Astudiaeth Achos Ar ein Ffordd:
Bangladesh

Mae Ysgolion Cwch yn do dag addysg i merched ym Mangladesh


Gan Tadej Znidarcic ar gyfer Shidhulai Swanirvar Sangstha

Ni does gan llawer o blant yn ardaloedd gwledig Bangladesh, yn enwedig merched, mynediad i
addysg. Yn aml, mae’r ysgol agosaf milltiroedd i ffwrdd, a mae rhieni yn anfodlon i anfon
merched at lleoliadau pell o’r cartref oherwydd perygl herwgipiad a gan bod y teithio yn cymryd
gormod o amer y ellir eu treulio ar gwaith tý. Yn ogystal, yn ystod tymor y monswn mae sawl
ysgol yn cael ei llifogu a gall plant mynd am fisoedd heb cyfarwyddiadau dosbarth. Ar ôl i’r dŵr
cilio, bydd llawer o blant byth yn dod yn ôl i’r ysgol.

Gwnaeth y materion hyn annog Mohammed Rezwan, o Chalanbeel yn Gogledd-Dwyrain
Bangladesh, i meddwl am datrysiad syml ond effeithiol i’r broblem : os na all plant cyrraedd yr
ysgol, dylai’r ysgol eu chyrraedd nhw – ar ffyrdd cychod! Pensawr wrth ei alwedigaeth,
sefydlodd yr elusen Shidhulai Swanirvar Sangsthaac yn lle dylunio tai, dyluniodd cychod. Mae
cychod yn nodwedd traddodiadol o’r ardaloedd ar hyd yr afon, a wnaeth Rezwan eu troi nhw
mewn i ysgolion. Mae’r cychod yn gweithredu fel bysiau ysgol a hefyd fel ystafelloedd dosbarth
ac yn galluogi plan i mynd i’r ysgol hyd yn oed yn ystod tymor y monswn. Ar gyfer lawer o
ferched, mae’r cychod yma yn cynrychioli’r unig cyfle am addysg.
Cwrddais i gyda Rezwan a’i cyd-weithwyr fel rhan o’r ‘Global Fund for Children’ sy’n cefnogi
rhaglenu Shidhulai. Ar ôl gweld gwaith Shidhulai, roeddwn wedi fy’n impressio gan sut all syniad
syml ond arloesol cael effaith enfawr ar siwt gymaint o fywydau. Yn ogystal a ysgolion,
adeiladodd Shidhulai llyfrgelloedd, clinigau a gorsafoedd pŵer solar ar cychoedd. Mi oedd
pentrefwyr a oedd arfer bod heb fynediad at doctoriaid na trydan nawr yn derbyn moddion,
gwybodaeth am amaethyddiaeth a lampiau solar yn rhad ac am ddim. Mae’r dosbarthiadau yn
bennaf yn llawn merched, sy i gyd yn awyddus i ddysgu. Mae gennynt nawr yr addewid o
dyfodol well gyda cyfleouedd na chafodd eu mamau.
Source: http://photophilanthropy.org/gallery-posts/boat-schools-bring-education-to-girls-in-flood-prone-bangladesh/
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