Beste Familie,Vrienden en Ondersteuners van Batashi

Wageningen, oktober 2013

Voor jullie ligt weer een volle nieuwsbrief met nieuws van Batashi. In Bangladesh is het
nu EID (slachtfeest) en PUJA Holidays (feest van de Hindus). Terwijl ik de introductie
schrijf hoor ik dat het ook wereld armoede dag is. Catharien, Iris en ik hopen dat we via
het ondersteunen van Sumita ‟s eigen initiatief een hele kleine bijdrage kunnen leveren
om armoede op te heffen. Dit doen we vooral door kennis te delen en tieners
weerbaarder te maken. In deze nieuwsbrief staan de pilots – de nieuwe activiteiten - in
ons programma in de schijnwerpers. Zo worden ouders/ verzorgers heel voorzichtig
betrokken bij het programma en levert het netwerk geweldig interessante
aanknopingspunten… Veel plezier met lezen.
Liefs Dieuke
Update huidige stand van zaken
Het bestuur van Batashi heeft in juli de tweede helft van 2013 voor het basis
programma goed gekeurd. De programma's op de 10 scholen/ instituten lopen goed.
Bovenaan deze pagina staan een paar foto‟s van een les op de Riydaul Muslimat
Madrassa). De trainers, Sumita en Nilimah, en de nieuwe krachten, Liza en Eva, hebben
wel last van de politieke onrust in Bangladesh. Dit geeft problemen met vervoer naar de
scholen aangezien het verkeer door hartals stil wordt gezet. Lessen moeten hierdoor
worden ingehaald of er moet meer stof in minder tijd behandeld worden.
Eind september hebben we de
tweede helft voor het pilot
programma goedgekeurd. Het pilot
programma bestaat dit jaar uit een
drietal nieuwe activiteiten (zie
kader 1). Voor het goedkeuren
hadden we wat meer tijd nodig. Dit
kwam doordat de pilots uit totaal
nieuwe
activiteiten
bestaan.
Hierdoor was het voor Sumita en
Nilimah niet helemaal duidelijk wat
we bij een tussentijdse evaluatie
wilden zien. Ook vraagt het een
aanpassing aan de boekhouding. Na
onze vragen, de uitleg, mails en een

Pilotprogramma
- Netwerk. Sumita en Nilimah willen graag toegang krijgen
tot meer kennis. Doel is dan ook onderzoeken welke ander
organisaties er binnen Bangladesh actief zijn en wat ze
precies doen en of ze materiaal hebben wat ze kunnen
gebruiken. Ze willen ook kijken of hun draaiboek voor de
basis programma compleet is.
- Verhalen wedstrijd: Op 2 of 3 scholen wordt een verhalen
webstrijd gehouden over het thema. Doel is om op een
andere manier de leerlingen de stof te laten verwerken
maar ook om te horen wat het programma voor hun
betekent.
- Ouder/verzorger bijeenkomst. Sumita of Nilimah zullen
aanwezig zijn bij deze bijeenkomst om uitleg te geven over
het programma.
Kader 1
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telefoontje heen en weer werd het voor iedereen duidelijk en kunnen de activiteiten
worden voortgezet.
In de eerste helft van 2013 heeft de pilot al de volgende fantastische resultaten
opgeleverd:
- De Netwerkpilot heeft de dames toegang gegeven tot interessante kennis en is nu al
geslaagd.
 Ze werden geïntroduceerd bij een Bengaalse deskundige die als consultant is
ingehuurd door een NGO (BNPS) om een les programma over dit onderwerp te
ontwikkelen voor alle scholen in Bangladesh. Dit is een pilotprogramma dat wordt
gefinancierd door OXFAM NOVIB.
Over een aantal jaar zou dit
ingevoerd moeten worden in heel
Bangladesh. Ze waren uitgenodigd om
aan een workshop mee te doen waar
hier over werd gepraat (zie foto
rechts). Nilimah is bezig een
bijdrage te leveren om het curriculum in te
vullen.
 Door het ontmoeten van anderen hebben
Sumita en Nilimah ontdekt dat hun eigen
guidelines goed zijn qua inhoud.
 Veder hebben ze veel bestaand folder
materiaal ontdekt, ( zie foto rechts)
waaronder een zeer duidelijke folder over
menstruatie. Ze gaan nu op de scholen vragen
of ze die aan hun leerlingen mogen uitdelen.
- Sumita en Nilimah zijn bij een ouder/verzorger bijeenkomsten geweest op 2 scholen.
Hier werden ouders/verzorgers ingelicht over het programma dat hun kind op school
volgt. Hierover staat meer in het volgende stukje van de nieuwsbrief.
- De verhalenwedstrijd zal eind november plaats vinden op 3 scholen. De schoolhoofden
en het bestuur van de scholen zijn akkoord.
We zijn zelf erg enthousiast over de resultaten van de laatste maanden en nieuwsgierig
naar de komende maanden. Zo hebben Sumita en Ainun eind oktober een afspraak bij de
Nederlandse Ambassade staan. Dit hebben ze samen met Catharien op 3 oktober
voorbereid (zie foto boven aan op de eerste blz.).
Nieuw: ook ouders/ verzorgers worden betrokken in het programma

„We (guardians) are happy that our children learn these types of messages (proper hand
washing, about drugs, from school. We think it‟s very important from them. It‟s their
puji (capital) for future.‟
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Sumitaen Ainun zijn vorig jaar benaderd door de directrice van de Ahsania School of ze
iets wilden vertellen over het programma „persoonlijke hygiëne‟ bij een verzorger
bijeenkomst. Scholen zijn wettelijk verplicht 3 a 4 keer per jaar zo‟n bijeenkomsten
organiseren. Dit leek Sumita een goed idee. Ook de Lafifunnesa High School bleek
geïnteresseerd.
Helaas konden onze trainers niet aanwezig zijn bij de eerste bijeenkomsten in maart
vanwege hartals.
Nu is het begin september wel gelukt om
aanwezig te zijn. Er waren ongeveer 5- 10
ouders/verzorgers. Velen van hen werken
waardoorde opkomst niet erg hoog was.Toch
krijgen we interessante informatie. Tijdens
de introductie van de directrice (zie foto
rechts) laten de moeders weten dat ze het programma kennen en Sumita en Nilimah van
naam kennen. Ze hebben van hun kinderen geleerd wat het belang is van handen wassen
en wat zo slecht is aan nisa (drugs in het Bengaals). Sommige kinderen bewaren de
snacks en nemen die mee naar huis om te verdelen onder de familie. Sumita en Nilimah
kregen ook een half uur de tijd om een stukje les te laten zien. Samen met hun kinderen
volgden de moeders de les (zie foto links).
De jongens mochten even buiten gaan spelen
toen het ging over menstruatie en puberteit.
Na afloop vertelde de directrice dat men het
een geslaagde bijeenkomst vond. Wij zijn
benieuwd naar de volgende bijeenkomsten
want de leerlingen wiens ouders er niet
waren vonden het heel jammer dat hun
ouders/verzorgers er niet bij konden zijn.
Zij willen hun ouders/ verzorgers nadrukkelijk vragen om volgende keer wel te komen.
De deelnemende Ahsania High School ligt in het centrum van Dhaka. Hier waren 5
vrouwen aanwezig. Een van hen werkt in de kleding industrie en de andere dames zijn
huisvrouw. De tweede school ligt aan de rand van Dhaka. Hier kwamen 7 vrouwen samen
met hun kleine kinderen en een oma. Ze waren allemaal huisvrouw. Hun mannen werken
onder andere in de kleding industrie, een kleine fabriek of rijden in een 3 wiel taxi. Dit
geeft jullie, als lezers, hopelijk een beeld vanuit wat voor een families de kinderen
uitkomen.
Voorbeeld van een vrije les over tekenen
De studenten van het programma hebben in een recreatieve open
sessie met veel plezier getekend. Ze tekenden over veilig water,
sanitatie, handen wassen, de omgeving etc (zie foto rechts). Het
leuke is dat ze voor hun normale en voor ons bijzonder details
tekenen. Je kunt bijvoorbeeld in de tekening zien of een pomp
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wel of geen arsenicum water geeft. Meer informatie over wat ze precies tekenden is te
vinden op www.batashi.nl
Facebook
Sumita en Nilimah zijn zelf ook op facebook te vinden. We hebben ook dit jaar zeep
gekregen van een Bengaalse fabrikant en Sumita heeft daarover een berichtje geplaatst
op haar eigen facebookpagina. We hebben ook onze Stichting Batashi facebookpagina
met korte Engelstalige updates. In de toekomst zal ook Sumita hier berichtjes op gaan
plaatsen. (https://www.facebook.com/StichtingBatashi) Like onze pagina om de updates
te ontvangen! Op de facebook pagina hebben we al 23 likes!!

Verder nieuws:

Love matters

Batashi is sinds oktober geabonneerd op de nieuwsbrief van “Share-net”. Dit is een
website die organisaties op het gebied van Sexual and Reproductive Health and Rights
(SRHR) in Nederland bij elkaar brengt om informatie te delen. Deelnemers zijn onder
andere het Tropeninstituut (KIT), Hivos, Cordaid, Rutgers universiteiten etc. Hier
ontdekte Dieuke een interessante website van de Nederlandse Wereld Omroep “ Love
Matters”. Op deze site worden thema‟s rondom seksualiteit, liefde en taboes op
journalistiek wijze bespreekbaar gemaakt voor een breed publiek. Voor onze trainers
en misschien ook de leerlingen is de Love Matters India vast interessant. Deze website
heeft een prijs gewonnen.
( http://www.lovematters.info/)

Tot slot
Zoals altijd willen we jullie hartelijk danken voor jullie steun en interesse!
Een hartelijke groet van Dieuke, Catharien en Iris (batashi@mail.com)

Ook de juffen en meesters
van de nieuwe school volgen
de trainerscursus!!
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