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Stichting 

Batashi 
Stichting Batashi ondersteunt kleinschalige 

ontwikkelingsprojecten in Bangladesh 

Inleiding: Terugblik 2010 

2010 was het derde volledige jaar voor de stichting. Het project „Hygiëne en gezondheid voor 

tieners‟ wordt opnieuw ondersteund. Hieronder krijg je meer informatie over het project; waarin 

aandacht voor de scholen en de pilot „ kringgesprekken”. Verder is er aandacht voor de mensen 
die hierbij betrokken zijn, de communicatie en de bestuursactiviteiten. Tenslotte een financieel 

overzicht, en specifieke informatie over de financiën van het genoemde project. 

www.batashi.nl 

Project Hygiëne en 

gezondheid voor tieners    
 
De basis training  

Dit is het derde jaar dat we dit 

initiatief steunen. Sumita Choudhury 
en Ainun Nahar zijn de 

initiatiefnemers en trainers. De 
basis training hygiëne zit goed in 

elkaar. In het vorige jaarverslag 

gaven we al een overzicht van de 
behandelde thema‟s dus dat laten 

we hier achterwege. Nog voordat 
het programma van vorig jaar was 

afgelopen, verzochten de scholen al 

of ze dit jaar weer mee kunnen 
doen.  Foto: Deelneemsters van de 

Vrouwenvereniging Azad Muslim Club 

 

 

 

Ook het vinden van leerlingen is geen enkel probleem omdat leerlingen via via gehoord 

hebben van de cursus en graag meedoen. Per groep kunnen er 30 leerlingen meedoen.   
In totaal doen er in 2010 5 scholen, 2 madrassa‟s en voor het eerst dit jaar een 

vrouwengroep mee. Hoewel het programma zich oorspronkelijk op jongeren richt blijkt dat 

het voor vrouwen van 20 – 50 jaar ook zeer interessant is en hen te voldoen in een kennis 
behoefte (zie bovenstaande foto). De tabel op de volgende bladzijde uit de rapportage van 

Sumita en Ainun geeft een overzicht van de scholen. Dit zijn allemaal scholen in Dhaka.  
In totaal stijgt het aantal leerlingen naar 232 leerlingen (190 meisjes, 10 jongens en 32 

vrouwen).  
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Geslaagde proef -  Het kringgesprek   

Het nieuwe onderdeel „vertrouwenspersoon‟ krijgt gaandeweg in 2010 een betere titel: „het 
kringgesprek”. Het idee voor een kringgesprek ontstond in 2009 doordat het Sumita en 

Ainun Nahar tijdens de basistraining opviel dat met name de leerlingen van een weeshuis 

nergens terecht konden om over bepaalde zorgen te praten. Ook verzorgers en leraressen 
merken op dat veel leerlingen geen zin hebben in hun studie of slecht luisteren. Na 

persoonlijke interviews met leerlingen ontdekken Sumita en Ainun Nahar dat de leerlingen 
hun familie missen en zich niet gewaardeerd voelen. Ze besluiten na overleg met de 

school- en weeshuisleiding om een extra programma onderdeel naast de basis training te 

gaan opzetten: “het kringgesprek”. Dit vindt plaats in het weeshuis en niet op school. De 
leerlingen zijn niet verplicht om te komen. Twee keer per maand vindt er een gesprek 

plaats met ongeveer 20- 25 leerlingen. De sfeer is heel informeel. Leerlingen brengen zelf 
een vraag in en samen wordt dit besproken. De kringgesprekken vinden plaats bij de 

Riadul Muslimat Madrassa en bij Ahasania mohila mission.  

De ervaring zijn zeer positief en er is duidelijk behoefte aan. Thema‟s die o.a.  aan bod 
komen zijn hoe zit het met registratie bij trouwen, bruidsschat,  menstruatie, en seksuele 

intimidatie op straat. Vooral de laatste twee zijn moeilijk bespreekbare onderwerpen in 
Bangladesh. Het kringgesprek voorziet in een behoefte. Sumita en Ainun stellen voor om 

hier in 2011 mee verder te gaan, en we ondersteunen dit.   

  

Rapport 2010 project hygiëne en gezondheid voor tieners  
Er is een Engelstalig rapport gemaakt over 2010, waar alle details gevonden kunnen 
worden. Dit werd door Ainun geschreven met ondersteuning van Sumita en Catharien. In 

2011 zal het op de website gezet worden.  
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Bestuursactiviteiten 

Het bestuur van Stichting Batashi bestaat uit Dieuke Joosten (voorzitter) en Catharien 

Terwisscha van Scheltinga (penningmeester/ secretaris). We hebben afscheid genomen 

van Richard Soppe (bestuurslid). In 2010 kwam het bestuur 4 maal bijeen. Er werden 3 
nieuwsbrieven verstuurd. Catharien ging voor een jaar naar Bangladesh, waardoor veel 

nauwer contact met Sumita en Ainun Nahar ontstond. 

Financiën 2010 

Sumita en haar team hebben weer op goede wijze met een bescheiden budget veel werk 
verzet.  

Ook dit jaar hebben we aan de Nederlandse kant de kosten zo laag mogelijk gehouden 
(alleen bank en Kamer van Koophandel). Deze kosten zijn minder dan 1,9% (check) van 

het totale jaarbudget. De ANBI status is gecontinueerd, waardoor giften aan Stichting 

Batashi belastingaftrekbaar zijn. 

Vanuit Nederland hebben we geld ontvangen via kerkelijke instellingen (Wageningen, 

Workum, Marknesse/Kampen), stichtingen (Stichting Penelope, Eén procent club), via 
individuele contacten, inclusief bijzondere bijdragen vanwege Koninginnedag, cadeaux, 

verjaardagen e.d.. Aan het eind van 2010 was er daardoor al een goed begin van het 
budget voor 2011 binnen. Dit betekent meer continuiteit voor het programma, waar we erg 

blij mee zijn. 

Al onze donateurs willen we nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun bijdragen! 

1% Club 

In 2009 heeft Catharien “hygiëne onderwijs voor tieners” aangemeld bij de 1%club via hun 

website www.1procentclub.nl, met een aanvraag van bijna 3000 euro. Eind 2010 staat de 

teller ongeveer op 2000 euro. De 1%club keert het geld pas uit als het hele project vol is. Van 
elke donateur vragen ze 1% voor kosten. We doen mee aan een aantal kleine internet acties 

en het aantal donateurs via dit kanaal groeit rustig. Catharien houdt ook de 1% donateurs 
regelmatig op de hoogte. Voor 2011 gaan we ons nog even extra inzetten voor het laatste 

deel van het geld. Uitvoering zal plaatsvinden binnen het lopende initiatief en in overleg met 

Sumita en Ainun. 

 

 

Iris van Werven liep stage in Bangladesh 

en maakte kennis met Batashi (foto 
hiernaast). Zij schreef een Engelstalige 

samenvatting van het initiatief (ook 

beschikbaar op de website). Ze zal in 
2011 het bestuur gaan versterken.  

En, heel vervelend: De website 
verouderde en liep uiteindelijke stuk. 

Michael en Martine hielpen ons gelukkig 

alles weer terug te zetten. Martine komt 
ons versterken en ze gaat de website 

verder uitwerken en bijhouden. In 2011 
hopen we met een up to date website te 

werken. 

 

http://www.1procentclub.nl/
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Uitgaven en inkomsten van 2010  Inkomsten Uitgaven 

Opening 

Rente 

Giften 

3457,59 Euro 

12,21 Euro 

6542,09 Euro 

Uitgaven  

Project totaal 

- Materialen  

- Kleine 
versnapering  

- Trainers  

- Transport  

- Bank en wissel-
kosten in BGD 

- Onvoorzien  

 

Specificatie: 

(budg.line 14-15-16) ( 7%) 

(budget line 10) (17 %) 

 

(budg.line 11, 12) (56%) 

(budget line 13) (11%) 

Verschil NL/BGD (<1%) 

 

Budg.line (17) (10%, 

noodreparatie computer, 

reservering nieuwe computer) 

 

4615,00 Euro 

 

 

 

 

 

 

  

Kosten in Nederland (Bank 154,44 Euro, KvK 26,14 

Euro) (<1,9% van het totale budget) 

180,58 Euro 

Balans (start voor 2011) 5216,31 Euro 

Totaal 10011,89 Euro 10011,89 Euro 

Tot slot 

-Sumita en Ainun werden vorig jaar via de Nederlandse ambassade uitgenodigd en 

gevraagd voor advies over Oxfam-Novib programma‟s op het gebied van „sexual and 

reproductive health and rights‟ (mensenrechten en reproductieve rechten van vrouwen). 

Het was een belangrijke erkenning. Duidelijk een blijk dat hun kennis gewaardeerd werd. 

-In 2010 ontvingen we opnieuw een bijdrage van ACI in Bangladesh in natura. 

-In 2010 ontvingen we voor het eerst ook bijdragen van buiten Nederland. 

-We gaan in 2011 er weer opnieuw helemaal voor! Ondanks drukke agenda‟s, 

familiesituaties die veel tijd vergen of andere zaken blijven we tijd vrijmaken voor dit 

initiatief. We bedanken jullie voor jullie ondersteuning hierbij. Heb je feedback of wil je 

meedenken: laat het ons weten! 

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 

 

http://www.batashi.nl/
mailto:batashi@mail.com

