Wageningen, december 2011
Lieve Familie en Vrienden,
Hierbij de derde nieuwsbrief van 2011 met de laatste nieuwtjes
uit Bangladesh en Nederland. We kunnen natuurlijk rond deze tijd
van het jaar alleen maar aanraden om er een lekkere mok warme
chocolademelk of winterthee bij te pakken en er even lekker voor
te gaan zitten.
1. Voortgang van het project in Bangladesh
Het programma van 2011 is bijna compleet. In november zijn er eindpresentaties
gehouden bij 8 van de 10 deelnemende scholen (6 scholen, 1 madrassa, en 1 vrouwenclub
doen mee met het reguliere programma, bij 2 scholen organiseren we kringgesprekken).
De andere 2 volgden in december. De meiden vinden de onderwerpen water en hygiëne,
vrouwensmokkel, vroeg trouwen en hygiëne rondom de menstruatie heel interessant,
terwijl de jongens (er doen er zo'n 15 mee in het programma) vooral het onderwerp
drugs interessant vinden. Ze zien deze dingen om zich heen in het milieu waarin ze leven,
en ze weten dat ze niet uit deze situatie kunnen ontsnappen. Wat moeten we hier nu
mee, vragen ze Sumita, en die heeft daarop natuurlijk ook niet een pasklaar antwoord.
Bij de afsluitende bijeenkomst doen de meiden meer hun mond open dan Sumita aan het
begin van het programma voor mogelijk had gehouden. Sumita drukt ze op het hart dat
ze niet moeten 'vechten', maar op een nette manier vragen moeten stellen.
Er wordt ook een evaluatie gehouden. Daarover meer in een volgende nieuwsbrief.
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2. Batashi waarschijnlijk in een wetenschappelijk tijdschrift
Het concept van de trainingen van Sumita en Ainun Nahar is natuurlijk iets wat we graag
willen delen met de wetenschappelijke wereld. Er wordt een nieuw wetenschappelijk
tijdschrift opgericht genaamd wH2O wat gaat over vrouwen en water of
volksgezondheid. Het was mogelijk om een abstract in te sturen en Iris heeft dat
gedaan. De abstract is geaccepteerd! Het artikel zal in januari worden gelezen en
beoordeeld om hem vervolgens te herzien. Voor het gepubliceerd wordt zal er nog wel
een aardige tijd over heen gaan maar waarschijnlijk komt het initiatief van Sumita dus
in een wetenschappelijk tijdschrift!
3. Interview met een van onze vaste donoren: Margo de Kort
“ iets voor elkaar betekenen op kleine schaal dat is een belangrijke kracht “ .
Margo steunt Batashi al vanaf het eerste uur met een klein bedrag per maand. Zij kent
Dieuke en Catharien van de studentenjaren in Wageningen. Ze woont nu met haar man en
2 zoons in Woerden. Deze persoonlijke relatie is deels de reden dat ze de stichting
ondersteunt. Het geeft vertrouwen dat het geen weg gegooid geld is zo’n klein lokaal
initiatief. Want kleine initiatieven kunnen van grote betekenis zijn. Daarnaast spreekt
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het thema haar aan. Het is fijn om te weten dat ze
met haar gift aan de andere kant van de wereld
voor iemand wat kan betekenen.
Zelf zou ze niet zo makkelijk een stichting opzetten
en werken in het buitenland. Ze bewondert dat
mensen dit soort activiteiten ondernemen.
Ze is blij dat ze om de zoveel tijd de nieuwsbrief
krijgt. Dat is belangrijk voor het contact. Ook al
Margo en haar gezin. Foto: Rob
leest ze die niet in detail het geeft duidelijk aan dat
Heijkamp www.rhfotografie.nl
er iets gebeurd met haar geld . Toen we daar verder
over praten riep ze verbaasd: “ Hebben jullie ook een website????” Margo hoopt dat
door een vast bedrag per maand ze ons daarmee duidelijk geeft waar we op kunnen
rekenen!! Dat klopt helemaal. We eindigen ons leuke gesprekje met misschien kunnen we
een keer komen kijken in Bangladesh… wie weet.
4. Vraag om (financiele) ondersteuning
Op financieel vlak gaat het goed met de activiteiten van Batashi: de giften die aan het
eind van 2010 binnen kwamen, maakten een groot deel van de begroting van 2011
compleet. Verdere bijdragen en ook de bijdrage van de 1% clubleden halverwege het
jaar hielpen om de begroting rond te krijgen. Hierdoor is het dit jaar weer gelukt om
een heel aantal trainingen te geven. Jongens en meisjes, leraren en vrouwen hebben
belangrijke kennis gekregen over hun eigen persoonlijke hygiene. Plannen voor het
nieuwe jaar worden alweer gemaakt door Sumita en haar collega’s. We willen proberen
om voor 2012 op dezelfde manier te werken met ongeveer hetzelfde budget. Daarvoor
hebben we ongeveer 6500 Euro nodig op jaarbasis, waarvan meer dan 95% voor de
aktiviteiten met de doelgroep wordt gebruikt. Daarom willen we jullie laten weten dat
als je nog overweegt om ons te steunen, dit een goed moment is om je bijdrage over te
maken. We kunnen dan met een helder overzicht 2012 beginnen. Bij voorbaat hartelijk
dank!
Er zijn ook andere manieren hoe je ons kunt steunen:
- word onze ambassadeur en vertel in je vriendenclub dat wij bestaan en stuur onze
nieuwsbrief door
- meld je aan voor een kleine klus (bijvoorbeeld bijhouden van facebook)
5. Tot slot
Alles bij elkaar kunnen we spreken van een succesvol 2011. Voor komend jaar hebben we
onder andere een royale bijdrage van Stichting Penelope en de Vereniging van
Vrijzinnige Hervormden ontvangen. Ontzettend bedankt voor het vertrouwen en het
waarborgen van de continuïteit van het project! Ook de andere gevers willen we
hartelijk bedanken voor hun bijdragen!
In de vorige nieuwsbrief hebben we al kort iets verteld over Sumita’s ideeen voor het
huis voor ouderen. In de volgende nieuwsbrief komt hier meer informatie over.
Alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2012 van Dieuke, Catharien &

Iris (batashi@mail.com)
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