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Wageningen, oktober 2012 

Lieve Familie en Vrienden, 

 

Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2012. Hierin natuurlijk de 

laatste nieuwtjes uit Nederland en Bangladesh rondom stichting 

Batashi. Veel plezier met lezen gewenst! 

 

1. Voortgang van het project in Bangladesh 

Het lesprogramma van Sumita en Ainun Nahar op de acht 

deelnemende scholen verlopen goed met enthousiaste en 

leergierige leerlingen. Na de positieve proef van vorig jaar verlopen de lerarentrainingen 

ook dit jaar zeer positief.  

In 2012 worden weer 8 scholen, 1 madrassa en 1 vrouwenclub bediend. Recent hebben de 

trainers de lessen gegeven rond groep 

discussie en presentaties. Het doel van 

deze lessen is het gebruik maken van een 

andere lesmethode en de vaardigheden 

van de leerlingen hierin te vergroten. 

Eerst bespreekt de klas in kleine 

groepjes vragen zoals ‘wat is persoonlijke 

hygiene?’, ‘wat zijn de symptomen van 

aids?’, ‘hoe verspreid het zich?’.  

 

Door middel van discussie en overleg 

worden de ideeën op papier gezet en 

later gepresenteerd aan de hele klas. 

Volgens de docenten genieten de 

leerlingen van de lessen, ontwikkelen hun 

discussie vaardigheden, zelfvertrouwen 

en leiderschapsvaardigheden. Deze 

ervaringen worden vervolgens ook weer 

gedeeld met vrienden, docenten en 

familieleden.  

 
Foto’s: Sumita (rechtsboven) 
Groeps opdracht op de Riyadul Muslimat 
madrasa (linksboven) 
Presentatie op de Latifunesa high school. 
(linksonder) 

 

2. 2 juni 2012 – Elevator Pitch tijdens DISCON Rotary Utrecht 

Zaterdag 2 juni 2012 heeft de voorzitter van Stichting Batashi, Dieuke Joosten, mee 

gedaan met de elevatorpitch tijdens de jaarlijkse Districtsconferentie (DISCON) van 

de Rotary in Utrecht. Thema van de conferentie was “water”. Het waterfestijn speelde 

zich af rond een beursvloer waar rotaryclubs en organisaties hun projecten 
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presenteerden. Als deelnemer kreeg Dieuke de kans om een project van Stichting 

Batashi te presenteren. Momenteel wordt er namelijk hard gewerkt aan een nieuw 

voorstel in samenwerking met Prodipon(een Bengaalse NGO) om de training ” 

persoonlijke hygiene voor tieners”  op te schalen en wel op 40 scholen te laten draaien!!  

Het gaat om een 3 jarig programma waar per school ongeveer € 1500 voor nodig is (€25 

per leerling)! 

Stichting Max ( ook actief in Bangladesh won de wedstrijd). Via een andere route 

hebben we ook al een klein contact met deze stichting. Wellicht kunnen we elkaar 

ondersteunen. Zie ook http://www.rotary.nl/d1570/ voor meer informatie! 

3. Trouwerij Iris 

Een bijzondere gebeurtenis in het leven van onze secretaris vond plaats op 15 juni. Ze is 

die dag getrouwd met Jan-Jaap. Uiteraard waren ook de bestuursleden bij het feest 

aanwezig.   

 
 

4. Old age home update 

Sumita was al begonnen met informatie verzamelen rondom ouderenvoorzieningen en 

behoeften van ouderen in Bangladesh. Ze heeft de informatie die ze tot nog toe 

verzameld heeft, nu opgeschreven in het Engels. Sumita's plan is nu om met een aantal 

'gelijkgestemden' te overleggen over hoe nu verder. Ze deed dit in eerste instantie met 

Ansar en Dolly, twee vrienden van haar. Door gezondheidsredenen (de eerste is net 

gedotterd, en de tweede is druk met de zorg voor haar vader), gaat dit minder vlot dan 

van tevoren gehoopt. Sumita is bezig een mouw te passen aan de omstandigheden, door 

b.v. individuele gesprekken te voeren. 

 

5. Interview met een van onze vaste donateurs – Monique Terwisscha van Scheltinga 

1. Je bent vast donateur van het eerste uur - Hoe ben je vaste donateur geworden van 

Stichting Batashi?  

Goede doelen steunen vind ik goed. En als je algemene doelen steunt is dat ok (b.v. 

Novib) maar van Stichting Batashi ken ik de mensen die er achter zitten. Daardoor weet 

ik dat het geld direct gebruikt wordt, voor het doel en de activiteiten van de Stichting. 

Vandaar. 

2. Wat spreekt je aan in het doel van Stichting Batashi, het geven van voorlichting aan 

tieners over gezondheid en hygiëne? 
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Het is niet een voor de hand liggend goed doel. Meer voor de 

hand liggend voor ontwikkelingslanden is het beschikbaar 

maken van dingen die ontbreken: eten, kleren, geneesmiddelen 

enzovoort. Maar gezondheid en hygiëne en bewustwording 

daarover zijn net zo belangrijk om in te investeren. Juist voor 

meisjes. Dat wil ik graag steunen. 

3. Tips/suggesties voor Stichting Batashi? 

Ik zou het zo 1-2-3 niet weten, ik vind dat jullie het prima 

doen. 
 

 

6. Tot slot 

Op 22 mei is Catharien’s collega en baas Eddy Moors gepromoveerd. Natuurlijk via deze 

weg ook nog van harte gefeliciteerd. We zijn hem ook erg dankbaar voor het kiezen van 

een donatie aan Stichting Batashi als cadeau. Ook willen we Rotary Wageningen hartelijk 

bedanken voor hun bijdrage aan onze stichting. Natuurlijk ook dank aan alle 

ondersteuners van het programma!  

 

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

mailto:batashi@mail.com

