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Wageningen, 3 april 2009 
Lieve Familie en Vrienden, 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2009. De lente is losgebarsten, dus het is de hoogste 
tijd om jullie bij te praten! We kijken tevreden terug op 2008.  Met jullie hulp is het 
gelukt! Voor zo’n 4000 euro hebben ongeveer 100 leerlingen zo’n 20 lessen persoonlijke 
hygiëne kunnen volgen en hadden 2 trainers een bescheiden basis salaris (3 dagen per 
week). Hieronder meer over de Kerstmarkt in Workum, het bezoek aan Bangladesh, 
nieuws van Sumita, en we sluiten af met nog wat nieuwtjes.   

 
1. 
De Workumer Krant ‘FRISO’  kopt op 16 december ‘Kerstmarkt ten bate van 
Bangladesh’, en schrijft dat er aan het Noard 24 te Workum een kerstmarkt werd 
gehouden (zie foto) waarvan de opbrengst bestemd was voor de Stichting Batashi. Zoals 
in de vorige nieuwsbrief aangekondigd wordt in Workum, waar Catharien haar ouders 

wonen, door de 
R.K.parochie ieder jaar 
een kerstmarkt 
gehouden. Dit jaar was 
de opbrengst mede 
bestemd voor stichting 
Batashi.  

De kerstmarkt in Workum  

Er was informatie-
materiaal aanwezig, 
zodat iedereen wat 
meer te weten kon 
komen over het 
initiatief 'hygiene en 
gezondheid voor 
tieners', en de 
toelichting werd door 

de ouders van Catharien gegeven. We hebben 750 Euro ontvangen, die we al 
doorgestuurd hebben naar Sumita. Onze hartelijke dank hiervoor!! Dit hebben we ook 
per brief aan de Kerstmarktcommissie laten weten. 
 
2. 
In december was ik, Catharien, met ons gezin 3 weken in Bangladesh. En natuurlijk ging 
ik bij Sumita op bezoek om te horen hoe het met de lessen op de scholen ging. Het jaar-
programma was net afgerond. Jammer dat ik de afsluiting gemist had, maar de foto’s 
zijn geweldig! Bij de bijeenkomst werd ook de internationale dag van handenwassen 
(international hand washing day) gevierd. Er was speciaal een spandoek voor gemaakt, 
waar dat in het Bengaals opstond (zie foto). Voor deze bijeenkomst waren ook de 

Bezoek aan Bangladesh: afronding van 2008 
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schoolleiding en het schoolbestuur uitgenodigd. 
Eén van de scholen had zelfs gevraagd of de 
medewerkers van een andere school ook 
uitgenodigd mocht worden: deze school is erg 
geïnteresseerd in het hygiëne en 
gezondheidsprogramma voor tieners.  
Op de foto rechts zie je de groep van de 
Ahasania school. De meisjes hebben bij deze 
gelegenheid zelf presentaties gegeven over wat 
ze geleerd hadden (foto hieronder, links). Dit is 
een bijzonder resultaat – want vaak zijn de meisjes te verlegen om iets over deze 
onderwerpen te vertellen, laat staan waar de hele school inclusief de schooldirectrice en 
de docenten bij aanwezig zijn! Op de linkerfoto hieronder zie je één van de meisjes, 
tezamen met de schooldirectrice, en mensen van het schoolbestuur en de schoolleiding 
en één van de trainers (Ainun Nahar, in ‘t blauw). Op de rechterfoto zie je de meisjes 
met het schoolbestuur, blij met de stukken zeep (waarover we in de vorige nieuwsbrief 
vertelden) die bij deze gelegenheid werden uitgedeeld op deze school. 
 

 
Ook op de andere scholen is de afsluiting op soortgelijke wijze verlopen. Een foto van de 
deelnemers bij de Al Nahian school (links) en de Latifunessa school (rechts). Het 
spandoek werd bij alle vier de scholen gebruikt. 
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We hebben samen nagedacht over wat er goed ging in het programma (klein beginnen, 
afspraken duidelijk maken, elkaar emails sturen, en foto’s, zodat je weet wat er 
gebeurt) en wat er minder goed ging (computer ging stuk, de internetverbinding via een 
modem is erg langzaam – maar een andere aansluiting is erg duur, omgaan met een school 
die afhaakt, allerlei praktische zaken oplossen zoals het feit dat alle scholen liefst de 
lessen op donderdag na schooltijd doen omdat ’s middags dan vrij is). 
 
3. 
Verder hebben we tijdens het bezoek aan Bangladesh lang met z’n drieën, Sumita, Ainun 
Nahar en Catharien, gesproken over hoe we verder wilden gaan in 2009: niet te groot – 
effectief – gericht op tieners. Sumita is gevraagd door de vier scholen die al meedoen 
om in 2009 verder te gaan met een vervolgprogramma. Hierin moeten de onderwerpen 
van 2008 opnieuw aan bod komen (herhaling en uitbreiding) en komen ook nieuwe 
onderwerpen aan bod (reproductive health, early marriage). Er is gevraagd om met 
nieuwe groepen het basisprogramma ‘hygiëne en gezondheid voor tieners’  te doorlopen.  

Nieuws van Sumita: het programma voor 2009 

Sumita zegt: Het is geweldig dat we nu gevraagd worden, dit te doen. Vorig jaar, toen 
we het voor het eerst deden, was iedereen afwachtend. Dank zij de hulp en steun vanuit 
Nederland is het gelukt – en we hopen dat jullie ons willen helpen om het ook dit jaar 
weer te doen. 
We hebben met Sumita en Ainun Nahar gesproken over het betrekken van de docenten 
bij de lessen – het zou namelijk goed zijn, als de lessen zoveel mogelijk in de reguliere 
lessen terecht gaan komen. Sumita en Ainun Nahar gaan hier aktief mee aan de slag. 
Daarnaast zijn er twee nieuwe scholen die mee willen doen. Dit zijn ‘madrassa’ scholen, 
wat betekent dat het islamitische meisjesscholen zijn. Dit is een nieuwe uitdaging, 
omdat we niet precies weten of en waar er weerstand is bij bepaalde onderwerpen. Maar 
het is wel heel goed, dat er ook vanuit deze hoek belangstelling is voor het 
onderwijsprogramma dus we gaan het proberen! 
 
4. 
Vanuit de R.K. Parochie in Wageningen is het aanbod gekomen om op 14 juni in de kerk 
voor Batashi te collecteren. Dat is natuurlijk super! Catharien gaat meehelpen de dienst, 
die in het teken staat van diakonie, voor te bereiden. 

Overige nieuwtjes 

 
Dank voor al jullie bijdragen. Dit alles gebeurt op basis van jullie ondersteuning! Schrijf 
ons als je iets wilt vertellen of als je iets wilt weten over Batashi. 
 

Een hartelijke groet van Dieuke,  Richard & Catharien (batashi@mail.com)  
 
PS Deze nieuwsbrief bevat foto’s die je op het scherm van je computer goed kunt zien, deze 
printen niet zo heel mooi, maar maken de nieuwsbrief een klein document. Wil je graag de 
nieuwsbriefversie met foto’s van betere kwaliteit ontvangen, laat het ons even weten, dan sturen 
we je die! 

http://www.batashi.nl/�
mailto:batashi@mail.com�

