Wageningen, 11 februari 2010
Lieve Familie en Vrienden,
In januari was het wit en koud in Wageningen, toen we terugkwamen uit Bangladesh. De
kinderen konden zich veel sneller aanpassen dan wij, en maakten gelijk de eerste dag na
aankomst alweer een sneeuwman. En dat terwijl we een paar dagen ervoor nog in Dhaka
waren, waar het overdag 25 graden was!
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2010. We beginnen het jaar goed: een nieuwsbrief met
de laatste nieuwtjes uit Bangladesh, van Sumita en van ons bezoek aan de ambassade in
Dhaka, en verder nog nieuws van het Nederlandse front, o.a. over leuke onverwachte
bijdragen en de financiën van 2009 en 2010.
1. Nieuws uit Bangladesh : programma 2009 en
2010
Sumita en Ainun, de trainers, hebben het
programma van 2009 goed afgesloten: 4 scholen
waar we twee groepen draaiden, en 2 islamitische
scholen met het basisprogramma. In totaal zo’n
250 leerlingen hebben het programma gevolgd!
Het blijkt wel dat de leerlingen minder interesse
hebben in het extra programma. Dit komt o.a.
omdat hun schooljaar veel drukker is. De kern van
het programma is dan al bekend. De tieners
hebben dan nog wel vaak individuele vragen.
Sumita en Ainun stellen voor om in 2010 met
dezelfde scholen verder te gaan. Er zijn
verzoeken van twee nieuwe scholen, waar we
graag op in willen gaan. Omdat er extra scholen
bijkomen, kiezen we ervoor het basisprogramma
op alle scholen uit te voeren.
Foto’s: Dhaka, Ainun Nahar (links) en Sumita (rechts)

We gaan uit van eenzelfde budget als in 2009, ongeveer
5000 Euro. Verder komt er een nieuw proefproject bij in
2010, ‘vertrouwenspersonen’. Het was Sumita en Ainun Nahar
namelijk in de afgelopen twee jaar opgevallen dat als een
leerling ergens mee zit, en iets wil bespreken, dat daar dan
eigenlijk niemand voor is, op school. Ze willen daarom in 2010
het fenomeen ‘vertrouwenspersoon’ uitproberen op 2
scholen. We houden jullie op de hoogte!
Meer informatie over Stichting Batashi op onze website : www.batashi.nl. Rabobank rek.nr. 1394.49.833

2. Nieuws uit Bangladesh – bezoek aan de ambassade
Vanuit Nederland had Catharien al contact opgenomen met de gender-specialist op de
ambassade in Dhaka, Mevrouw de Vries, en zij ontving Sumita en Catharien hartelijk op
9 december. Het was voor beide partijen een interessant gesprek. Vanuit het oogpunt
van de ambassade is het leuk om over onze aanpak te horen, verslag te krijgen van de
concrete ervaringen zowel op de scholen, als bij de madrassa’s. In een kleinschalig
project als het onze wordt heel concreet en direct samengewerkt met scholen met
weinig middelen, en het contact met de leerlingen is heel persoonlijk. Voor ons was het
interessant om te horen dat de ambassade bezig is nieuw beleid voor bewustwording van
jongeren op het gebied van gezondheid en hygiëne te formuleren. Het is hierbij een punt
van aandacht hòe deze jongeren te bereiken, via welk kanaal. De school is een optie – en
naar onze ervaringen waarbij jongeren via de school worden bereikt werd aandachtig
geluisterd! Een ambassade kan, in samenwerking met de overheid van Bangladesh, op veel
grotere schaal doen en versterken wat wij in het klein doen, en we vonden het prettig
dat we hieraan op deze manier een kleine bijdrage konden leveren! Sumita is later nog
opgebeld door een andere medewerkster van de ambassade, die op het moment dat we
langskwamen niet aanwezig was, maar die wel het verhaal wilde horen, en contact wilde
leggen. Wederzijds elkaar informeren en afstemmen van activiteiten heeft hierbij een
meerwaarde: zo is ons project een beetje verbonden met een groter geheel.
3. Nieuws vanuit Nederland en Bangladesh: 24 uurs aktie van de
één-procent club
Zestien december organiseerde de 1 procent club een 24-uurs geldinzamelingsaktie (http://www.1procentclub.nl/projects/batashi). We
wisten het pas op het laatste moment. Dieuke heeft zich als
promotor aangemeld, en Catharien heeft vanaf haar laptop in Dhaka
filmpjes gemaakt (maar helaas, kon ze deze niet opsturen vanwege
de trage internet-verbinding)! Met deze kleine actie is het gelukt
van 4 naar 10 donateurs te gaan voor ons project. Heel erg hartelijk
dank voor de bijdragen via de 1% club! Deze kwamen eerst
aarzelend, maar nu met regelmaat bij ons binnen. Heel fijn!
4. Nieuws vanuit Nederland: Financiën 2009 en 2010
Hoewel het jaarverslag nog in de maak is, hierbij alvast kort de stand van zaken: in
2009 kostte het programma (4 scholen, 2 madrassa’s, in totaal 10 klassen, rond 250
leerlingen in het programma) 5228 Euro. Er kwam aan giften 7126Euro binnen. Geld dat
we in 2009 overhielden, is voor 2010, maar we kunnen nog bijdragen gebruiken. Wil je
een financieel overzicht 2009 ontvangen, mail ons dan sturen we het je toe! Nog even
een speciaal bedankje aan de familie Gijsbers en de familie Poolman, die in december
hun respectivelijke kerst- en verjaarscadeaus naar ons overmaakten. Ook Caritas
Workum en de verjaarsactie Workum: heel erg bedankt voor jullie bijdragen!
Een hartelijke groet van Dieuke, Richard & Catharien (batashi@mail.com)
Meer informatie over Stichting Batashi op onze website : www.batashi.nl. Rabobank rek.nr. 1394.49.833

