
 
 

Meer informatie over onze stichting op: www.batashi.nl | Stichting Batashi is ANBI gecertificeerd |Rek.nr. NL40 RABO 0139449833 

 
Nieuwbrief Maart 2020 
Op internationale vrouwendag leggen we de laatste loodjes aan deze nieuwsbrief en realiseren 
we ons weer hoe bijzonder het is wat Sumita en haar team in Bangladesh doen. Met het 
Coronavirus om ons heen realiseer je je bovendien, dat leren handenwassen niet zomaar kennis 
is!  
Op de 2de blz lees je met hoeveel enthousiasme haar zelf ontwikkelde Batashi-lesprogramma in 
Noakhali wordt gebruikt. Zoals beloofd in de laatste nieuwsbrief hadden jullie nog foto’s van de 
jaarafsluiting in 2019 te goed.  
Veel leesplezier! 
 

Jaarafsluiting op de scholen in Bangladesh 
In oktober 2019 kreeg Sumita weer honderden stukken zeep om weg te geven. Deze deelden we 
uit bij de jaarafsluiting – een feestelijke slotbijeenkomst die op de scholen wordt georganiseerd 
aan het eind van het lesjaar (het schooljaar is in Bangladesh van januari tot december). Daarbij is 
op verschillende scholen een opstelwedstrijd gehouden. Het opstel moet dan gaan over één van 
de gezondheid en hygiene onderwerpen van het jaarprogramma. De winnaars krijgen een klein 
extra cadeautje wat ze hopelijk goed kunnen gebruiken tijdens hun verdere schooltijd. En 
iedereen krijgt een stuk zeep! 
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Nieuwe pilot – Overdracht naar de school zelf 
Op sommige scholen loopt het programma inmiddels al meer dan 10 jaar. We zijn hartstikke trots 
om te merken dat het onderwerp op deze scholen steeds meer draagvlak heeft gekregen, ook 
onder de leerkrachten. Het lijkt daarom ook een goed moment om de lessen over hygiene en 
gezondheids onderwerpen over te dragen naar de scholen zelf. We willen natuurlijk wel dat het 
onderwerp z’n plek vindt en daarom is een goede overdracht naar de scholen wenselijk. We gaan 
het uitproberen, en daarom is ‘overdracht’ het onderwerp van de pilot van dit jaar. Dit jaar zullen 
we met 3 scholen kijken hoe we het programma kunnen overdragen. We stellen ons zo voor dat 
deze scholen in ieder geval een certificaat verdienen!  

 
Website weer in de lucht! 
We hebben de afgelopen tijd helaas wat problemen gehad met de website. Hij was een tijdje 
onbereikbaar. Gelukkig is dat inmiddels opgelost, en hij voldoed ook aan de nieuwste 
veiligheidseisen. Helaas zit er nog een hardnekkig probleem met het openen van bijlagen. Er 
wordt aan gewerkt en hopelijk is het snel opgelost. Bedankt voor jullie begrip! 

 
Update Pilot Noakahli- het programma buiten de stad 
Vanaf 2018 is er een samenwerking met een lokale NGO genaamd NRDS in Noakhali (Noakhali 
Rural Development Society). Noakhali ligt in het zuid westen van Bangladesh. Op basis van hun 
belangstelling voor het Batashi-programma heeft er in 2019, onder begeleiding van Sumita, op 3 
scholen het Batashi persoonlijke hygiëne en gezondheid programma gedraaid. En met prima 
resultaten.  
 
Bijvoorbeeld de hoofd onderwijzer van één van de scholen, Mr. Dipak Paul (Neazpur High 
School), was erg blij met dit programma. Zijn belangrijkste reden was dat de WCs erg vies waren 
en stonken. Maandverband werd vaak door de wc gespoeld en dit gaf grote problemen 
(verstoppingen). Hij vroeg aan Sumita om dit met de meisjes te bespreken. Op 26 augustus 2019 
was de les over menstruatie. Hij heeft toen alle meisjes van klas 9 (vergelijkbaar met de 3e klas 
middelbare school hier) en alle leraren laten komen voor de les. Dit waren meer dan 150 
leerlingen bij elkaar (zie de foto’s hieronder). 
 

 
Je kunt je voorstellen wat een drukte het was! Maar het probleem is besproken! 
 
Sumita heeft dus op basis van het door haarzelf ontwikkelde lespakket, medewerkers van NRDS 
opgeleid. Ze heeft samen met een drietal medewerkers van NRDS in 2019 lesgegeven op 3 
scholen. Nu kunnen zij het zelf. Voor 2020 heeft NRDS 2 extra medewerkers ingehuurd omdat ze 
het nu op 6 scholen het programma gaan draaien.  
We verwelkomen dit initiatief! Sumita zal zo nu en dan nog een keer op bezoek gaan om 
ondersteuning te verlenen. 
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Op 15 december 2019 was Sumita aanwezig bij een intern 
overleg van NRDS waar de resultaten van 2019 werden 
besproken en afspraken over de plannen van 2020 werden 
gemaakt ( zie de foto). Sumita is erg blij om te zien met 
hoeveel enthousiasme haar kennis wordt overgenomen en 
verspreid.  

 

 
Tot slot 
We zijn nog bezig om de financiering voor 2020 rond te maken. We hebben gezien dat een 
aantal van onze vaste donateurs hun maandbedrag verhoogd hebben – daarvoor heel veel dank, 
we kunnen het goed gebruiken! Ook veel dank aan alle andere donateurs voor hun bijdragen! 
Weet dat jullie bijdragen voor de voortgang van het programma van doorslaggevend belang zijn! 
 
Weet je nog mensen die ook deze nieuwsbrief willen lezen? We stellen het erg op prijs als jullie 
deze nieuwsbrief doorsturen. Graag met een kopie naar batashi@mail.com, dan blijven we op de 
hoogte  
 
Dieuke, Iris en Catharien 
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