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Beste wensen voor 2022 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

DANKBAAR 
We zijn dankbaar dat de 
scholen vanaf eind september 
open waren. Hierdoor konden 

we onze groepen nog een 
aantal lessen geven en mooi 
afsluiten (Zie foto hierboven).  
 
Uit de verhalen-competitie 

kwamen weer mooie verhalen. 
Zie de foto hieronder waar de 
leerlingen aan het schrijven 
zijn.  

 
Hieruit bleek dat de lock-  

down periodes ook in  
Bangladesh voor onveilige situaties 
voor jongeren kan leiden. Een van 

onze deelnemers liet dat subtiel 
weten. 

 
Ook zijn er met alle leraren van de 
verschillen de scholen vergaderingen 
geweest om het oude jaar en nieuwe 
te bespreken (Zie foto hierboven van 

de docentenbijeenkomst bij de 
Ashania school).  
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Ook zijn we dankbaar dat Catharien naar 
Bangladesh kon en persoonlijk met Sumita over het 
nieuwe plan kon sparren (foto links).  

 
Verder zijn we jullie dankbaar voor jullie 
betrokkenheid, door deze nieuwsbrief te lezen, ons 
te steunen of op een andere manier betrokken te 

zijn, hartverwarmend!  
 
 

WISSELING IN HET TEAM 
 
Ons team wordt sinds november versterkt door Chobi. Chobi is haar baan verloren 
tijdens de lock-down. Ze woont in het zelfde huis als Sumita. Ze heeft ervaring met 
lesgeven en is handig met de computer. Zij gaat Sumita ondersteunen bij de 
rapporten en het lesgeven.  
 
 
We hebben in de december 
helaas afscheid genomen van 
Liza (foto rechts). Belangrijkste 
reden is dat het aantal scholen 

kleiner is geworden en er 
minder werk zal komen. 
Daarnaast heeft ze het druk met 
haar gezin. Sumita en haar team 

hebben hier samen bij stil 
gestaan, en Liza bedankt voor 
haar inzet.  

 
 

VOORNEMENS 
 

Dit is het laatste jaar van ons 5 jaarplan. Sumita heeft aangegeven dat ze dit jaar 

daarover goed wil nadenken. We gaan dat samen doen, en hebben hiervoor een 
aantal moment ingepland.  
 
We konden vorig jaar onze Pilot ‘de afronding bij scholen’ niet goed afronden. De 
scholen waren immer 543 dagen dicht! De 3 scholen waar het over gaat, hebben ons 

nu verzocht om speciaal nog een jaar door te gaan, zodat we dit jaar het programma 
op deze scholen kunnen afgeronden. Deze scholen hebben er al wel het afgelopen 

jaar overnagedacht hoe zij ons programma zelf of gedeeltes ervan kunnen 
overnemen. Zo is op één school nu afgesproken dat 2 leerkrachten meelopen en 
meedoen met het programma. Ook zullen de leerlingen posters maken die we zullen 
ophangen op school als herinnering. En we maken een soort certificaat voor elke 

school.  
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We hebben ook een nieuwe Pilot, de korte cursus. Wat is het belangrijkste dat we de 
jongeren van ons programma willen mee geven? Dat is basis hygiene en de hygiene 
rondom menstruatie. Voor een aantal scholen willen we daarom een korte en 
intensieve cursus van 2 lessen ontwikkelen. Hier kunnen leerlingen die later op 

school zijn ingestroomd of leerlingen die niet mee konden doen aan het programma 
alsnog ook deze waardevolle voorlichting krijgen. Eén school heeft al aangeven hier 
graag aan mee te doen.  
 
Een ander goed voornemen is de website. Onze batashi.nl website werkt niet goed 
meer. Begin van het jaar gaan we hier mee aan de slag. We willen een nieuw 

ontwerp maken zodat alle informatie makkelijk en duidelijk te vinden is. Heb je 
suggesties of wil je hiermee helpen, laat het ons weten!  
 

We wensen jullie allemaal een prachtig, gezond en inspirerend 2022! 
 
Tot de volgende nieuwsbrief  
Dieuke, Catharien, en Iris  
 


