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Wageningen, december 2012 

Lieve Familie en Vrienden, 

 

Vorige week was het de week van de armoede.  Ik hoorde verschillende radio 

programma's over armoede en het fascinerende verhaal van basiskennis geven aan 

vroedvrouwen in India waar door het sterftecijfer van baby’s substantieel verminderde. 

Basiskennis geven aan de armen (tieners, leerkrachten en vrouwen) dat doen Sumita, 

Nilima en Liza ook op het gebied van persoonlijke hygiëne. Bij het lezen van 

Sumita’s trotse ervaring over welke impact de trainingen hebben dacht ik 

“Wow de studenten geven hun kennis door!”. Lees vooral snel verder voor 

alle nieuwtjes rondom Stichting Batashi.  

 

Liefs Dieuke          Foto: Dieuke 

 

Ontmoeting met Joke Le Pool van Stichting Max (www.maxfoundation.org)   

Via verschillende kanalen hoorde we van deze Stichting en ontstond het idee om elkaar 

eens te ontmoeten. Op 15 oktober 2012 (International day for hand washing) was het 

zover en ontmoeten Joke en Catharien elkaar in Dhaka (voor een leuke foto kijk vooral 

op www.facebook.com/stichtingbatashi). Stichting Max zet zich in voor Schoon water 

voor alle kinderen in Bangladesh. Tijdens deze ontmoeting hebben de dames o.a. 

uitgewisseld wat de beide stichtingen doen en onderzocht hoe we elkaar kunnen 

ondersteunen. Joke vertelde dat ze met putten bouwen zijn begonnen, maar zich nu ook 

richten op WASH, vroedvrouwen, schoolsanitatie en als nieuw onderwerp ook SRHR 

(sexual and reproductive health and rights) voor waar het kindersterfte gerelateerd is 

(b.v. early marriage, family planning). De kennis en ervaring op dit gebied van Sumita en 

Nilima is voor Stichting Max erg interessant. Wie weet wat de toekomst brengt? Wordt 

vervolgd.  

Compliment van Joke Le Pool via de mail: erg mooi initiatief! mail 26 oktober 2012 
 

Update project persoonlijke hygiëne voor tieners. 

Net als voorgaande jaren worden de basis trainingen in 

december afgerond. Op de volgende pagina een mooie foto van 

onze zwangere trainster Liza bij een les. Hieronder het verslag 

van Sumita, over wat er ná een aantal kringgesprekken 

gebeurde. Je kunt je indenken dat toen Sumita het volgende 

verhaal hoorde, ze heel trots op de meiden van de 

kringgespreksgroep was!  
Foto: Sumita 

In 2008 is de training begonnen op bij de “Dhaka Ahasania Mission” 

(internaat/weeshuis). Het kring gesprek is in 2010 begonnen en wordt met de oudste 

leerlingen gehouden.    
Een aantal van deze meiden merkte dat de jongere leerlingen, die voor het  eerst 

ongesteld worden,  zeer ongemakkelijk en verlegen waren.  Ze merkten ook dat de jonge 

studentes voor allerlei uitdagingen stonden. Zij durfden bijvoorbeeld niet hun gewassen 

katoenen doeken die ze gebruiken voor de menstruatie,  op het dak te drogen als er een 
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oudere studente op het dak was. Hierdoor liepen de jonge meiden eerst een tijdrond 

met die vochtige doeken voordat ze hun kans schoon zagen om ze ongezien op te hangen.  

Een groep van 6 oudere meiden hebben toen voorlichting gegeven aan 12 jongere 

medeleerlingen. Ze hebben uitgelegd wat het is om ongesteld te zijn, hoe je de doeken 

kan verschonen, en goed kan laten drogen. Verder hebben ze uitgelegd dat ze zich niet 

hoeven te schamen en dat ze, als er meer vragen zijn, altijd bij iemand van deze groep 

terecht kunnen.  

 

Verder heeft dit team van oudere meiden de aller jongste leerlingen van (4 tot 10 jaar) 

geleerd hoe je goed je handen moet wassen voor het eten en na een toiletbezoek.   

 

 
Foto: Zwangere Liza tijdens een van de lessen (najaar 2012) 

 

Update old age home.  

Sumita had een klein team (Dolly en Ansar) om zich heen om na te denken over een 

oudedagsvoorziening. Heel vervelend is dat Dolly op straat is gevallen, bij het uitstappen 

uit de bus. Vanwege een scheurtje in haar onderrug moet ze nu in ieder geval zes weken 

thuis plat liggen. Sumita is erbij betrokken, zij heeft samen met de oudste dochter de 

ambulance gebeld nadat het gebeurd was. Wij wensen Dolly heel veel beterschap en een 

spoedig herstel. De verdere voortgang van de plannen rond een old age home worden 

binnenkort met Sumita besproken. 

 

Dieuke gaat op bezoek naar Bangladesh 

Van 16 december tot 29 december gaat Dieuke op bezoek bij Catharien en bij Sumita, 

Nilima en Liza.  Na een paar dagen vakantie is het de bedoeling om de drie dames te 

ontmoeten en aan het werk te zien. Op het programma staat o.a.  

- een gesprek met Sumita om haar ideeën over een Old Age Home verder vorm te geven.    

- een gesprek met Nilima om een nieuw initiatief, een “train de trainers” programma, 

concreet vorm te geven. Nilima en Sumita hebben inmiddels goede ervaring met het 

programma en wij denken dat er bij NGO’s misschien ook behoefte is aan deze kennis.  
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- een gesprek met Nilima over hoe ze financiering kan krijgen voor haar voorstel om met 

locale NGO ’s dit programma op 40 scholen te gaan laten draaien. Waar kunnen we in 

Bangladesh naar toe? 

- Bezoek aan een kringgesprek-sessie want de basis trainingen zijn dan al afgerond. 

- Een bestuursvergadering waarin we vooral naar volgend jaar en verder kijken??? En we 

bestaan nu 5 jaar: hoe gaan we ons 5 jarig bestaan vieren? Wat zijn behoeftes en 

verlangens en hoe gaan we dat vorm geven? 

 

De kosten voor het bezoek zijn voor eigen rekening. Wat bijzonder is dat een Bengaalse 

vriendin Dieuke haar ticket betaald. Lang geleden deed Dieuke het eens voor haar: een 

ticket cadeau geven van Bangladesh naar Nederland (vv). Nu dus Nederland-Bangladesh 

(vv). Echte wederkerigheid! Tevens een heel bijzondere ervaring! 

  

Wil jij iets specifieks weten over het project? Mail  dieuke.joosten@inter.nl.net voor 15 
december 2012.  
 

Dit deden wij. Wat doe jij???    

Wil je iets doen? Je kunt meehelpen en/of ons steunen door middel van … 

-  je energie – Door iets te organiseren i.v.m. ons 5 jarig bestaan, en/of door fondsen te 

werven 

- je kennis - We zoeken mensen die ervaring hebben met (het management van) 

oudedagsvoorzieningen/bejaardentehuizen 

- je contacten – Stuur onze nieuwsbrief door en/of wordt vrienden op de facebook 

pagina. We hebben 30 likes nodig om een overzicht te krijgen van de statistieken van 

onze pagina! (www.facebook.com/stichtingbatashi) 

- En natuurlijk is een donatie ook altijd van harte welkom! We zijn druk bezig om de 

begroting voor 2013 rond te krijgen, en kunnen hierbij nog hulp gebruiken. 

 

Tot slot.  

We bestaan 5 jaar!!! Dat gaan we vieren. We weten nog 

niet helemaal hoe. In ieder geval willen we een ‘train de 

trainers’ cursus in Bangladesh organiseren.  

Bedankt voor jullie steun en interesse. Hierbij willen we 

ook nog graag de Rotary club speciaal bedanken voor hun 

bijdrage, net als de RK Titus Brandsma parochie voor de 

collecte!  

 

Wij wensen jullie een fijn Sinterklaasfeest en    Foto: Eddy Moors (van de 

alvast fijne feestdagen!! En tot in het nieuwe jaar!  Rotary) in Dhaka om Sumita 

 een cheque te overhandigen 
22 nov 2012 

 

Een hartelijke groet van Dieuke,Catharien & Iris (batashi@mail.com)  
PS: en van Martine die dit op de website gaat zetten helemaal vanuit Amerika!! 
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