Wageningen, 31 mei 2008
Lieve Familie en Vrienden,
Dit is de tweede nieuwsbrief van Stichting Batashi. Sinds eind januari, toen we jullie de
eerste nieuwsbrief verstuurden, is er veel gebeurd waarover we jullie in deze
nieuwsbrief willen vertellen:
1. Reakties op de nieuwsbrief, bijdragen voor Batashi!
2. Voorlichting over Bangladesh op lagere scholen
3. Berichten van Sumita over de lessen persoonlijke hygiene.
1. Reakties op de nieuwsbrief, bijdragen voor Batashi!
Begin februari circuleerden we de eerste nieuwsbrief. Expres niet in december, maar ná
de jaarwisseling. We kregen hele leuke reakties – en ook de eerste financiele bijdragen1.
Het is zó leuk als door middel van een onverwachte gift iemand je laat weten, dat hij/zij
je initiatief steunt! We willen iedereen erg bedanken voor hun bijdrage!
Jan en Til willen we in het bijzonder bedanken. Bij het feestje ter ere van hun 65e en
60e verjaardag vroegen ze hun familie en vrienden om een bijdrage voor Stichting
Batashi. Met hun giften kunnen 15 leerlingen een jaar lang meedoen bij de lessen. Dank
hiervoor!
2. Voorlichting over Bangladesh op lagere scholen
Een aantal scholen had in de vastentijd aandacht voor een project in Bangladesh. Zo ook
op de school van Akash (Shaakeel en Catharien’s zoontje van 5). Zijn juf vroeg of we wat
op school wilden komen vertellen. Catharien heeft dit gedaan, en is bij de drie
kleuterklassen van de Kardinaal Alfrinkschool in Wageningen ieder 15 minuten op bezoek
geweest. De kinderen waren erg enthousiast.
Kort daarna werd ze benaderd door de Willibrordusschool in Ruurlo via Wim en Ria, de
ouders van vrienden. In overleg met de coördinerende juf werd hier een programma voor
de hele school gemaakt, met stukjes van 15 minuten bij de kleuters, en een half uurtje
in de andere klassen. Sommige klassen
werden gecombineerd. Na afloop kon ze
gezellig een boterhammetje eten bij Wim
en Ria.
De Jozefschool in Emmeloord, waar de
kinderen van vriendin Germa naar toe gaan,
volgde daarna met een verzoek. Ook daar
werd in 1 ochtend de hele school bezocht
(zie foto). Deze keer mocht Minke mee – en
aten ze na afloop pannekoeken bij Germa
thuis!

Hoewel het qua werk heel wat planning vraagt om dit soort dingen ‘erbij’ te doen (naast
een gewone baan, en een gezin met twee kleine kinderen), past het heel erg goed in de
doelstelling van de stichting, om naast
initiatieven in Bangladesh te ondersteunen,
ook uitwisseling met en bewustwording in
Nederland te stimuleren. De oprechte
belangstelling, nieuwsgierigheid en
enthousiaste reakties van de kinderen
maakten het tot een erg leuke ervaring. De
scholen lieten op verschillende manieren ook
weten dat ze het erg leuk vonden (zie inzet).
3. Berichten van Sumita over het project initiatief ‘Santeen’
Het gaat goed met de lessen over persoonlijke hygiene. Sumita (foto) komt regelmatig
op vier scholen nu, waarbij er op iedere school een klas van zo’n 25 meisjes meedoet. Ze
is begonnen met het onderwerp ‘handen wassen’, en gebruikt dat als opstapje voor meer
informatie.
Sumita schrijft: Het gaat goed met de lessen. De leerlingen zijn
nieuwsgierig naar de discussie-onderwerpen die we naar voren
brengen in de lessen. Ze vragen ons de oren van het hoofd: Hoe
weten we of water ‘goed’ water is om te drinken? Waar moeten
we water vandaan halen wat wel veilig om te drinken is?
Op sommige plekken zit er veel ijzer in het water. Dit kun je goed
proeven. Witte overhemden van de schooluniformen kun je beter
in ander water wassen, bijvoorbeeld uit een nabijgelegen vijver,
anders blijven ze niet wit, weten de moeders. De leerlingen vragen ons hoe je het ijzer
uit het water kunt halen. Ze hebben ook de indruk dat ze buikpijn van het ijzer krijgen.
Op een heel aantal van deze vragen hebben wij ook geen antwoord!
Bij 1 school zijn we opgehouden met de lessen. We waren niet meer welkom. Misschien
waren er intern problemen, of kon men onze aanpak niet waarderen (conservatief?).
Het valt ons op dat op sommige scholen de situatie rondom water en sanitatie
(drinkwater, toiletten en wastafels) niet goed is. Soms is er maar een toilet voor de hele
school.
Meer informatie over Stichting Batashi kun je vinden op onze website : www.batashi.nl.
Heel veel groetjes van Dieuke, Richard & Catharien
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Stichting Batashi heeft ook de ANBI-status (belastingdienst). ANBI staat voor Algemeen Nut
Beogende Instelling. In verband met een nieuwe regeling per 1 januari 2008, kun je alleen giften
voor de belasting aftrekken als de ontvangende organisatie ANBI-status heeft.

