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Wageningen, 22 september 2008 

Lieve Familie en Vrienden, 

 

Dit is de derde nieuwsbrief van Stichting Batashi. Sinds we jullie de tweede nieuwsbrief 

verstuurden eind mei, is er al weer van alles gebeurd waarover we jullie in deze 

nieuwsbrief willen vertellen: 

1. Berichten van Sumita over de lessen persoonlijke hygiene aan tieners.  

2. De interesse van de docenten voor de lessen 
3. Sokken voor Batashi 
 

1. De lessen persoonlijke hygiene aan tieners 

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, komt Sumita regelmatig op vier scholen nu, 

waarbij er op ieder van de vier deelnemende scholen een klas van zo’n 25 leerlingen 

meedoet. 

Foto boven: Sumita 

Foto links: Les op de  

Sollimullahschool 

Sumita schrijft: ‘We geven de lessen wekelijks of twee-wekelijks, en de scholieren zien 

uit naar onze komst. We proberen door op verschillende manieren te werken, hun 

aandacht te trekken en vast te houden. De ene keer laten we ze tekenen over wat we 

verteld hebben, de andere keer spelen ze toneel, of we vragen ze een verhaaltje te 

schrijven naar aanleiding van het onderwerp van die keer. Soms zijn er discussie-

opdrachten. We doen ook huisbezoeken, om te horen wat de kinderen thuis vertellen 

over de lessen.’  
Foto van het tekenen (Latifunessa school) 
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Behalve lessen over gezondheid en persoonlijke hygiëne, zijn er nu ook lesson over 

mensensmokkel, HIV/AIDS, drugs en de schadelijke effecten ervan, en puberteit, 

voortplanting en sexuele intimidatie.  Sumita schrijft: het valt me op dat de jongens die 

we spreken vooral geïnteresseerd zijn in de lessen over drugs. De meisjes zijn veel meer 

onder de indruk van en bezig met de lessen over mensensmokkel en intimidatie. 

 

2. De interesse van de leerkrachten  
Bij twee van de vier scholen is er nu ook een lesmiddag voor de onderwijzers gehouden. 

Dit omdat er ook van de kant van de docenten veel belangstelling was voor de lessen van 

Sumita en Nilima. Sumita schrijft: ‘De onderwijzers geven aan dat ze veel leren van 

deze lesmiddagen, vooral op het gebied 

van hygiëne en omgaan met hygiene 

tijdens de menstruatie.’  

Ze vertelt erbij: ‘Hoewel de docenten 

toch allemaal een opleiding hebben gehad, 

valt het me op dat er ontzettend veel 

gerommeld wordt, en er een groot taboe 

heerst op het bespreken van dit soort 

dingen. Mensen voelen zich snel verlegen 

om hierover te praten. Het doet me goed 

te merken dat er vertrouwen is om er met 

ons over te praten.’   
Foto: docentenmiddag Latifunessa school  

 

3. Sokken voor Batashi 
Nu het herfst wordt, zijn lekker warm gebreide sokken welkom bij veel koude 

kindervoeten hier. De moeder van Catharien heeft daarom 50 paar kindersokken 

gebreid, die we mogen verkopen ten behoeve van onze aktiviteiten voor de kinderen in 

Bangladesh! Wat een superinitiatief! We bespreken op dit moment met de Belhamel 

(kinderopvang in Wageningen), hoe we dit bij ouders kunnen aankondigen. Mocht je zelf 

op zoek zijn naar een paar unieke kindersokken, neem dan even contact met ons op! 

 

Tot slot 

- De vastenmaand Ramadan is begonnen. In het voornamelijk islamitische Bangladesh, 

betekent dit dat de scholen soms halve dagen open zijn, of helemaal gesloten zijn. 

Sumita heeft met de schoolhoofden overlegd, wat de doen met de lessen. Ze 

schrijft: ‘We hebben toestemming van de schoolhoofden om in de Ramadan gewoon 

met de lessen door te gaan, zolang de scholen open zijn. Het Suikerfeest is begin 

oktober, en dan zijn de scholen dicht.’   

- Al diegenen die Stichting Batashi in deze periode met een gift of andersinds 

ondersteund hebben, willen we hartelijk bedanken!   
 

   Heel veel groetjes van Dieuke, Richard & Catharien (batashi@mail.com)  


