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Stichting
Batashi
Stichting Batashi ondersteunt kleinschalige 
ontwikkelingsprojecten in Bangladesh

Inleiding: Korte terugblik op 2009
Het jaar 2009 was het tweede volledige jaar voor de stichting. Het project ‘Hygiëne 
en gezondheid voor tieners’ werd opnieuw ondersteunt. Na deze inleiding krijg je 
meer gedetailleerde informatie over dit project; over het lesprogramma, de scholen, 
en de ervaringen met de lesmethode. Verder ook aandacht voor de mensen die 
hierbij betrokken zijn, de communicatie en de bestuursactiviteiten. Als laatste geven 
we onder het kopje financiën een overzicht van de financiën van de stichting, waarin 
ook een uitgesplitste overzicht is te vinden van de kosten van het project. Dit geeft 
een inkijkje in wat de verschillende aspecten in Bangladesh kosten. De stichting 
heeft dit jaar genoeg geld binnen gekregen om vertrouwen te hebben dat het voor 
2010 ook gaat lukken. Daar zijn we heel blij mee. We willen onze donateurs hartelijk 
bedanken en wensen jullie veel leesplezier! 

www.batashi.nl

Project ‘Hygiëne & gezondheid voor tieners’
Op de vier scholen waar we in 2008 een jaar lang trainingen hebben gegeven, 
werden we uitgenodigd om in 2009 met nieuwe groepen te starten (ongeveer 25 
leerlingen per groep. Ze zijn rond de 15 jaar). Op verzoek van de scholen is voor 
de groepen van 2008 een vervolgprogramma ontwikkeld.  Ook de docenten 
vroegen om een een training en die is gegeven. Verder ontstonden er contacten 
met twee madrassa’s (islamitische scholen) en werden we ook daar uitgenodigd 
om les te komen geven. Dit is niet erg gebruikelijk bij madrassa’s. Er werd dus in 
2009 op totaal 4 scholen en 2 madrassa’s een jaar lang hygiëne- en 
gezondheidsonderwijs gegeven aan ongeveer 150 middelbare scholieren, 
voornamelijk meisjes. Daarbij werd dus een vervolgprogramma ontwikkeld dat  aan 
ongeveer 100 leerlingen werd gegeven. 

Het project is een intiatief van Sumita Choudhury en Ainun Nahar, twee trainers 
uit Bangladesh, die we al heel lang kennen. Het wordt ook door hun uitgevoerd. Ze 
zijn niet bemiddeld genoeg om dit als vrijwilligerswerk te kunnen doen, en krijgen 
daarom een bescheiden vergoeding voor hun werk.
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Het les programma 

Het programma begint simpel, maar de latere onderwerpen zijn vrij gevoelige 
onderwerpen, die niet makkelijk bespreekbaar zijn, zeker niet in de context van 
Bangladesh.

De leerlingen worden gestimuleerd om aktief mee te denken en te doen. 
Aansprekende en veelal interaktieve lesmethoden, zoals bijvoorbeeld groepswerk
en tekenopdrachten, worden gebruikt. Omdat de lessen onmiddellijk na schooltijd
waren, werd er ook altijd een tussendoortje voor de scholieren meegenomen. 

De ervaringen met het basisprogramma zijn goed. 

In het vervolgprogramma (tweede jaar) worden de onderwerpen van het eerste
jaar herhaald en een aantal nieuwe onderwerpen besproken zoals bijvoorbeeld
financien rondom het huwelijk (bruidsschat) en baarmoederhalskanker. 

De ervaringen voor het vervolg programma zijn niet onverdeeld positief. De 
leerlingen zijn druk met het examenjaar, waardoor de aandacht voor de lessen 
minder was. Interesse voor de nieuwe onderwerpen was er wel. 

In z’n algemeenheid valt het op dat er bij (of na) de lessen veel persoonlijke 
verhalen naar boven komen en vragen van leerlingen. Eigenlijk is er behoefte aan 
een soort vertrouwenspersoon op school. Sumita en Ainun Nahar stellen daarom 
voor in 2010 geen 2e jaars programma te doen, en een proefproject 
‘vertrouwenspersoon’ te starten.

Leerlingen van de  Asahia mohila school 1. Hygiene en gezondheid. 
Handen wassen!

2. Kinder- en 
vrouwensmokkel

3. HIV/AIDS
4. Drugs
5. Ongewenste intimiteiten 

en hygiene rondom de 
menstruatie

Net als vorig jaar is het 
lesprogramma ingedeel in 5 
hoofdstukken van elk ongeveer 
4 lessen. Voor dit programma 
wordt het materiaal gebruikt wat 
in 2008 al is ontwikkeld, wat 
aantrekkelijk is en gericht is op 
een aktieve inzet van de 
leerlingen. De onderwerpen zijn:
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Leerlingen van de Ahasania school

Leerlingen van de Al Nahian school

Leerlingen van de Solimuallah school

De scholen
De vier scholen die al meededen waren: 
1. Solimullah Atim Khana Girl's School –alleen meisjes- weeshuis
2. Ahsania Mohila Mission School- Dit zijn jongens en meisjes (waarvan ook 
weesmeisjes). 
3. Al-Nahian High school- jongens en meisjes
4. Latifunnessa pre-Cadet Junior school – jongens en meisjes
Van de scholen waar meisjes en jongens zijn, doen vooral meisjes mee in het 
programma.
De twee nieuwe islamishe scholen zijn: 
1.Riyadul Muslimat Madrash- hier komen kinderen van armere gezinnen en 
wezen- het is een naai opleiding
2. Darun Nazat Mohila Kamil Madrasha. Op deze madrassa komen meisjes van 
wat meer welgestelde families. 
De scholen zijn allemaal in en nabij Dhaka. 

Al-Nahian high 
SCHOOL

Links: Twee foto’s van de docententrainging



S
ti
ch
ti
n
g
B
a
ta
sh
i
–
Ja
a
rv
e
rs
la
g
2
0
0
9

De Sluitingsceremonie bij 
de Ridula Madrassa

Ashania
Sluitingsceremonie

Ainun Naha aan 
het werk 

Ainun Naha aan 
het werk 
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Bestuursactiviteiten
Het bestuur van Stichting Batashi bestaat uit Dieuke Joosten (voorzitter), 
Catharien Terwisscha van Scheltinga (penningmeester/ secretaris) en Richard 
Soppe (lid). In 2009 kwam het bestuur 4 maal bijeen.

Catharien bezocht Bangladesh voor familiebezoek, in December 2009. Ze maakte 
van de gelegenheid gebruik en besprak met Sumita en Ainun Nahar de 
voortgang. En ze controleerden samen de financiën.  

Ook heeft ze samen met Sumita de Nederlandse ambassade bezocht met als 
doel ons project bekend te maken. Het was een leuk gesprek, waarbij bleek dat 
ons kleine initiatief zeker interessante informatie oplevert voor de ambassade, die 
op grotere lijnen beleid voert. 

Financiën 2009
Sumita heeft op goede wijze met een bescheiden budget veel werk voor de 
aktiviteiten verzet. Met de bijdrage van 5228.62 € zijn alle kosten gedekt en deze 
zijn ruim binnen  het budget van 486000 Taka (ongeveer 5665 Euro) gebleven. 

Aan de Nederlandse kant hebben we de kosten zo laag mogelijk gehouden 
(alleen bank en Kamer van Koophandel). Dit is 2,4% van het totale jaarbudget van 
2009. De ANBI status is gecontinueerd, waardoor giften aan Stichting Batashi
belastingaftrekbaar zijn.

Sponsoractiviteiten in 2009: Van de sokjes die eind 2008 door Catharien’s
moeder beschikbaar waren gesteld, zijn ook in 2009 nog een aantal verkocht. 
Verder hebben we aktief geld ingezameld via:  kerkelijke instellingen (RK Kerk 
Wageningen, collecte diakonieweekend 434,23  €; Caritas Workum, 250 € ), 
stichtingen (Stichting Penelope, 500 €; 1% procent club (www.eenprocentclub.nl) 
226,60 €), via individuele contacten (inclusief bijzondere bijdragen vanwege 
cadeaux, verjaardagen e.d.). Vanuit Bangladesh hebben we een gift van het 
farmaceutisch bedrijf ACI limited gekregen, in de vorm van tubetjes ontsmettende 
zalf voor de deelnemers in het programma. Deze zijn bij de afsluitende 
bijeenkomst uitgedeeld (zie foto’s).

In de derde nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan om bij te dragen aan ons 
budget voor 2010.  Aan het eind van 2009 was er daardoor al een goed begin van 
het budget voor 2010 binnen (balans 3457,59 Euro; het voor 2010 voorziene 
budget is 9000 Euro). Dit betekent meer continuïteit voor het programma, waar 
we erg blij mee zijn, en wat Sumita in staat stelt om het programma nog beter te 
plannen en uit te voeren.

Communicatie
Er werden 3 nieuwsbrieven verstuurd aan 156 personen. Verder werd een 
nieuwe website operationeel. Maar doordat we zelf niet het beheer hadden en 
Richard weinig tijd had, hebben we de website niet erg goed  bij kunnen houden. 
Aan het eind van het jaar besloten we daarom om opnieuw een nieuwe website te 
bouwen, die we wel zelf goed bij kunnen houden. 
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Opening
Rente
Giften

1752,90 Euro
18,74 Euro

7126,40 Euro

Uitgaven
Project totaal
Specificatie:
- Materialen
- Kleine versnapering

- Trainers 

- Transport 

- Bankkosten BGD

- Onvoorzien

(42018 Taka = 489,84 €)
(82040 Taka = 956,42 €)

(270000 Taka = 3147,64 €)

(48100 Taka = 560,75 €)

(32 €)

(3600 Taka = 41,97 €)
(gemiddeld 100 Taka = 0,857785 €)

(balans bij Sumita: 14059 Taka)

5228,62 Euro

Kosten in Nederland (Bank 185,69 Euro, KvK 26,14 Euro)

(<2,4% van het totale budget)

211,83 Euro

Balans in Nederland (start voor 2010) 3457,59 Euro

Totaal 8898,04 Euro 8898,04 Euro

Tot slot
We willen iedereen die ons steunt en helpt, hiervoor bedanken! We gaan in 2010 weer 
opnieuw aan de slag. Wil je meer informatie, of wil je meehelpen, bijvoorbeeld in het 
bestuur of met een sponsoractiviteit, neem dan contact met ons op. Graag tot ziens!

Stichting Batashi Plevierenweide 50 6708 BX Wageningen

Website: www.batashi.nl Email: batashi@mail.com Rekeningnr. 1394.49.833 

Stichting Batashi is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Giften aan stichting Batashi zijn daarom aftrekbaar voor de belasting


