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Wageningen, 22 augustus 2009 
Lieve Familie en Vrienden, 
 
Dit is de tweede nieuwsbrief van 2009. Ik hoop dat iedereen een 
fijne zomerperiode achter de rug heeft en zo net na de 
zomervakantie weer klaar is om fris aan de slag te gaan! Hierbij 
kort de laatste nieuwtjes van Batashi, waarbij Sumita laat weten 
dat het goed gaat met het project, ook op de 2 islamitische 
scholen die nieuw meedoen. En verder heeft Catharien in 
Wageningen meegewerkt in de RK Kerk aan een dienst over 
diakonie, en hebben we bij de 1% club een aanvraag ingediend. 

 
1. 
Zoals eerder aangegeven is Sumita samen met Ainun Nahar dit jaar aan de slag met de 
vier groepen leerlingen op de vier scholen waar het programma vorig jaar begonnen is. 
Ze gaan dit jaar in op nieuwe onderwerpen als ‘bruidsschat’, ‘samenleving’, ‘hygiene’, 
terwijl ook de kennis uit het programma van vorig jaar herhaald wordt. Verder hebben 

ze nieuwe groepen op deze vier scholen, in 
totaal ongeveer 120 leerlingen, en doen er 
ook twee madrassa’s mee (50 leerlingen). Een 
madrassa is een islamitische school, voor 
religieus onderwijs. Over het algemeen 
houden deze scholen niet van programma’s 
van goed-willende lieden van buitenaf, en het 
is dus bijzonder dat Sumita gevraagd is om 
met haar programma over hygiene en gezond-
heid op deze scholen te komen. Het leek ook 
even wat stroef te gaan, maar de weerstand 

die ze voelde groeien, heeft ze onmiddellijk aangepakt.  Ze is met het schoolhoofd gaan 
praten, en heeft de situatie voorgelegd: “Als er weerstand is tegen het programma dan 
wil ik het graag horen, zodat het besproken kan worden.” Het hoofd heeft hier positief 
op gereageerd, en het programma gaat 
goed. De kinderen reageren enthousiast.  

Sumita: Voortgang van het project in Bangladesh 

 
Bovenste foto links: Sumita Choudhury, 
initiatiefneemster van het lesprogramma 
‘hygiene en gezondheid voor tieners’. 
Rechts: Leerlingen op de Latifunessa 
school. 
Onderaan links: Leerlingen op de Riadul 
madrassa, terwijl ze bezig zijn met de les 
‘zijn je handen goed gewassen’? 
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In totaal zijn er dit jaar meer dan 250 leerlingen die meedoen aan het initiatief. Daar-
naast krijgen de docenten ook training, en zijn er regelmatig gesprekken met de school-
leiding. We draaien op een begroting van 5503 Euro. Dus voor minder dan 25 Euro kan er 
een kind een jaar lang meedoen in het programma. NB: Dit bedrag per kind is lager dan 
vorig jaar, omdat we het materiaal wat vorig jaar is ontwikkeld, nu zo kunnen gebruiken 
en de transportkosten naar beneden zijn gegaan, nu er op de vier scholen van vorig jaar 
twee groepen draaien. De groepen hebben veelal na elkaar les. Daardoor kost het ook 
relatief weinig tijd extra voor de docenten. Zij zijn er 4 dagen per week mee bezig. 
 
2. 
In het weekend over diakonie van de RK Parochie in Wageningen was Catharien 
uitgenodigd om te komen vertellen over het werk van Batashi. Het thema diakonie was 
vertaald in stilstaan bij en nadenken over de vraag ‘wat doe jij voor een ander en 
waarom?’ Het was een inspirerende bijeenkomst, er werd aandachtig naar Catharien’s 
verhaal geluisterd en er waren leuke en aanmoedigende reakties.  

Dienst over diakonie 

 
3. 
Het project is aangemeld voor de 1% club. Dit hebben we gedaan, omdat we nog 
financiering zochten om 2009 rond te krijgen. De 1% club is een leuk nieuw initiatief om 
mensen persoonlijk te betrekken bij ontwikkelingsprojecten. Het idee is dat je veel kunt 
doen voor een betere wereld, als je 1% van je tijd, geld en energie aan anderen besteed. 
Dan houd je nog steeds 99% voor jezelf over! Je kunt gratis lid worden, en dan kies je 
op basis van de informatie die wordt gegeven je eigen projecten om te ondersteunen.  

Een procent club 

Toevalligerwijs kwam Dieuke op de camping in Frankrijk iemand tegen, die lid van de 1% 
club bleek te zijn. Er volgde een leuk gesprek!  
Meer informatie op www.1procentclub.nl en het project van Batashi vind je op  
http://www.1procentclub.nl/projects/batashi/. Het geld wordt echter pas aan Batashi 
gegeven, als het door de verschillende donateurs bijelkaar is gebracht, dus het is niet 
een snelle bijdrage – het duurt allemaal gewoon even. Er steunen ons nu zo’n vier of vijf 
mensen bij de 1% club. Gelukkig hebben we uit andere hoeken bijdragen gekregen voor 
Batashi voor 2009, en daar zijn we erg blij mee! 
 
4. 
Alles bijelkaar kunnen we het lesprogramma dit jaar financieel rondbreien. Dank aan alle 
ondersteuners van het programma! We beginnen voorzichtig na te denken over volgend 
jaar. Catharien hoopt in december weer met haar gezin in Bangladesh te zijn. 

Tot slot 

 
Een hartelijke groet van Dieuke,  Richard & Catharien (batashi@mail.com)  

Uit het berichtje van Catharien naar het parochieblad ‘Samenkomst’:  
Tijdens de diensten in het diakonieweekeinde van 13/14 juni is er gecollecteerd voor 
Stichting Batashi. Deze extra collecte heeft 384,23 Euro opgebracht. Via de bank kwam 
ook nog 50 Euro binnen. Van dit geld kunnen dit jaar 17 meisjes meedoen in het 
onderwijsprogramma over gezondheid en hygiene. Namens Stichting Batashi wil ik hierbij 
iedereen heel hartelijk bedanken! (...)   
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