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Nijkerk, juni 2015 
 
Sumita en haar team zijn druk met het programma in Dhaka. In de vorige nieuwsbrief gaven we aan 
dat het onrustig is in Dhaka. Dit is eigenlijk niet veranderd. Sumita, haar team en de scholen proberen 
toch zo gewoon mogelijk doorgaan met het programma en dat gaat ze gelukkig goed af!  
In deze nieuwsbrief is vooral veel te lezen en te zien van de Wandelen voor Water sponsorloop die half 
maart plaats vond. Daarnaast geven we een korte impressie van een workshop (een nieuwe pilot) die 
plaats  vond aan het begin van het jaar. Veel plezier met kijken en lezen.  
 
Wandelen voor Water 
De Rotary – Veluwe zoom had de organisatie voor de sponsorloop voor “Wandelen voor Water” op 
zich genomen. Onze stichting samen met een andere waren het doel.  Om de leerlingen en de 
organisatoren meer te laten weten over Bangladesh en over Stichting Batashi had Dieuke een 
presentatie voorbereid.   
Hiervoor heeft Sumita begin februari allemaal bijzondere foto’s gemaakt om inzicht te geven hoe 
drinkwater in Bangladesh geregeld is. Ze is hiervoor bij een aantal leerlingen thuis geweest. Dit gaf een 
prachtig inkijkje over wie onze leerlingen zijn.  
Onze presentatie is samengevoegd met de Rotary presentatie en tot een mooi geheel gemaakt  (zie 
hieronder een paar dia’s hiervan). 
 

 
 
 
Vrijwilligers van Rotary zijn begin maart langs de scholen gegaan voor de les.  De leerlingen leerden 
alles over waarom schoon drink water zo belangrijk is.   
 
Sumita heeft voorafgaand aan de sponsorloop aan haar studenten 
in Dhaka laten zien dat leerlingen in Nederland voor hen meededen 
aan Wandelen voor Water. Hiervoor had ze foto’s van Facebook 
afgehaald om te laten zien hoe zo’n sponsorloop er in Nederland uit 
ziet (zie de foto rechts). De leerlingen waren onder de indruk dat 
leerlingen in Nederland voor hen wilden lopen en wensten ze heel 
veel succes.   
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Op 20 maart 2015 was het dan zo ver:  ongeveer 
500 kinderen van groep 7 en 8 van basisscholen 
in en rond Wageningen en Ede stonden klaar om 
ieder met 6 liter 6 kilometer te lopen. Zo ook de 
Wilhelminaschool (foto: links) en de Kardinaal 
Alferink school (foto: rechtsonder). Catharien’s 
zoon Akash heeft ook meegelopen.  
 
De burgemeesters van Ede en Wageningen 
spraken de leerlingen van tevoren toe en leden 
van de Rorary de Velumezoom waren de hele dag 
in touw voor de organisatie (foto: linksonder).  

 
Na zes kilometer was de finish bereikt (foto: rechts) 
en konden de lege flessen worden leeggegooid (foto: 
onder). Het statiegeld was namelijk ook voor de 
twee goede doelen.  
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In totaal is het fantastische bedrag van €21.495,55 voor twee goede doelen in Bangladesh opgehaald, 
waarvan Stichting Batashi er een was. Hartstikke bedankt alle lopers en de organisatie! Geweldig! 
 

 
 
 
Workshop Sexual and Reproductive Health Program 
Op 30 januari hebben Sumita, Ainun Nahar en Eva een zeer succesvolle workshop verzorgt voor 
docenten en NGO medewerkers om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. In de bijlage is het 
goed leesbare en volledig Engelstalige rapport te lezen. 

 
 
 
Tot slot 
De afgelopen maanden hebben we mooie giften mogen ontvangen van onder andere Penelope, Johan 
Crebas en Hartstra Stichting. Harstikke bedankt daarvoor!  
We komen snel bij jullie terug met het jaarverslag van 2014. 
 
Groetjes, Catharien, Dieuke en Iris 


