Stichting Batashi ondersteunt kleinschalige
ontwikkelingsprojecten in Bangladesh

www.batashi.nl

Inleiding:
Met trots presenteer ik het jaarverslag 2012. De Stichting Batashi bestaat inmiddels vijf jaar.
Met dit verslag leggen wij verantwoording af over hoe uw geld wordt besteed. Eerst leest u over
de activiteiten van het project Santeen, een project voor persoonlijke hygiëne. Daarna vindt u
informatie over een veel kleiner initiatief op het gebied van ouderenzorg. Vervolgens geven we
een kort overzicht van de stichtingsactiviteiten en sluiten we af met het financiële overzicht.
Afgelopen december bracht ik een kort bezoek aan Bangladesh. Toen ik de nieuwsgierigheid
van de ongeveer 30 leerlingen voelde en zag met hoeveel plezier en toewijding de trainers de
voorlichting gaven, glom ik van trots. De kinderen zijn net zo leergierigheid als in Nederland,
maar dan in een lokaal dat bestaat uit een paar wiebelende banken en een zwart geverfde
muur dat dient als schoolbord. Ik werd geraakt door prachtige verhalen over de effecten van de
training. Het verhaal van een meisje dat eindelijk haar moeder durfde te vertellen dat haar
stiefvader handtastelijk was, raakte me het meest. Van een stil en timide meisje met blauwe
lippen werd ze dankzij de training weer een vrolijke, enthousiaste leerling. Daar doe ik het voor!
Voor de nieuwe donoren/ondersteuners heb ik de basisinformatie over het programma nog
eens toegevoegd. Deze is in schuine letters – donkerblauw weergegeven. Voor lezers die ons
al langer kennen, is dit bekende informatie.

Dankzij jullie (financiële) steun, enthousiasme
en energie hebben we weer mooi jaar achter
de rug en gaan we ‘op’ voor het vijfde jaar.
Doet u mee?

Dieuke Joosten,
voorzitter
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Algemeen
Sumita Choudery and Ainun Nahar zijn de initiatiefnemers van dit project. Hun doel
is tieners (jongens en vooral meisjes) voorlichting geven over persoonlijke hygiëne
en gezondheid. Ze leren hen het belang van handen wassen, wat aids is en hoe je
de ziekte kunt verkomen, en gaan in op de gevolgen van drugsgebruik of te jong
trouwen. In Bangladesh is het kennisniveau laag en over bovenstaande
onderwerpen wordt niet vrijelijk gesproken. Het resultaat van de training is dat de
deelnemers weerbaarder worden en beter op hun gezondheid kunnen letten.
We ondersteunen dit project alweer voor het vijfde jaar. 2012 was een jaar waarin
lekker gedraaid is. Geen nieuwe pilots maar consolideren van het basisprogramma,
de kringgesprekken en de docententraining. In onderstaande paragrafen zijn de
resultaten per onderdeel kort weergegeven.
Sumita en Ainun hielden een monitoring rapport bij en maakten aan het eind van het
jaar een verslag in het Engels. Dit is te lezen op de website. Verder houdt Sumita
netjes de boekhouding bij. Ook sturen ze ons regelmatig foto’s.
Op dit moment zijn er 3 trainers: Sumita, Ainun en Liza. Liza is dit jaar verder
ingewerkt. Ze keek mee en gaf zelf steeds meer lessen uit het basisprogramma.
Volgend jaar kan ze zelfstandig meedraaien. In december deed Liza het rustiger aan
vanwege haar eerste zwangerschap. In januari 2013 beviel ze van een dochter.

Liza- Ainun- Sumita
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Project I : Hygiëne en gezondheid voor tieners
- Santeen
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Van de trainers horen we dat er veel behoefte is aan dit programma. De jongere
leerlingen kunnen niet wachten om mee te doen. De leerlingen zijn opener en aardiger
omdat ze de trainers al kennen. Een aantal meisjes vertelden dat ze vroeger alleen
meededen om de snacks maar nu komen voor de informatie.
Dit jaar volgden 247 leerlingen (193 meisjes, 24 jongens en 30 vrouwen tussen de 17- 30
jaar) het basisprogramma bij 8 instituten in Dhaka. Dit zijn evenveel leerlingen als vorig
jaar in dezelfde instituten (voor uitleg van het basisprogramma en een overzicht van de 8
instituten zie de volgende bladzijde).
De trainers merken dat er nieuwe onderwerpen in het programma komen. Bij de tieners is
er behoeft aan persoonlijke gesprekken omdat veel van hen uit gebroken families komen.
Bij het vrouweninstituut hebben de vrouwen veel vragen over borstkanker. Verder wordt
er gesproken over het gevolg van het gebruik van de nieuwe media en mobiele telefoons.

Jaarverslag 2012
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Het Basisprogramma

3

Stichting Batashi – Jaarverslag 2012

Om het basisprogramma te ondersteunen en begrip te krijgen van de leraren op school houden
de trainers 4 keer per jaar een docentenvergadering. Naast dat docenten warm worden gemaakt
voor het onderwerp is het doel van deze vergaderingen aandacht en acceptatie krijgen voor de
lessen en de vordering van de leerlingen te bespreken. Leerkrachten zijn niet altijd enthousiast
over het programma. Niet zo zeer vanwege het onderwerp, maar omdat het soms botst met hun
eigen lestijd. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld geen extra opdrachten doen.
De vergaderingen zijn elk jaar weer nodig omdat er nieuwe leerkrachten zijn en niet iedereen bij
alle vergaderingen kan zijn. In totaal deden dit jaar ongeveer 100 personen (40 mannen en 60
vrouwen) mee aan de vergaderingen. Dit zijn docenten, leden van schoolbesturen en extra
stafleden van school. Het programma straalt uit naar een grote groep. Vorig jaar is de extra
docententraining uit deze vergaderingen ontstaan. De leerkrachten gaven aan dat ze zelf ook
behoefte hebben aan deze informatie. We vinden dit een mooie en belangrijke ontwikkeling.
Sumita en Ainun hoorden dit jaar van de leerlingen dat zij examenvragen kregen bij het vak ‘home
economics’, uit het hoofdstuk Hygiëne over menstruatie. Normaal wordt dit overgeslagen en niet
behandeld. Wat bleek? De docente had meegedaan met het docententraining! Een mooi effect
van het programma! Alle scholen doen in 2013 graag weer mee.

Het Basisprogramma bestaat uit ongeveer 24 bijeenkomsten. Ze beginnen in januari en
eindigen in december (ongeveer 1 x in de 2 weken). Ze vinden na of tussen schooltijd plaats
en duren ongeveer 1 uur.

De volgende 6 hoofdthema’s worden behandeld:
1.
Persoonlijke hygiëne en gezondheid (het belang van handen wassen, de
oorzaak van ziektes en belang van schoon drinkwater, wc-gewoontes etc.).
2.
Kinder- en vrouwensmokkel (waarom en hoe).
3.
Aids (hoe wordt de ziekte verspreid, wat kan je eraan doen, waar moet je
naartoe als je ziek bent).
4.
Drugs (Wat zijn drugs, wat gebeurt er als je ze gebruikt, hoe herken je iemand
die verslaafd is, wat zijn de gevolgen van verslaving).
5.
Pubertijd en reproductieve gezondheid (kennen van de geslachtsorganen, welke
functie ze hebben, wat gebeurt er in de pubertijd, ongewenste intimiteiten).
6.
Trouwen op hele jonge leeftijd (wat wordt er bedoelt, wat zijn de redenen en wat
kun je er tegen doen).
Zoals eerder gezegd worden in het programma onderwerpen besproken die gevoelig liggen in
Bangladesh.
Er zijn ongeveer 30 leerlingen per klas. Omdat de lessen na of tussen schooltijden gegeven
worden, wordt er ook altijd een tussendoortje voor de leerlingen meegenomen. Per les zijn er 2
trainers. De leerlingen worden gestimuleerd actief mee te denken en doen. Er worden
verschillende interactieve lesmethodes gebruikt en leerlingen krijgen tekenopdrachten om
zelfvertrouwen op te bouwen.
Onderdeel van het programma is dat elke deelnemer 2 mensen zoek met wie hij of zij haar
informatie deelt. Aan het eind van de programma wordt een anonieme enquête gehouden om
de kennis te toetsen.

Jaarverslag 2012
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Overzicht van de 8 instituten in Dhaka waar de lessen en training worden gegeven
Voor adressen van de scholen verwijzen we naar het eindverslag 2012 van Sumita.

Het kringgesprek
Het kringgesprek is ontstaan toen bleek dat de leerlingen geen tijd hadden voor vervolgtraining
maar wel behoefte hadden aan gesprekken.
Bij de scholen No. 2 en 4 horen ook tehuizen voor wezen (in Bangladesh worden ook kinderen
die één ouder hebben verloren wees genoemd). Hier worden al sinds 2010 kringgesprekken
gehouden. De leerlingen brengen hun eigen onderwerpen in. De onderwerpen dit jaar waren
vooral trouwen, scheiden, huiselijk geweld en vrouwenrechten. In totaal deden 60 leerlingen mee,
iets meer dan vorig jaar. Het is niet verplicht aanwezig te zijn.
In de nieuwsbrief van december 2012 staat een mooi voorbeeld van het effect van de
gesprekken. Een aantal oudere leerlingen in het tehuis besloten op eigen initiatief jongere
leerlingen te helpen en informatie te geven over het schoonhouden van de menstruatiedoeken.

De docententraining/opfriscursus.
Naar aanleiding van de geslaagde proef van 2011, zijn er dit jaar 3 (opfris)cursussen gegeven.
In totaal deden er 36 mensen mee, 3 keer zo veel als het jaar ervoor. Dit zijn leerkrachten,
schoolbestuurders en moeders van de tehuizen. De deelnemers waren erg blij met de training.
Wij hopen dat docenten in de toekomst zelf deze informatie kunnen geven.

In ongeveer 3 dagdelen bespreken de trainers dezelfde onderdelen van het basisprogramma
voor de tieners. De vraag komt van de scholen zelf. De leerkrachten gaven aan dat ze zelf
eigenlijk ook nog nooit een plaatje hebben gezien van de eierstokken en baarmoeder. Zij hebben
ook behoefte aan deze informatie.

Jaarverslag 2012
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Vorig jaar heeft Sumita een kleine ondersteuning gevraagd voor het onderzoeken van een
initiatief om een bejaardenhuis te beginnen.
Eind augustus levert Sumita een kort Engelstalig voortgangsverslag in. Omdat Engels
schrijven lastig is voor Sumita, werd zij ondersteund door Paroma Jahan (zij is pas
afgestudeerd). Paroma heeft voor haar werk een vergoeding gekregen. Dit zijn de enige
kosten tot nu toe voor het project.
Het uitwerken van het idee loopt vertraging op, omdat 2 belangrijke meedenkers van het
plan vanwege gezondheidsproblemen tijdelijk niet kunnen meedoen.
Sumita heeft eerst informatie gezocht in krantenartikelen en websites; vervolgens heeft ze 2
ouderenhuizen bezocht. Het eerste huis was een huis waar veel ouderen bij elkaar wonen,
Het wordt gerund en gefinancierd door iemand die een stuk land heeft en dit uit liefdadigheid
doet. Helaas mocht zij niet met de bewoners praten. Het tweede huis is een klein semicommercieel initiatief waarbij ouderen bij elkaar wonen, verzorgd worden en samen een
deel van de kosten betalen.
In het verslag beschrijft zij verder de situatie voor ouderen in Bangladesh en haar ervaringen
na het bezoeken van de 2 huizen.
Op 12 oktober 2012 is er een vergadering geweest van een aantal geïnteresseerde
familieleden en kennissen om verder na te denken over een plan. Uit dit gesprek komt dat
Sumita eerst moet uitzoeken hoe het juridisch in elkaar zit.

Wij vinden het belangrijk dat dit initiatief dicht bij Sumita zelf blijft. Zij bepaalt het tempo.
Sumita zou het liefst een huis willen waar ze voor hele arme ouderen kan zorgen en hen
aandacht kan geven. Het grootste probleem is het vinden van een stuk grond of een
huisbaas die achter dit plan staat. Grond is erg duur in en om Dhaka.
Het plan moet dus nog concreter worden. Wordt vervolgd………….

Jaarverslag 2012
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Project 2 ; BriddoAshram – Old Age Home
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De communicatie verloopt via diverse kanalen: de website, een nieuwsbrief, e-mail, een
facebookpagina en dit jaar ook via een artikel in het blad wH20. Hieronder lees je er
meer over.
Website (www.batashi.nl)
Martine Poolman beheert de pagina, zodat deze up to date is en elke keer nieuwe
informatie bevat. Bijna elke maand levert een bestuurslid een nieuwsitem aan.
Via Michael Oneka met lamele.net wordt de batashi-website gehost.
Facebookpagina (https://www.facebook.com/StichtingBatashi)
18 Mensen hebben aangegeven dat ze de facebookpagina van Batashi leuk vinden. Zij
ontvangen de foto- en statusupdates van Batashi. In 2012 hebben we 15 van zulke
berichten op pagina geplaatst.
Nieuwsbrief
Er zijn in 2012 3 nieuwsbrieven uitgekomen: in april, oktober en december. Daarin
stonden onder andere 2 prachtige verhalen die de effecten van het hygiëne- en
gezondheidsprogramma in Bangladesh illustreren.
Er staan nu 154 e-mailadressen op de verzendlijst (ongeveer 20 minder dan vorig jaar).
Artikel
Er is een artikel over Batashi geplaatst in het tijdschrift Wh20 op 1 mei 2012. Dit artikel is
te vinden via: http://wh2ojournal.com/?s=batashi

Jaarverslag 2012
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Communicatie
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Het bestuur van de stichting ziet er momenteel
als volgt uit:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris :

Dieuke Joosten
Catharien Terwisscha
Iris van Werven

Omdat Catharien in Bangladesh woont, houden
we regelmatig contact via e-mail.
Bestuursvergaderingen organiseren we als
Catharien op verlof is of we gebruiken skype.
Het bestuur is dit jaar 4 keer bij elkaar gekomen.
We hebben dit jaar 2 aanvragen behandeld (zie de verschillende projecten), zorgden
voor de controle en hielden contact met Sumita over de beide projecten. We verdelen
het inhoudelijk vullen van de nieuwsbrief.
Daarnaast hebben we dit jaar de volgende activiteiten ondernomen:
bezoek aan de Rotary Club Wageningen-Bergpoort (10 januari);
Elevatorpitch tijdens Discon Rotary in Utrecht (2 juni);
Contact met Stichting Max: via Catharien en Joke en een gesprek tussen
Sumita, Dieuke en RiadMumud(manager voor Max in Bangladesh);
Bezoek promotie voor ontvangst gift (22 mei);
Waar we kansen horen of zien vertellen we over Batashi.

Financiën 2012
De projecten
Voor het project Santeen is het Sumita opnieuw gelukt de uitgaven binnen het budget te
houden en de doelstellingen te realiseren. Onze dank hiervoor! Dit is niet gemakkelijk,
omdat de kosten van levensonderhoud ook in Bangladesh stijgen. De kosten komen nu
ongeveer uit op € 20 per leerling (340 leerlingen en docenten) per training of kring. In 2010
was dit ongeveer € 18. De 100 docenten zijn niet meegerekend.
De kosten voor het onderzoek ‘bejaardenhuis’ zijn dus minder dan verwacht (zie uitleg).
We houden het gereserveerde bedrag beschikbaar voor de volgende stappen.
De giften
Qua giften kwam ongeveer evenveel binnen als het programma kostte (bijna € 7000). Dat
betekent dat we voor 2013 een goede uitgangspositie hebben. De giften kwamen vanuit
verschillende hoeken, waren groot en klein en we zijn er erg blij mee! We willen in het
bijzonder Stichting Penelope, de RK Parochie Zalige Titus Brandsma, de Rotary Club
Wageningen-Bergpoort, de H.Hartstra Stichting, de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden
Kampen/ Noordoostpolder en de RK Parochie in Workum hartelijk danken voor hun
bijdragen.
We hebben de kosten voor de website voor de komende 5 jaar betaald.

Al onze donateurs: nogmaals heel hartelijk dank voor jullie bijdragen!
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Bestuursactiviteiten
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Openingsbalans
Rente
Giften in 2012
Uitgaven totaal
Training :
Materialen en
rapportage
- Snacks/Kleine
versnaperingen
- Trainers
- Transport
- Koersverschil
- Onvoorzien
- Overig

-Old age homeinitiatief

Inkomsten

Uitgaven

8427,02 Euro
76,23 Euro
6896,19 Euro
Specificatie:
 (budg.line 14-15-16-19)
(651,79 Euro)

6916,62 Euro

 (budget line 10) (1040,30
Euro)
 (budg.line11,12,18)
(4173,15)
 (budgetline 13) (631,57
Euro)
 (2,15 Euro)
 Budg.line (17) (49,61 Euro)
 Doorschuif naar 2013 bij
Sumita (370,20 Euro)
51,01 Euro
51,01 Euro

Kosten in Nederland (Bank 154,19 Euro, KvK 24,08
Euro, website (5 jr, 60,20 Euro)

238,47 Euro

Balans (start voor 2013)

8195,49 Euro

Totaal

15.399,44
Euro

15.399,44 Euro

Tot slot
We zijn eind 2007 begonnen en hebben nu 5 jaar met zijn allen stap voor stap gewerkt aan
dit initiatief.
Ieder jaar hebben we het basisprogramma van lessen gezondheid en hygiëne gedaan en
ieder jaar hebben we nieuwe dingen uitgeprobeerd. Als ze goed bevallen nemen we ze het
jaar daarna op in het basisprogramma.
We willen hiermee doorgaan! En we zoeken samen met Sumita, Ainun Nahar en Lisa naar
meer continuïteit. Daarom gaan we in 2013 nadenken over een visie voor de komende 5
jaar. Jullie gedachten en tips zijn daarbij zeer welkom! We houden jullie op de hoogte van
de ontwikkelingen en we hopen dat jullie ons blijven steunen!

Stichting Batashi

Plevierenweide 50

6708 BX Wageningen

Website: www.batashi.nl E-mail: batashi@mail.com Rekeningnr. 1394.49.833

Stichting Batashi is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften aan stichting Batashi zijn daarom aftrekbaar voor de belasting
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Uitgaven en inkomsten van 2012
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