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Wageningen, 10 mei 2011 
Lieve Familie en Vrienden, 
 
Het is voorjaar en hierbij de eerste nieuwsbrief van 2011. Hierin 
natuurlijk de laatste nieuwtjes uit Bangladesh. Verder zijn we 
bezig met een Engelse facebook pagina en de 1 procent club, 
waarover hieronder meer. Daarnaast ook meer over onze 
versterking.  

 
1. Voortgang van het project in Bangladesh 
In januari zijn Sumita en Ainun Nahar  weer begonnen met het programma en het 
project ‘Kringgesprek’. Er zijn dit jaar twee nieuwe scholen bijgekomen. Een onderdeel 
van een madrassa, waar het project ‘Kringgesprek’ plaatsvond, is helaas gesloten. Op een 
ander weeshuis is het project in 2011 gestart. Kortom, dit jaar zijn er maar liefst acht 
scholen die deelnemen aan het programma en de kringgesprekken vinden plaats in twee 
weeshuizen. Sumita laat weten dat het goed gaat met de scholen en het programma. 
In totaal zijn er dit jaar 300 leerlingen die meedoen aan het programma. Daarnaast 
krijgen de docenten ook weer training, en zijn er regelmatig gesprekken met de school-
leiding.  
Sumita en Ainun Nahar hebben verder versterking gekregen van Liza.  Eerder hielp ze al 
wel eens vrijwillig mee maar nu is ze onderdeel van het team. Ze is er bijgekomen om 
wat flexibeler te kunnen plannen (op hetzelfde tijdstip 2 scholen te kunnen doen) en 
tegelijkertijd ook wat continuiteit te hebben (stel dat 1 trainer iets anders wil gaan 
doen...) In het begin heeft ze alleen meegelopen met Sumita en Ainun Nahar maar nu 
geeft ze ook al zelfstandig lessen over gezondheid.  
 
Daarnaast zijn de trainers ook 
begonnen met een nieuw initiatief. Dit 
is de training van docenten. Vaak 
blijkt gedurende de training van 
tieners dat de leraren ook 
onvoldoende op de hoogte zijn van de 
verschillende 
gezondheidsonderwerpen die aan bod 
komen. Voor deze reden zijn deze 
trainingen ontworpen. In februari is 
er al een gegeven en er staan er nog 
twee op het programma. De 
deelnemers zijn enthousiast. Dit 
wordt dus vervolgd! 
Foto’s: Sumita (boven), lerarentraining (rechts)  
 
2. 1 procent club  
Het project is ondertussen al weer een aardige tijd aangemeld bij de 1% club. Het 
project wordt daar gesteund door 18 leden. Aangezien het project nu bijna twee jaar op 
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de site staat is het tijd voor de realisatie van het project en de uitkering van het 
bedrag. Het uiteindelijke bedrag wat opgehaald is wordt gebruikt voor een jaar lang 
onderwijs op vier scholen. Hartstikke mooi natuurlijk.   
 
3. Facebook pagina 
Via de 1 procent club hebben we een coach, Merlijn. Dieuke heeft recentelijk een 
interessant gesprek gehad met haar. Hierin zijn onder andere tips besproken om meer 
donoren te vinden. Zo kregen we de tips dat het handig is om regelmatig korte 
berichtjes op de 1 procent club website, http://www.1procentclub.nl/projects/batashi/, 
te zetten en om een Engelse Facebook pagina aan te maken. Hier zijn we gelijk mee aan 
de slag gegaan. Met de Facebook pagina kunnen we ook onze internationale vrienden, 
donateurs en supporters op de hoogte houden. Sumita kan vanuit Bangladesh ook 
berichtjes op Facebook zetten. Je kan ons vinden via te zoeken op “Batashi” of direct 
via deze link http://www.facebook.com/help/?page=915#!/pages/Stichting-
Batashi/180223132026030 
Voor alle Facebook gebruikers, geef vooral aan dat je de pagina leuk vindt, word 
vrienden met Batashi en/of verspreid de link onder je vrienden op Facebook! 
Dankjewel!  
  
4. Bestuurslid en verdere versterking  
Iris was voor haar stage in Bangladesh en 
heeft daar onder andere gekeken naar de 
activiteiten van Sumita en Ainun Nahar. 
In de vorige nieuwsbrief was ze al even 
geïntroduceerd en deelde ze haar 
ervaringen over het bezoek aan een van 
de scholen en het ‘Kringgesprek’ bij het 
weeshuis. Nu is ze weer terug in 
Nederland maar ze wil zich graag blijven 
inzetten voor stichting Batashi. Iris is 23 
jaar oud en studeert International 
Development Studies aan de Wageningen 
Universiteit. Na haar rol als wedstrijdsecretaris bij de studentenvolleybalvereniging in 
Wageningen en verdere redactionele werkzaamheden kan ze zich nu heerlijk storten in 
de rol van secretaris bij Batashi. Ze heeft er veel zin in! 
Daarnaast zorgt Martine Poolman ook voor de nodige versterking. Zij heeft de website 
van Batashi bijgewerkt en de Facebook pagina gerealiseerd. Hartstikke bedankt 
daarvoor! In de volgende nieuwsbrief komt een uitgebreidere introductie van Martine! 
 
5. Tot slot 
Alles bij elkaar kunnen we spreken van een goede start van het jaar. Dank aan alle 
ondersteuners van het programma en in het bijzonder de parochie in Wageningen, die in 
januari voor ons gecollecteerd heeft!  
Een hartelijke groet van Dieuke, Catharien & Iris (batashi@mail.com)  


