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Wageningen, 14 juli 2011 

Lieve Familie en Vrienden, 

 

Zo voor, tijdens of na de vakantie hebben we wat leesvoer in de 

vorm van een tweede nieuwsbrief van 2011! Hierin natuurlijk de 

laatste nieuwtjes uit Bangladesh en Nederland.  

 

1. Voortgang van het project „Hygiene en gezondheid voor Tieners‟ 

in Bangladesh 

Het lesprogramma van Sumita en Ainun Nahar op de acht 

deelnemende scholen is ondertussen al weer zo goed als halverwege. De lessen verlopen 

goed met enthousiaste en leergierige leerlingen. Na de positieve proef van vorige jaar 

verloopt het project „Kringgesprek‟ ook dit jaar zeer positief. De trainers merken dat 

de studenten zich vrijer voelen om persoonlijke en vertrouwelijke zaken met hen te 

bespreken.  

In de vorige nieuwsbrief vermeldden we dat de trainers waren begonnen met een nieuw 

initiatief voor de training van docenten. 

De docenten bleken vaak ook onvoldoende 

op de hoogte zijn van de verschillende 

gezondheidsonderwerpen die aan bod 

komen in de lessen van de tieners en 

hadden behoefte aan dezelfde informatie 

als de tieners. Er is een soort verkort 

trainings-programma gemaakt van 3 hele 

dagen.  Deze is gegeven op drie scholen 

en de deelnemende docenten zijn erg 

enthousiast. Dit initiatief kan doordoor 

nu al als succesvol worden beschouwd!  
Foto‟s: Sumita (rechtsboven), lerarentraining (links)  
 

2. Bejaardentehuis/ Huis voor ouderen in Bangladesh 

Sumita heeft verder een aanvraag gedaan bij Stichting Batashi om uit te zoeken wat er 

nodig zou zijn om een bejaardentehuis te realiseren. In Bangladesh is het gebruikelijk 

dat ouderen kunnen rekenen op de steun van hun kinderen als het gaat om de oude dag. 

Voor ouderen zonder kinderen kan dit ontzettend lastig zijn. Sumita wil gaan 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit te realiseren en te financieren. Wij willen 

haar hier graag bij ondersteunen! Wordt dus vervolgd!  

 

3. Jaarverslag 

We willen jullie ook graag op de hoogte brengen dat het jaarverslag van 2010 af is. 

Hierin staat overzichtelijke de activiteiten en de financien van 2010 uiteengezet. Voor 

geinteresseerden is het verslag te vinden via  of rechtstreeks via: 

http://lamele.net/batashiweb/public/uploads/Batashi-Jaarverslag2010.pdf 

 

 

http://lamele.net/batashiweb/public/uploads/Batashi-Jaarverslag2010.pdf
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4. 1 procent club  

Twee jaar geleden hebben we een aanvraag voor een deel van ons project " hygiene en 

gezondheid voor tieners" op de website van de 1% club gezet (euro 2940,-).  Afgelopen 

maand is de laatste 120 euro gestort en nu krijgen we het geld overgemaakt.  Dat is 

geweldig. Via de 1% club zijn we in contact gekomen met nieuwe donateurs. Met dank aan 

al deze donateurs!!! (http://www.1procentclub.nl/projects/batashi) 

 

5. Versterking 

De vorige keer hadden we Martine Poolman al heel even genoemd maar zij verdient 

natuurlijk een uitgebreidere introductie: 

Sinds eind 2010 bied ik, Martine, ondersteuning bij het beheren van de Batashi website. 

Mijn eerste kennismaking met Batashi vond echter al een aantal jaar daarvoor plaats 

toen Catharien vertelde over het initiatief van mevrouw Nel Terwisscha van Scheltinga 

om 60 paar baby- en peutersokjes te breien als donatie aan Stichting Batashi. 

Natuurlijk werden een paar sokjes gekocht en kado gegeven.  

Later vroegen wij bij een verjaardag een donatie voor Batashi ipv kado's en toen 

kwamen de vragen van vrienden: wat doet die Batashi precies? Weet je wel zeker dat 

het terecht komt waar ze zeggen? Waarom is hun website niet up-to-date? De eerste 

vragen kon ik makkelijk beantwoorden. Die laatste zat mij echter een beetje dwars. In 

deze tijd van verhoogd gebruik van social-media en internet, meten veel mensen 

inderdaad de activiteit (en effectiviteit) van een organisatie aan het gebruik van hun 

website, facebook-pagina, e.d. Als je niet het gevoel krijgt dat de organisatie deelt wat 

ze doen, waarom zou je ze dan geld doneren? Vandaar dat ik bij Catharien en Dieuke heb 

aangegeven aan de website te willen meewerken. Ik zorg nu dat de nieuwtjes, foto's en 

verslagen op de website komen te staan en beheer de facebook-pagina. 

Zijn er suggesties, vragen, foto's o.i.d, laat het mij (via batashi@mail.com) dan weten!  

 

6. Tot slot 

Hierboven werd de facebookpagina al even kort genoemd. Als proef hebben we ook een 

facebook website, voor korte berichten in het Engels. Hiermee willen we kijken of we 

via de sociale media meer donateurs ( bv in bangladesch of engeland)  kunnen vinden en 

op de hoogte houden. Zoek vooral eens op “Batashi” of direct via: 

 http://www.facebook.com/help/?page=915#!/pages/Stichting-

Batashi/180223132026030 

 

Alles bij elkaar kunnen we spreken van een goede eerste half jaar waarbij we vol goede 

moed de tweede helft van dit jaar kunnen beginnen. Terwijl we drie jaar geleden erg 

onzeker waren over het (financiële) hoe en wat kunnen we nu met trots zeggen dat het 

goed loopt. We kunnen zelfs continuïteit bieden aan het 'health and hygiene' initiatief 

en zelfs een nieuw (klein) initiatief oppakken. 

Dank aan alle ondersteuners van het programma!  Nog even een speciaal bedankje aan 

Nel en Titus Terwisscha van Scheltinga  die hun cadeaus van het 45 jarig huwelijk naar 

ons overmaakten. Ontzettend bedankt.  

 

Fijne vakantie nog en een hartelijke groet van Dieuke, Catharien & Iris 
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