Nijkerk, juni 2016
Zo vlak voor de zomer nog een overzicht van wat er allemaal
het afgelopen half jaar gebeurd is rondom Stichting Batashi.
We hebben blije foto’s van de nieuwe lichting studenten,
goed nieuws van het kerstgeschenk, maar ook verdrietig
nieuws. En laten we het nogmaals zeggen: dankzij jullie giften
en ondersteuning zorgen we ervoor dat een hele groep
meisjes (en ook jongens)
- weerbaarder worden
- weten hoe ze gezond kunnen blijven
- en voorbereid zijn om de puberteit in te gaan
Veel leesplezier!!
Verhalenwedstrijden
De verhalenwedstrijden hebben eind
november weer plaats gevonden op 5
scholen. Erg leuk om van de studenten
zelf te lezen wat ze hebben geleerd, hoe
ze dit delen met anderen en hoe
enthousiast ze er over zijn. De scholen
vinden de webstrijd hartstikke leuk.
Voor de zekerheid hebben we alle
namen vervangen door student/
teacher/ headmaster.
Dit doen we uit voorzichtigheid en
privacy redenen. Op dit moment horen
we regelmatig in het nieuws over
geweldadige moorden op vrijdenkende
mensen in Bangladesh. Uit veiligheid
lijkt het ons handig dat online niet te veel
namen bekend zijn. Misschien wat
overdreven maar je weet nooit.

Student from Riyadul Muslimat Shishu Shikkhalaya:
Health classes are organized in our school. I have gained
much new knowledge from those classes. We have
learned about wash hands with soap, use hygienic
latrine, HIV/AIDS, bad effect of drugs, menstruation etc.
Among those topics I like the topic menstruation. Two
madams from PPS taught us what we should do during
menstruation. We have learned that we have to be
clean, take water regularly, and take rest properly. Cloths
used for menstruation should be washed properly with
soap and dry in the direct sunlight. Before joining in the
class I did not practice all those. Now I always try to keep
clean, take adequate water regularly. I also teach other
girls about proper hygiene practice during menstruation.
Wil je meer verhalen lezen? Bekijk hier de volledige
rapportage.
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schoolsprogramma voor hygiene en gezondheid voor tieners.
Sumita heeft de rapportage van 2015 netjes ingeleverd en wij zijn bezig met de laatste hand aan het
jaarverslag.
Het nieuwe jaar is in januari goed van start gegaan en we zijn nu al
weer halverwege. Zie de foto’s rechts en onder hoe een aantal
meiden blij en trots in de camera kijken. Ze hebben er zin in want
ze weten van de studenten die vorig jaar hebben meegedaan dat
het super belangrijk en interessant is wat ze leren.
De 9 instituten/ scholen van vorig jaar doen allemaal weer mee. Op
de Jamila Khatun High School was de interesse zo groot dat we nu
twee klassen van dik 35 meisjes hebben. Er zijn in totaal 337
deelnemers aan het basisprogramma en 37 deelnemers voor de
kringgesprekken. We zijn daarmee ongeveer even groot gebleven.

Wandelen voor Water- Voorstel Banglawash- financiering
Al in een aantal nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van Wandelen voor Water. Op dit
moment wachten we met spanning wachten af of we voor een extra subsidie gift in aanmerkingen
komen.
Hoe zat het ook al weer?
Op 20 maart 2015 – was Batashi samen met een project Van Woord en Daad het goede doel voor een
een sponsorloop van ‘Wandelen voor water’- Aqua4all. Dit werd door Rotery Veluwe Zoom
georganiseerd. Veel kinderen van groep 7 en 8 van basis scholen in en rond Wageningen en Ede liepen
ieder met 6 liter 6 km. Er werd een mooi bedrag opgehaald dat werd aangevuld door Aqua4all.
In juli 2015 kwam het idee van Rotary Bergpoort Wageningen om een soort 'verdubbelaar' in te zetten.
Samen met het Project van Woord en Daad hebben we een voorstel gemaakt en ingediend. Hiervoor
moesten allerlei contracten getekend worden en dat is inmiddels gebeurd. We zijn bijna door alle
rondes heen. Sinds 9 mei ligt het voorstel bij Rotary Foundation International en het is nu wachten op
een akkoord. We hebben wel een heel aantal vragen gekregen; bijvoorbeeld wat zijn de doelen van de
verschillende trainingen en heb je wel een needs assessement gedaan. Deze moeten we goed
beantwoorden.
De financiering heeft hierdoor wel langer op zich laten wachten. We waren dan ook heel blij met de
extra giften die we kregen na de oproep in de vorige nieuwsbrief. Het steeds verder doorschuiven van
de aanvraag betekent voor ons dat we goed moeten kijken naar de financiering. Met Sumita en haar
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team hebben we de begroting voor 2016 goedgekeurd. Hierbij is alles ingeschaald op de kosten van
vorig jaar. We hopen snel een akkoord te krijgen.
Geweldig nieuws Kerstgeschenk Wageningen UR
Zoals we in de vorige nieuwsbrief schreven waren we geselecteerd als een van
de goede doelen voor het Wageningen UR kerstgeschenk. Afgelopen maand
hebben we te horen gekregen dat 94 medewerkers van Wageningen UR hun
kerstgeschenk aan Batashi hebben gedoneerd.
Dat betekent een fantastische gift van 2820 euro.
Onze actie om flyer rond te sturen in ons netwerk van mensen die we kennen die bij de WUR werken
heeft goed gewerkt. Met dank aan Marijke Bot (BOtekst) – die de flyer heeft geredigeerd.
Weer verdrietig nieuws
Na een kort ziekbed is de moeder van Catharien, Nel Terwisscha van Scheltinga, op 7 mei overleden.
Ze had net de draad van haar leven opgepakt na het verlies van haar man begin oktober. Haar ziekte
en overlijden kwam dan ook onverwachts. Wij, ook Sumita en haar team, wensen Catharien, haar
broer en zus, schoonfamilie en kleinkinderen en alle familie heel veel sterkte met dit verlies. Ook Nel
ondersteunde Batashi van af het begin door mond op mond reclame te maken maar ook door sokken
te breien die verkocht werden op de speciale markt. We zijn daar heel dankbaar voor.
Tot slot
We ontvingen in de eerste zes maanden bijzondere giften van Stichting Penelope, Johan Crebas,
Johanna Tolsma en van de RK Zalige Titus Brandsma parochie (collecte 28 feb). En daarnaast van onze
trouwe vaste en nieuwe donateurs. Allemaal heel erg veel dank!
Groetjes,
Catharien, Dieuke en Iris
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