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Leuke sinterklaassurprises uitgepakt, genoten van de gedichten, en nu de kerstversieringen
opgehangen. Het is donker en regenachtig, bij deze even een moment om stil te staan hoe het
met de Batashi activiteiten gaat! Hierbij een update van het afgelopen halfjaar, met nieuwtjes
vanuit Bangladesh, waar onder andere de leerlingen stilstonden bij de internationale handenwasdag in oktober en het schooljaar en de lessen afgerond hebben. Veel leesplezier!

De Dag van het Handen wassen

Zoals elk jaar op 15 oktober is het Global Hand Washing day. Het onderwerp van goed handen
wassen wordt altijd aan het begin van het Bengaalse schooljaar
(januari/februari) behandeld. Omdat dit onderwerp zo belangrijk is
voor een goede gezondheid geven Sumita en haar team daar graag
opnieuw aandacht aan op 15 oktober.
De 720 stukken Savlon zeep van het bedrijf ACI,
geschonken kreeg in september, komen
hiervoor mooi van pas. Ze deelt ze uit
aan de leerlingen, ieder krijgt er 2, en die
zijn er erg blij mee. Het lukte niet gelijk
om alle leerlingen op alle scholen zeep
te geven, maar zij die nog niet hadden
gekregen, kregen de zeep bij de
afsluiting van de lessen van dit jaar.

die Sumita

De Pilot ‘Buiten de stad’- Noakhali
Via een kennis in Noakhali, Mr Awal, die ze al heel lang kent, heeft Sumita contact gezocht met
scholen in het district Noakhali, voor onze pilot ‘Buiten de stad’. Meneer Awal is de coordinator
van ontwikkelingsorganisatie NRDS in dat gebied. Hij heeft de organisatie zo’n 25 jaar geleden
mede opgezet. De organisatie zet zich in voor plattelandsontwikkeling. Meer informatie over deze
organisatie vind je op https://nrdsbd.org.
We werken nu zo’n 10 jaar in Dhaka op scholen aan gezondheids-, water en sanitatiebewustwording voor tieners. We zien veel enthousiaste tieners en ze pikken veel op uit deze
lessen. We hebben ook gezien dat er in deze tijd veel meer aandacht in de maatschappij voor dit
onderwerp is. Er wordt makkelijker over gepraat, b.v. maandverband is veel beter verkrijgbaar, en
er wordt zelfs reclame voor gemaakt – met het argument dat je dochter dan geen lessen op
school hoeft te missen! Sumita vroeg zich daarom af hoe dit buiten de grote stad zou zijn. Ze
wilde het graag uitzoeken en zo mogelijk de lessen ook in een plattelandssituatie gaan geven.
Hoe dat aan te pakken? En ook op zo’n manier, dat het programma in Dhaka gewoon doorgaat!
Sumita en Catharien hebben dit eerst met het team besproken. En Sumita is begonnen met
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contacten leggen. Meneer Awal is enthousiast over het idee en wil helpen om het uit te proberen
op een paar scholen. Dit met het idee om het vervolgens breder te kunnen inzetten bij zijn
organisatie. Hij wil vanuit zijn organisatie daarom graag meehelpen en heeft samen met Sumita
een medewerkster uitgekozen die haar helpt.
Sumita heeft eerst een bezoek afgelegd om te
kijken wat de situatie was. Catharien en Sumita
hebben samen met meneer Awal overlegd (zie
foto, van links naar rechts Catharien, Awal en
Sumita). Sumita bezoekt nu 2 scholen en een
vrouwengroep. In haar rapportje schrijft ze het
volgende over de scholen:
Tijdens mijn bezoek aan NRDS heb ik twee
scholen bezocht, één basisschool en één
middelbare school (Nabagram Union private
primary school and Binodpur High School) en ik
had bijeenkomsten met ongeveen 100 leerlingen
over gezondheid en hygiene, water en sanitatie voorzieningen, en over reproductieve
gezondheid. Ik zag dat ze drinkwater ophaalden bij een diepe put, vrij veraf, en dit dan in een
open emmer zonder deksel bewaarden. Ze vertelden me dat deze put niet getest is op de
aanwezigheid van arseen in het water (dit zware metaal is giftig). Gewoonlijk drinken ze het water
zo uit deze emmer zonder deksel. Deze staat vlak bij de toiletten. Dan is er natuurlijk alle kans op
vervuiling van het water. In Binodpur zijn de toiletten en de put vlak bij elkaar. Daar is dus veel
kans op vervuiling van het water in de put door de uitwerpselen en urine van de toiletten. Er zijn
geen aparte toiletten voor de meisjes.
De meisjes van de school gebruiken
oude lappen gedurende de menstruatie.
Deze wassen ze in koud water zonder
zeep, en gebruiken ze dan opnieuw. Uit
schaamte hangen ze ze in een donker
hoekje te drogen, zodat familie en
andere mensen ze niet zullen zien. Door
de lappen op deze manier te gebruiken
hebben
ze
allerlei
infecties
en
huidziektes. Omdat er geen apart toilet
voor de meisjes is, voelen ze zich
ongemakkelijk op school om hun
maandverband te verwisselen. Daarom
gaan ze als ze ongesteld zijn niet naar
school.
Tijdens mijn bezoek heb ik aan de leerlingen laten zien dat je je handen met zeep wast in 5
stappen (zie foto). Ze waren enthousiast en gaven aan geinteresseerd te zijn om meer te leren
over gezondheid en hygiene.
Sumita’s conclusie is dat er veel behoefte is aan kennis op de scholen. Het doel van de pilot dit
jaar was om dit helder te krijgen. Volgend jaar gaan we verder om de tieners, vooral meiden,
verder te helpen en weerbaarder te maken met informatie over gezondheid en hygiëne. We
doen dit in nauwe samenwerking met NRDS – zodat zij in het jaar daarna dit ook verder uit
zouden kunnen rollen.

Jaarafsluiting op de scholen in Bangladesh
Zoals hierboven al beschreven kreeg Sumita weer 720 stukken zeep om weg te geven. De
groepen die ze nog niet gehad hadden kregen ze bij de jaarafsluiting – een feestelijke
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slotbijeenkomst. En iedere keer weer is iedereen blij met de stukken zeep! Het spat gewoon van
de foto’s af. Dit jaar was de jaarafsluiting iets eerder dan normaal. Het schooljaar loopt van
januari tot en met december. In december zijn dan de eindtoetsen. En normaal gesproken dus
vlak daarvoor de jaarafsluiting van de Batashi lessen over gezondheid, water en hygiene. Omdat
er verkiezingen gepland zijn op 30 december, heeft de overheid de scholen opgedragen de
programma’s eerder af te ronden, zodat de lessen en examens niet teveel verstoord worden door
de verkiezingen en de campagne bijeenkomsten vooraf. Dat is allemaal goed gelukt, en op dit
moment zijn Sumita en haar team bezig met de eindrapportage over dit jaar.

Bedankt, ook in 2018!
Het jaar loopt al weer op zijn einde, en we denken na over het programma van volgend jaar. We
willen vooral op dezelfde voet voortgaan, in lijn met het 5-jarenplan. Samen met Sumita en team
zetten we hierop in, met als nieuw onderdeel het stapje voor stapje verder uitproberen van ‘buiten
de stad’ activiteiten. 2018 was een goed jaar voor ons! We willen nogmaals de Rotary bedanken
voor de geweldige steun die zij ons hebben gegeven! En heel veel dank voor de prettige
samenwerking. Ook veel dank aan de H. Hartstra Stichting en Stichting Penelope, voor hun zeer
gewaardeerde bijdragen! A special thank you to the Quaker’s group in Reading, who sent a
contribution via John Best. Verder willen we de gulle gevers die aan Johan en Katrina een
cadeau gaven bedanken – en Johan en Katrina natuurlijk ook. En een groot ‘dank je wel’ voor de
niet aflatende steun van onze vaste donateurs en alle mensen die ons een incidentele gift
stuurden!!
Dankzij jullie giften en ondersteuning zorgen we ervoor dat er weer een hele groep meisjes (en
ook jongens) weerbaarder is geworden, beter weten hoe ze gezond kunnen blijven, en met meer
informatie over gezondheid, water en hygiene de puberteit ingaat!
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
2019 gaan we verder met het uitvoeren van ons nieuwe vijfjarenplan (mocht je het willen inzien:
het staat op onze website, het loopt van 2018-2023). We gaan verder met de pilot die we dit jaar
ingezet hebben: buiten de stad. We houden jullie op de hoogte!
Laat het ons weten als je tips en suggesties hebt! 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, en wensen jullie hele fijne feestdagen en een inspirerend
2019!
Heel veel groeten,
Dieuke, Catharien en Iris
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