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Nieuwbrief  December 2016  
 
Met de sinterklaascadeautjes reeds lang uitgepakt, en de kerstversieringen opgehangen en 
misschien al weer bijna weggehaald, bij deze net voor het nieuwe jaar start even een moment 
om stil te staan hoe het met de Batashi activiteiten gaat en hoe dit jaar verlopen is!  
 
We denken opnieuw met veel plezier terug aan de kerstgift eind vorig jaar van Wageningen 
UR medewerkers. We hebben deze inmiddels ontvangen en besteed binnen het programma. 
We hebben verschillende bijdragen ontvangen van reguliere en incidentele donateurs. Dit 
alles, tezamen met het werk van Sumita en haar team heeft ervoor gezorgd dat het bewustzijn 
op het gebied van gezondheid en hygiene van opnieuw zo’n 300 meisjes gegroeid is. Veel 
dank daarvoor! 
 
In deze nieuwsbrief lezen jullie een update van het afgelopen halfjaar, waarin nieuwtjes vanuit 
Bangladesh, waar onder andere de leerlingen stilstonden bij de internationale handenwas-dag 
in oktober. Veel leesplezier. 
 
Handenwas-dag 

 
Op 15 oktober is het ieder jaar de 
internationale handen-was-dag. 
Sumita en haar team besteden daar 
ieder jaar aandacht aan. In de klas 
worden dan, met behulp van een kom 
en een kan, door de leerlingen de 
handen gewassen. Het is een soort 
herhaling van hoe eerder al is 
uitgelegd hoe het moet. En tevens 
benadrukt het het belang, wat er 
internationaal gehecht wordt aan 
schone handen: er is zelfs een 
speciale dag voor! 
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Zeep 
 

In de lessen over gezondheid en hygiene is zeep 
een belangrijk onderdeel. Zeep is voor ons zoiets 
simpels, dat wij er vaak niet eens over nadenken. 
Natuurlijk is er zeep, en natuurlijk gebruik je dat. 
 
Maar zo voor de hand liggend is het niet in 
Bangladesh. Dat blijkt al een beetje uit het 
bovenstaande onderdeel over de internationale 
handenwas dag.  
 

Daarom zijn we ieder jaar erg blij dat we van een lokale zeepproducent in Dhaka stukken zeep 
krijgen. Deze deelt Sumita uit bij de afronding van het programma. Ook dit jaar (deze keer op 
25 oktober) kreeg Sumita weer zeep: 720 stukken om weg te geven! 
  
Ouderavond 
 
Sumita organiseerde dit jaar een bijeenkomst voor ouders op school. De ervaring van de 
scholen is, dat de ouders meestal niet komen, bij ouderavonden. Maar de leerlingen vonden 
deze ouderavond belangrijk: ze wilden dat hun ouders nu ook de handenwasjuffen zouden 
ontmoeten! En dus nu de gezondheids- en hygienelessen het onderwerp waren, kwamen veel 
meer ouders. En ook aan hen gaf Sumita een handenwasdemonstratie. 
 
Centraal onderwerp van de ouderavond ‘stel in drie stappen je gezondheid veilig’. 1. Was je 
handen voor je gaat eten, en nadat je op de wc bent geweest. 2. Drink betrouwbaar water 
(gekookt of gefilterd). 3. Spoel de wc door, en zorg voor een schoon toilet. 
 
Zeep in een zakje 
 
Verder vertelde Sumita me eind november een interesant verhaal over zeep. Ze had een 
gesprek met een leidinggevende van het meisjeshuis bij een islamitische school. Hier wonen 
de meisjes die geen of slechts één ouder hebben (waar ze niet bij kunnen wonen). De 
leidinggevende is een vriendelijke vrouw, die veel te stellen heeft om op basis van een beperkt 
budget, de 35-40 meisjes die er verblijven een goed en veilig tehuis te bieden. Ieder jaar doen 
een aantal van de meisjes in het tehuis mee in ons programma. Maar niet allemaal. 
 
Omdat Sumita als ‘handenwasjuf’ bekend staat, ging het gesprek over gezondheid en 
hygiene, en de leidinggevende bracht naar voren, dat de meisjes veel huidproblemen hebben, 

en dat het erg lastig is, de meisjes gefilterd water te 
laten drinken. De meisjes vinden het water uit de 
kraan op een merkwaardige manier lekkerder. Dat is 
nog wel een klusje voor Sumita! Ze gaat er vast in de 
lessen aandacht aan besteden.  
 
Verder vertelde de leidinggevende, dat ze wel 7 of 8 
stuks zeep moest kopen, om handen te wassen. En 
dat dat een aanzienlijke kostenpost was. Nou, zei 
Sumita, ik zal laatst ergens de zeep in een plastic 
netje hangen. Dan valt ie niet, ligt de zeep niet in het 
water (waardoor de zeep zacht wordt), en het werkt 
prima. 
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De leidinggevende probeerde het uit. En 
het resultaat was verbluffend: ze heeft 
nu 2 tot 3 stukken per week nodig! Dit is 
een enorm welkome besparing voor het 
tehuis! 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samenwerking met de Rotary / wandelen voor water 
 
In de vorige nieuwsbrief gaven we al een uitgebreide update. Daarom houden we het deze 
keer kort. De samenwerking met de Rotary naar aanleiding van het wandelen voor water in 
maart 2015 is nog steeds in voorbereiding. De aanvraag ligt bij Rotary International, en we 
wachten op antwoord. In juli is Catharien samen met Sumita bij de Rotary groep in Dhaka op 
bezoek geweest om één en ander toe te lichten. Omdat we hadden verwacht deze financiering 
te gebruiken voor het programma van dit jaar, is dit voor ons een flinke tegenvaller. We steken 
er veel tijd in om het geregeld te krijgen en nog is het niet gelukt! Hoe het iedere keer weer 
lukte om iedere maand geld naar Sumita te sturen via Catharien, het was een hele klus! We 
willen daarom nogmaals laten weten hoe belangrijk alle bijdragen dit jaar zijn geweest. Dank 
dank dank! De teller van onze bankrekening staat nu ongeveer op nul! Toch houden we moed 
– we hopen dat dit snel geregeld kan worden en we blijven ook hopen op de steun van jullie 
allemaal! 
 
Tot slot 
 
We ontvingen bijzondere giften in de tweede helft van dit jaar van de Vrijzinnig Hervormden 
van Marknesse/Emmeloord, A. Pijl, de familie Gijsbers en natuurlijk willen we de niet aflatende 
steun van onze vaste (maandelijkse) donateurs vermelden!! Dankzij de giften en 
ondersteuning van onze hele achterban zorgen we ervoor dat ieder jaar een hele groep 
meisjes (en ook jongens)    
- weerbaarder worden 
- weten hoe ze gezond kunnen blijven 
- en beter voorbereid de puberteit ingaan  
Verder vertellen ze ieder jaar het ook aan de mensen om zich heen, op positieve wijze, zoals 
blijkt uit de reaktie van de ouders. Superbelangrijk! We willen dit graag blijven doen! 
 
Het nieuwe jaar komt eraan. Sumita en team in Bangladesh, en wij hier in Nederland, gaan 
opnieuw aan de slag met onze doelstelling en een nieuwe ronde leerlingen in het programma! 
In 2017 gaan we nadenken over een nieuw vijfjarenplan (het huidige vind je op onze website, 
het loopt van 2013-2017). Laat het ons weten als je tips en suggesties hebt hiervoor. We 
vinden het fijn van jullie te horen dat je vindt dat we door moeten gaan, bepaalde onderdelen 
meer aandacht zouden moeten geven enzovoort. We horen graag van jullie. We wensen jullie 
een heel inspirerend 2017! 
 
Hartelijke groet, Dieuke, Iris en Catharien 


