Wageningen, januari 2014
Lieve familie, vrienden en geïnteresseerden,
Namens het hele team van Batashi (Iris, Catharien, Dieuke, Sumita, Ainun Nahar, Liza en Eva)
een mooi en gezond 2014 gewenst!!
Terwijl ik met kerst begon met deze nieuwsbrief hoorde ik muziek spelen voor Serieus Request
2013. Het thema van Serieus Request was “Lets clean this shit up”, verwijzend naar het belang
van je handen wassen en het bouwen aan schoon sanitair. Precies het basis onderwerp van de
cursussen die Sumita en haar team in Bangladesh geven. Diaree en andere water- gerelateerde
ziektes kunnen hiermee worden verkomen en daarmee levens gered. Sumita en Ainun Nahar
weten dat deze kennis heel belangrijk is om aan jonge mensen door te geven omdat ze ervaren
dat veel mensen om hen heen dit niet weten. Sumita en haar team hebben hun concept plan voor
2014 in gediend. Het goede nieuws is dat we bijna twee derde van het budget al binnen hebben.
We hebben nog zo’n 3000 euro nodig om dit jaar weer 300 tieners van deze kennis te laten
profiteren.
In deze nieuwsbrief eerst een korte update over het project uit Bangladesh met o.a. een kort
verslag en leuke foto’s van de derde pilot ”de schrijfwedstrijd”. Kijk vooral naar de foto’s die de
trotse gezichten laten zien.
Verderop in deze nieuwsbrief een kort interview met George Joosten, de vader van Dieuke, die
o.a. in het bestuur zit van de Stichting Penolope, welke Batashi vanaf het begin ondersteunt.
Veel plezier met lezen!
Dieuke
Nieuws uit Bangladesh
Het einde van het jaar betekent in Bangladesh ook het einde van het schooljaar. Afgelopen jaar
was een goed jaar met het programma over hygiene en gezondheid als basis en mooie initiatieven
zoals een verhalenwedstrijd (lees hieronder meer), netwerkmogelijkheden en bijeenkomsten met
ouders en verzorgers. Aan de andere kant was het ook een jaar van politieke onrust in
Bangladesh met veel stakingen en geweld. Dit maakte het plannen en uitvoeren van het
programma lastig. Nu zijn er de verkiezingen, die zoals het nieuws laat weten weer erg onrustig
verlopen. We hopen dat het zo snel mogelijk rustig wordt. Sumita en haar team zijn druk bezig
om het verslag te maken van 2013 en ze hebben hun concept plan voor 2014 ingediend.
Schrijfwedstrijd
Als proefproject hebben Sumita en Ainun
Nahar een schrijfwedstrijd georganiseerd op 3
scholen (Ahasania Women Mission School,
Latifunnesha High School en Riadul Muslimat
School and Madrasha).
Hoewel
de
schooldirecteuren
en
de
leerkrachten van te voren twijfelden of de
leerlingen wel actief zouden meedoen, was dat
achteraf compleet overbodig: Het was een
groot succes.
De studenten hadden een half uur de tijd om 1
A4 te schrijven over een van de onderwerpen
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van het basisprogramma. Ze konden hiermee een leuke prijs te winnen. De prijzen die de
studenten konden winnen varieerden van een tas met allerlei schrijfwaren tot kleurpotloden en
etuis. Ze waren helemaal niet aarzelend, maar vonden het een verrijking om te doen. Dit werd
beoordeeld door een jury die bestond uit de directrice van de school, de leerkracht voor
Bengaals en een lid van het schoolbestuur. Criteria was o.a. netjes schrijven in correct Bengaals.

Alle deelnemers en de juryleden kregen een klein cadeautje voor hun deelname. De prijs
winnende verhalen zijn vertaald vanuit het Bengaals naar Engels. Voor de liefhebbers zijn deze in
een bijlage toegevoegd in de mail. In 2014 wordt dit onderdeel zeker herhaald!

Schoolhoofd en docenten bij de prijsuitreiking. Rechts in de licht groene jurk staat Sumita.
Interview met George Joosten
In de nieuwsbrief stellen we elke keer verschillende soorten ondersteuners van Batashi voor. Dit
keer George Joosten, de vader van Dieuke. Hij heeft jarenlang als tropenarts gewerkt in
Tanzania en Kenia. Inmiddels is hij gepensioneerd en samen met Gon, zijn vrouw, gaat hij elk jaar
twee maanden naar Ndala, een klein plaatsje in het midden van Tanzania, Oost-Afrika.
George is o.a. voorzitter van de Stichting Penelope. Deze Stichting zullen trouwe lezers van de
nieuwsbrief herkennen omdat zij ons al vanaf het begin ondersteunen. Deze kleine particuliere
stichting is in het leven geroepen door wijlen Hans Vervoorn. Hij was vele jaren werkzaam als
tropenarts in een aantal Afrikaanse landen en in Indonesië. De Stichting richt zich op “de
verbetering van de uitgangspositie van de individuele mens, zodat deze zich in de strijd om het
bestaan beter kan handhaven en op eigen kracht zijn/haar positie kan verbeteren”.
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George vindt de activiteiten van Batashi goed passen bij deze doelstelling. Naar aanleiding van
ons jaarverslag 2012 schreef hij in een email “ Erg leuk en goed leesbaar verslag. Fantastisch te

zien hoeveel jonge meisjes van deze nieuwe kennis profiteren en hoe het onderwerp gewaardeerd
wordt door de teachers zelf!”. “ Tot nu toe toveren jullie met kleine bedragen.“ Hij vergeleek dit
met een aids voorlichting project dat hij in Tabora ondersteunt.

Hij gaf ons ook tips over het financiële overzicht. Dit was voor hem nog niet helemaal duidelijk.
Hij adviseerde ons om duidelijk te maken of wij als bestuur nog kosten maken en welke dat zijn
(antwoord: nee, heel weinig).
George vroeg zich verder af waar Sumita en haar collega’s hun kennis vandaan hebben en of ze
bij geschoold worden (vraag a). Krijgen ze iets wat je een salaris noemt of declareren zij hun
kosten? (vraag b) Hoe is de continuïteit gegarandeerd? Zal de kennis verder worden doorgegeven
ook als wij stoppen met het ondersteunen van Sumita en haar team. (Vraag c) Antwoord op deze
vragen:
a) Sumita heeft van huis uit, en als medewerker in verschillende projecten, veel kennis over
hygiëne. De afgelopen jaren heeft ze ook veel bijgeleerd tijdens haar opleiding als
homeopathisch arts. Ainun Nahar heeft al haar kennis opgedaan toen ze werkte bij
verschillende NGO’s (o.a. Proshika) in Bangladesh. In ons nieuwe pilot programma is een vorm
van bijscholing opgenomen.
b) De trainers krijgen een vergoeding voor hun inzet omdat ze niet rijk genoeg zijn om het als
vrijwilligerswerk te doen. Het is echter minder dan een ‘echt’ salaris vanuit het idee dat we
geen verwachting willen wekken dat dit een vaste baan kan zijn. De kosten voor transport
zijn onderdeel van het schoolprogramma en worden gedeclareerd.
c) Er is in het programma ingebouwd dat de leerlingen hun kennis met iemand in hun omgeving
delen. Bovendien worden er voor de leerkrachten docententrainingen aangeboden en dit jaar
zijn – op verzoek van de scholen - voor het eerst de ouders heel voorzichtig betrokken. Op
een van de weeshuizen is vanuit de counseling groep heeft de oudere groep meisjes het
initiatief genomen om de jonge meisjes in de school voorlichting te geven over het schoon
houden van de menstruatie doeken. Ook het onderwijspersoneel durft voorzichtig over het
onderwerp te praten in de les.
Sumita en Ainun Nahar werken aan zelf ook aan overdracht. Ze hebben een derde trainer
opgeleid. Als een van hun uitvalt door welke reden dan ook dan kan zij het werk voortzetten.
Ook werkt er dit jaar voor het eerst een student als een extra assistent. Daarnaast is er een
handleiding gemaakt waarin de lessen kort staan beschreven, wat de overdracht
vergemakkelijkt. Uiteindelijk is het doel dat de scholen zelf dit onderwerp op zullen nemen in
het curriculum. Officieel is het dat al wel, maar de docenten slaan vooral een onderwerp als
‘hygiene gedurende menstruatie’ liever over, omdat ze zich ongemakkelijk voelen dit te
bespreken. We zien heel langzaam hier verbetering in ontstaan. Sumita en Ainun Nahar
zoeken daarnaast ook actief contact met andere organisaties die op dit vlak met de overheid
werken, omdat deze ‘van bovenaf’ het proces van bewustwording aan aandacht voor
gezondheid en hygiëne kunnen bewerkstelligen.
Vooruitblik 2014: “Wandelen voor water”
We willen jullie alvast informeren dat op 21 maart 2014 in Wageningen en Ede de activiteit
“Wandelen voor Water” zal worden georganiseerd door de Rotary Veluwezoom samen met
AquaforAll. Kinderen uit groep 7 en 8 van een aantal scholen zullen met 6 liter water op de rug, 6
kilometer lopen. Hiermee halen ze geld op en worden bewust gemaakt dat nog niet iedereen op
deze wereld makkelijk toegang heeft tot schoon drinkwater. Het basis programma van Stichting
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Batashi is één van de goede doelen van deze actie. We hopen dat veel scholen zullen meedoen.
Hiermee zal het programma voor 2015 worden gefinancierd.
Stichting Batashi is bijna klaar voor de nieuwe ANBI regeling
De belastingdienst heeft sinds 1 januari 2014 de regelgeving voor ANBI's veranderd. Er komen
een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de
filantropische sector te bevorderen. In de praktijk betekent het dat informatie over de
stichting (naam, fiscaal nummer, contactgegevens, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid,
doelstelling, verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording) op de website
moet staan. We hadden de meeste informatie al op de Batashi website staan, en zijn bezig de
ontbrekende zaken aan te vullen, zodat we helemaal ANBI-klaar zijn. Hierdoor zullen jullie giften
ook in 2014 belastingaftrekbaar blijven.
Tot slot
Een leuk nieuwtje: Martine, onze webbeheerster, is dit najaar bevallen van een prachtige zoon.
Veel geluk gewenst!!
Verder willen we natuurlijk ook al onze donateurs bedanken. Zonder jullie zou Batashi niet
bestaan! In het bijzonder noemen we hier de 100 Euro bijdrage van een 100 jarige begunstiger
van Batashi en de bijdrage van Stichting Penelope. Heel erg bedankt!
Verder merken we dat onze 5-jaar planning met daarin een standaardprogramma en iedere keer
een nieuw onderdeel, goed werkt. Zoals in de introductie aangegeven is het budget voor 2014 al
voor bijna twee derde rond. Bijdragen voor 2014 zijn nog zeer welkom.
Hartelijke groeten, ook namens de Bengaalse collega’s,
Dieuke, Catharien en Iris
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