Nijkerk, februari 2015
De eerste maand van het jaar 2015 is ondertussen alweer
voorbij. Uit Bangladesh komen veel mails binnen. Duidelijk
is dat het 1. weer hartal seizoen is, en 2. Sumita en haar
team EN de scholen zich niet laten intimideren en toch zo
gewoon mogelijk doorgaan met het programma – er is veel
belangstelling voor!
Het is het middelste jaar van ons vijf jaren plan voor het
project “santeen”. We zijn druk bezig met het jaarverslag
van 2014 en goedkeuringen voor het nieuwe programma.
En we houden jullie graag op de hoogte. Veel plezier met
lezen.
Update project persoonlijke hygiene 2015
Eind november, begin december 2014 liepen alle lessen af.
Na het succes van vorig jaar zijn er weer op vier scholen
verhalen wedstrijden gehouden. Rechts foto’s van de
viering van Handwashing day op 16 oktober 2014 op een
van de scholen.
Het “santeen” team heeft de rapporten van 2014 gestuurd
en heeft een nieuw voorstel voor 2015 ingediend. We zijn bezig met de goedkeuring. Daarnaast
beginnen we binnenkort met het jaarverslag 2014.
We hebben Sumita al een aantal jaar gestimuleerd om een workshop te organiseren over haar project.
Plotseling kregen we eind december een verzoek voor financiering. Doel is om met leerkrachten en ex
studenten en een aantal geïnteresseerde NGO’s medewerkers te reflecteren op het “hygiëne
programma voor tieners”. De workshop heeft net plaats gevonden (30 januari) We laten jullie snel wat
horen over de resultaten!

Bezoek Catharien aan een van de scholen.
In alle jaren dat we met dit programma bezig zijn, (en dat is al sinds 2007), was Catharien nog nooit op
één van de scholen wezen kijken. Dat had ook te maken met het feit dat je als buitenlander toch snel
een beetje als een soort Sinterklaas wordt gezien. Als er buitenlanders bij een initiatief horen, dan
hoort er ook navenant geld bij. Terwijl wij als kleinschalig initiatief juist ieder dubbeltje aan het
omdraaien waren, om toch maar zoveel mogelijk tieners mee te kunnen laten doen in het programma.
Maar nu het verblijf van Catharien en haar familie in Bangladesh in februari 2015 ten einde loopt (ze
verhuizen terug naar Nederland, maar Catharien blijft veel voor haar werk naar Bangladesh reizen)
drong Sumita in december aan op een gezamenlijk bezoek aan de Ahasania Mission school. En zo
kwam het dat Catharien in een klas met tussen de 30 en 40 leerlingen vertelde over hoe belangrijk zij
gezondheid en hygiëne vindt, over Nederland, en over haar werk in waterbeheer en
klimaatverandering. Het was een leuk bezoek, en de leerlingen hingen aan haar lippen. Het Engels van
Catharien konden ze redelijk volgen, vooral omdat Sumita van tijd tot tijd alles vertaalde in het
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Bengaals. Aan het eind van een inspirerend uurtje zuchtte één van de leerlingen: “ik wil later ook
ingenieur worden!!” En met deze wens was Catharien haar hart gestolen.
Verhalenwedstrijd voor goede doelen met het verhaal “ Health for wealth”
Zoals vorig jaar aangegeven heeft Dieuke meegedaan aan de verhalenwedstrijd voor kleine goede
doelen van Partin en Wilde Ganzen. Bekijk hier snel ons gehele verhaal. Hoewel we niet in de prijzen
vielen heeft het ons toch iets gebracht. Namelijk, een boekje met tips over” framing the message”. En
een uitnodiging om met een intervisiegroep mee te doen. Eind februari doet Dieuke mee aan een
intervisieclubje met dit thema met vier andere kleine organisaties. We willen onze boodschap zo goed
mogelijk uit dragen en hopen van anderen te leren en nieuwe ideeën op te doen.
Verhaal van Who cares
En op de website van ‘Whocares.me’ heeft Elizabeth Visser een prachtig verhaal geschreven over wat
zo belangrijk is aan de lessen van Sumita. Onze dank daarvoor en lezen dus!!!
http://whocares.me/artikel/oh-zit-dat-zo-baarmoeder-les-voor-meisjes-in-bangladesh
Wandelen voor water
Dit jaar gaat het lukken. De sponsorloop van ‘Wandelen voor water’
wordt op 20 maart 2015 door Rotery Veluwe Zoom georganiseerd.
Veel kinderen van groep 7 en 8 van basis scholen in en rond
Wageningen en Ede lopen ieder met 6 liter 6 km deze sponsorloop. Ze
lopen voor twee goede doelen: ons project en een ander water,
sanitatie en gezondheidsproject in Bangladesh. Dat is echt geweldig.
Dieuke is druk bezig gastlessen voor te bereiden. Hiervoor heeft ze
Sumita een aantal uitdagende foto-klussen gegeven: geef me foto’s
van wc’s op school en bij de leerlingen thuis! Sumita is bij twee
leerlingen thuis geweest om foto’s te maken. Deze tonen redelijk
nette wc’s en douches (twee foto’s linksonder). Nu nog een foto van
een echt vieze wc. Dat is minder makkelijk te vragen (mag ik je vieze wc even zien?). Gelukkig hebben
we ook internet (rechts onder) .

Tot slot
Vorig jaar in oktober kregen we een gift van de familie Heun. Erg bedankt daarvoor, en ook voor het in
ons gestelde vertrouwen om samen met Sumita en haar team hiervoor heel veel meiden informatie en
bewustwording te bieden. Ook dank aan de donateurs die ons aan het eind van het jaar iets stuurden.
Bedankt! En dit jaar zijn er ook een aantal donateurs die ons gelijk aan het begin van het jaar gesteund
hebben. Dat moedigt ons natuurlijk ook erg aan: jullie giften zijn heel erg welkom en dus eveneens
heel erg bedankt!
We komen snel bij jullie terug met een volgende nieuwsbrief, meer details over het jaarplan van 2015
en het jaarverslag van 2014.
Groetjes,
Catharien, Dieuke en Iris
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