het CPC-dagcentrum. Ze heeft trainingen in persoonlijke groei gevolgd. Haar moeder heeft
gezondheidsproblemen, maar ondanks dat probeert ze te werken. Aksana past op de jongere
kinderen en steunt haar moeder zoveel mogelijk. Financiële steun blijft nodig.
Zeer recent is op indicatie van de sociaal werkster van CPC Aksana geplaatst op een
internaat, omdat haar ouders haar op straat lieten bedelen. Zij blijft in het CPC-programma.

Madina Duishomamatova – geboortedatum 03-10-2008
Madina is in het begin van het afgelopen schooljaar in het
programma opgenomen. Het gezin komt uit de regio Osh.
Vader dronk te veel en maakte ruzie. Moeder en 6 kinderen is
gevlucht naar Bishkek. Het gezin woont in één kamer. CPC
heeft ervoor gezorgd dat de kinderen naar school kunnen.
Financiële steun is hard nodig.
Madina is overgegaan naar de 5e klas. Ze is actief en
nieuwsgierig en heeft de CPC-training “persoonlijke groei”
gevolgd.
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Talgat Suiunbaev – geboortedatum 17-04-2009
CPC heeft (het gezin) Talgat in het voorjaar van 2017 in
het programma opgenomen. Zijn moeder is vaak ziek en
kan niet werken. Vader bemoeit zich niet met de opvoeding
en biedt geen financiële steun. Talgat zorgt voor zijn
kleinere broertje.
Sinds het begin van het afgelopen schooljaar maakt Talgat
deel uit van het adoptieprogramma. Hij is nu overgegaan
naar de 4e klas en vindt school steeds belangrijker. Hij
heeft ook deelgenomen aan een CPC-training “persoonlijke
groei”.
Temirlan Sulaimanov – geboortedatum 19-04-2004
Temirlan is in de winter van
2018 opgenomen in het
CPC-programma. Het gezin
bestaat uit moeder en
(stief)vader met 5 kinderen
uit het eerste en 2 kinderen
uit het huidige huwelijk. De
ouders drinken te veel en
geven geen aandacht aan
de kinderen. Moeder werkt,
maar vooral de oudste
broer (16) verdient voor het
gezin als stalknecht in
Kazakhstan.
Temirlan is een intelligente, vriendelijke en sympathieke
jongen. Hij zorgt voor de jongere kinderen. Hij heeft bij CPC
trainingen gevolgd en leidt nu zelf trainingen voor
leeftijdsgenoten. De gezinssituatie is moeilijk, o.a. vanwege
door vader veroorzaakte schandalen. In de vakantie werkt
Temirlan in een naaiatelier als inpakker.
Anvar Semeteyev – geboortedatum 10-12-2005

Anvar is overgegaan naar de 6e klas. In de loop van dit schooljaar
heeft CPC ervoor gezorgd dat hij medisch is onderzocht en nu –
dankzij onze donateurs - de juiste behandeling krijgt voor diabetes.
Anvar pakt die behandeling zonder problemen op.
Het gezin kon zich niet laten inschrijven vanwege de ziekte van
Anvar. Ook dat is inmiddels met tussenkomst van CPC geregeld.
Moeder werkt niet vanwege de baby. Vader werkt op de Dordoimarkt. Zijn loon gaat op aan huur en eten. Anvar liep bij gebrek aan
goede winterschoenen op de sneakers van zijn zusje. CPC steunt dit
gezin.
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 Daut Joldubai - geboortedatum 04-05-2003
Daut begint het nieuwe schooljaar in klas 10. Hij is heel
nieuwsgierig en geïnteresseerd in taalwetenschap. Hij wil dan ook
graag vertaler worden. Zijn vader woont weer thuis, maar drinkt
nog steeds. Moeder doet seizoenswerk. Financiële steun blijft
nodig.
Elnura

Asema Chalkysheva –
geboortedatum 07-06-2011 
Asema woont bij haar moeder
(1984) en broertje (2017) in een
voor € 32 gehuurde kamer. Haar
ouders zijn gescheiden. Haar
moeder bedelt bij de moskee. Asema gaat dit jaar voor het eerst
naar school

Met ingang van schooljaar 2019/2020 NIEUW in het programma
Muslima Alaybekova – geboortedatum 06-10-2012 
Muslima is in de Batken-regio geboren. Haar moeder (1987) is
gescheiden omdat haar man psychisch ziek was en teveel dronk. Zij
is inmiddels hertrouwd. Uit dit huwelijk is een kind geboren en de
tweede is op komst. De huidige man van Asel heeft hepatitis. Soms
werkt hij op de Dordoi-markt als kruier. Hij betaalt nog € 85
alimentatie aan zijn eerste gezin. Het
gezin woont dichtbij de Dordoi-markt in
een gehuurde kamer voor € 25 per
maand. Muslima is in september in de 1e
klas begonnen.
 Asema Bakyt –
geboortedatum 05-03-2008
Asema woont met haar twee boers en
haar moeder dichtbij de Dordoi-markt in
voor € 38 gehuurde woonruimte. Haar
moeder (1985) is gescheiden en haar
vader betaalt geen alimentatie. Ze werkte
als naaister, maar is nu thuis met een
zoontje (2018) van 1 jaar. Ze heeft in het
afgelopen jaar een kleine operatie ondergaan.
Asema is in september begonnen in de 6e klas.
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 Aidana Usonova – geboortedatum ?? 2012
Haar ouders zijn gescheiden toen Aidana nog heel klein was. Ze
heeft haar vader nooit gezien. Haar moeder is hertrouwd. Aidana
woont bij haar oma (1953). Haar broer (3e klas) woont bij zijn
oom. Oma heeft een pensioen van € 50 per maand en de huur
voor haar kamer is € 32. Aidana is in september gestart in klas 1.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 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.
Mirlan Asan – geboortedatum 19-05-2004
Mirlan is overgegaan. Zijn moeder werkt de hele dag en zijn oudere broer werkt in Rusland en
stuurt geld naar de familie. De verbeterde financiële situatie heeft CPC doen besluiten dat
financiële steun niet meer nodig is
Nurtaza Suyun – geboortedatum 03-02-2004
Nurtaza heeft klas 8 afgerond. Het gezin is teruggegaan naar het dorp waar ze vandaan
kwamen.
Akmat Ibaydullaev – geboortedatum 22-04-2010
Het gezin heeft Bishkek met onbekende bestemming verlaten.

PROGRAMMA OSH MARKT schooljaar 2019/2020
 Ayperi Chormokeeva – geboortedatum 07-06-2004
Ayperi is goed overgegaan naar de 9e klas van de school voor de
werkende jeugd. Ze heeft het afgelopen jaar wekelijks trainingen
voor leeftijdsgenoten verzorgd in de dagopvang van CPC. Ze nam
ook deel aan het “forum theater”. Haar moeder sorteert nog altijd
groenten op de markt “Sary-Uzen”. CPC blijft Ayperi graag
steunen.
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Akmoor Jalalidinova – geboortedatum 09-02-2011 
Akmoor is vorig schooljaar in het schoolprogramma opgenomen.
Ze is goed overgegaan naar de 2e klas. Haar vader is overleden
toen ze drie jaar was. Haar moeder verkoopt groente op de Oshmarkt. In januari heef ze een aantal trainingen “Opvoeden
zonder geweld” gevolgd. Akmoor’s zusje is met uitstekende
cijfers overgegaan naar de 5e klas. Ze heeft in maart een aantal
CPC-trainingen gevolgd “persoonlijke groei”. CPC blijft dit gezin
steunen.

 Bekzat Abdiev –
geboortedatum 05-08-2011
Ook Bekzat is vorig schooljaar in
het schoolprogramma opgenomen.
Hij is goed overgegaan naar de 2e
klas. Hij woont met zijn moeder, broer en halfzusje. Zijn vader is
in 2012 overleden. Moeder is hertrouwd. Bekzat past ’s morgens
op zijn zusje en als zijn broer thuis komt neemt hij dat over en
kan Bekzat naar school. Zijn moeder werkt op het land. Zijn broer
heeft de 9e klas afgerond en gaat nu een vakopleiding volgen.
Deze zomer volgt Bekzat een serie CPC-trainingen “persoonlijke
groei”. CPC blijft dit gezin steunen.

Diana Murzaeva – geboortedatum 07-04-2007 (foto ontbreekt)
Diana is naar tevredenheid overgegaan naar de 5e klas. Haar moeder, die licht invalide is, heeft
een baan gevonden in een naaiatelier (salaris ca. € 25 per week). Haar jongere broertje is
overgegaan naar de 2e klas. Het gezin huurt een kamer voor ongeveer € 44 per maand. In
maart heeft Diana met haar jongere broertje de CPC-trainingen “persoonlijke groei” gevolgd.
Tijdens de vakantie werkt Diana met haar moeder als strijkster in
het naaiatelier. CPC steunt dit gezin.

Neila Mambaeva – geboortedatum 25-05-2009
Neila is naar tevredenheid overgegaan naar de 4e klas. Haar
broertje Muhammed is overgegaan naar de 2 e klas en haar jongste
broertje gaat naar een crèche. Haar moeder werkt nog als
conciërge op de Osh-markt en Neila helpt haar moeder nu bij haar
werk. Het gezin blijft (financiële) steun nodig hebben.
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 Eldar Bayserkeev – geboortedatum 13-06-2010
Eldar is goed overgegaan naar de 4e klas. Moeder verdient
maandelijks zo’n € 100 per maand als conciërge. Oma werkt nog
als schoonmaakster. CPC blijft het gezin steunen.

Met ingang van schooljaar 2019/2020 NIEUW in het programma
 Ariet Muratbekov – geboortedatum 15-10-2011
Ariet woont bij zijn oma Gulsayra (53 jaar) in een kamer voor € 32
per maand. Oma werkt niet vanwege haar astma. Zijn moeder (27
jaar) is in 2015 gescheiden. In 2018 is zij hertrouwd en woont apart.
In januari 2019 is daar een baby geboren.
Ariet’s vader Adilet (30 jaar) heeft het gezin verlaten, is hertrouwd en
woont met zijn huidige vrouw in Rusland. Hij geeft geen financiële
steun. Ariet’s moeder en een zus van oma springen bij in de betaling
van de huur.
Ariet is goed overgegaan naar de 2e klas. Hij is rustig, vriendelijk en
nogal zwijgzaam.

Ayana Kasymbekova –
geboortedatum 23-12-2011 
Ayana woont bij haar moeder (38 jaar) en twee oudere broers
(Nurbek 16 en Barsbek 11 jaar). Moeder dronk veel en in 2018
zijn op een beslissing van de “Commission on Family and
Children” de drie kinderen in een weeshuis geplaatst. Inmiddels
drinkt moeder niet meer en heeft zij werk gevonden. De kinderen
wonen nu weer bij haar. Nurbek heeft klas 9 goed afgesloten en
gaat de vakopleiding voor kok volgen. Barsbek is overgegaan naar
de 5e klas.
Ayana gaat het nieuwe schooljaar naar de 3e klas. Ze is
opgenomen in het CPC-programma. Ayana is een rustig meisje.
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 Bayan Kubanychbekova – geboortedatum 25-04-2004
Het gezin is in 2015 vanuit de regio Issyk-kul verhuisd naar Bishkek.
Bayan is opgenomen in het adoptieproject in januari 2019 samen met
haar zusje Aisuluu en haar boertje Aisarbek.
Bayan woont met haar moeder (37 jaar), haar oma (59 jaar),
broertje Bayaz (13 jaar), zusje Aisuluu (12 jaar), broertje Aisarbek (9
jaar) en zusje Nurzhan (2 jaar). Moeder verkoopt bananen bij het
busstation.
Bayan is goed overgegaan naar de 9e klas. Ze is een verlegen,
punctueel meisje. In het voorjaar heeft ze samen met haar zusje
Aisuluu een aantal trainingen “persoonlijke groei” gevolgd. In juli
nam ze deel aan de cursus “training voor trainers”. Het gezin huurt
een kamer voor € 45 per maand. Het maandelijks inkomen is € 127.

Ariet Bakytbekov – geboortedatum 25-06-2010 
Ariet is eind juli 2019 in het CPC-programma opgenomen. Hij
woont samen met zijn oma (56) en zijn broer Azamat (11). Ze
wonen in een verlaten garage. De moeder van de jongens is
gescheiden toen Ariet 1 jaar was. Ze is hertrouwd, maar de
familie weet niet waar ze is. Hun vader is 5 jaar geleden
hertrouwd, woont ergens anders en helpt de kinderen niet. Het
pensioen van oma is € 35 per maand. Oma en de kinderen
verzamelen ongeveer 30 kg. plastic flessen per dag en verkopen
ze voor 2,5 cent per kg.
Ariet (in rode T-shirt) is overgegaan naar de 3e klas en zijn broer
naar de 5e klas.

 Sezim Abdraimova – geboortedatum 21-07-2011
Sezim is in augustus 2019 opgenomen in het CPC-programma.
Zij woont met haar moeder (32) en haar broer Bael (10) in een
kamer voor € 50 per maand. Vader is in 2014 vertrokken en
steunt het gezin niet. Moeder werkt in een bakkerij en verdient
gemiddeld € 115 per maand. Sezim gaat naar de 1e klas en Bael
naar de 3e klas.
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Met ingang van schooljaar 2018/2019 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.
Azat Kurmanbek – geboortedatum 9-11-2003
Azat heeft klas 9 naar tevredenheid afgerond en heeft daarvoor een certificaat ontvangen. Op
26 juni is het gezin verhuisd naar een stad in de regio Batken. CPC en wij wensen hem daar
veel succes.
Roza Manasova – geboortedatum 28-08-2009
Zij heeft het afgelopen schooljaar al niet meer deelgenomen aan het CPC-programma omdat
het gezin na de vakantie niet is teruggekomen in Bishkek.
Anton Kostolomov – geboortedatum 24-03-2005
Andrei Kostolomov – geboortedatum 24-03-2005
Beide jongens zijn goed overgegaan naar de 6 e klas. Ze hebben geen les gemist en zijn
enthousiast deelnemer aan het voetbalteam. Ze hebben bij CPC de training “Leefvaardigheden”
en “Training voor trainers” gevolgd. In de dagopvang van CPC verzorgen ze nu trainingen voor
leeftijdsgenoten en ze zijn actief betrokken bij alle CPC-activiteiten. Moeder werkt als
schoonmaakster (salaris ca. € 63 per maand). Hun oudere broer heeft de technische school
afgerond en werkt nu als automonteur bij een service station (salaris ca. € 250 per maand).Een
andere broer heeft 9 klassen van de school afgerond, maar is niet gaan doorleren. Hij werkt nu
als conciërge bij de Osh-markt (salaris ca. € 188 euro per maand).De financiële situatie van het
gezin is daarmee zo verbeterd dat er voor Andrei en Anton geen financiële steun meer nodig is. De
familie wil graag iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt dat Anton en Andrei naar school konden.
Damira Esenbaeva – geboortedatum 16-11-2005
Damira is naar tevredenheid overgegaan naar klas 8. Ze was een positieve coach en wekelijks
gaf ze leiding aan CPC-trainingen voor leeftijdsgenoten. Moeder komt in augustus vanuit
Rusland voorgoed terug naar Kirgizië en gaat met Damira in de stad Osh wonen.
Muhamed Ali Ismailov – geboortedatum 31-01-2007
Muhamed en zijn vader zijn in maart verhuisd naar het dorp Sosnovka, zo’n 100 km. verwijderd
van Bishkek. CPC heeft geen contact meer met hen en weet ook niet of Muhamed is
overgegaan.
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