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Nijkerk, oktober 2014 
 
Na een uitgebreid jaarverslag gaan we nu voor een bondige nieuwsbrief om jullie op de hoogte te 
brengen van de activiteiten rondom Stichting Batashi in 2014. Veel plezier met lezen. 
 
Update project persoonlijke hygiene 2014 
Na het succes van vorig jaar zijn de pilots opnieuw opgenomen in 2014. Dit jaar zijn er daardoor 
naast het reguliere programma en de kringgesprekken weer docententraining, ouderavonden, 
schrijfwedstrijden en netwerkactiviteiten. Momenteel wordt het programma op 10 scholen en 
instituten verzorgd met 350 leerlingen.  
Na de ervaringen van vorig jaar hebben we alles in een budget gestopt om het overzichtelijker te 
maken. Ook over de vergoeding van de trainers hebben we gesproken. Aan de hand daarvan hebben 
we de vergoedingen op basis van inflatie en het extra werk aangepast. Dit is nooit een gemakkelijk 
proces. 
 
Pilots 
De afgelopen maanden zijn goed verlopen. Het team 
gebruikt verschillende folders die ze hebben ontdekt 
tijdens de pilot “netwerkactiviteiten”. Daarnaast zijn er 
verschillende ouder-bijeenkomsten georganiseerd. Vorig 
jaar was de opkomst bij deze ouderbijeenkomsten nog 
gering maar dit jaar waren Sumita en haar team gevraagd 
om een onderdeel te verzorgen bij de ouderbijeenkomst 
van de scholen zelf. Hierdoor wilden de scholen de 
ouderbijeenkomsten via de aanwezigheid van Sumita en 
haar team de bijeenkomst aantrekkelijk maken. Daarnaast 
werd er flink gelobbied door de docenten en de 
leerlingen. Dit resulteerde in goed bezochte bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten werden 
verschilllende onderwerpen uit het programma besproken maar ook wat de leerlingen deelden met 
de ouders van het programma. Hieruit bleek dat ook de ouders leerden over het belang van handen 
wassen voor een maaltijd. De ouders waren enthousiast over het programma en dankbaar dat zulke 
onderwerpen door de trainers besproken werden. 
 
SRHR Visie document door Sumita  
Sumita heeft een interessant visie document geschreven over het thema Sexual and Reproductive 
Health and Rights (SRHR). Ook al is het Engels en de opbouw af en toe onduidelijk, het geeft wel 
inzichten in haar visie en aanvullende informatie. Het programma op school is momenteel gericht op 
basis hygiene. Sumita wil met haar team de stap gaan maken om meer SRHR thema’s op te nemen in 
het programma. Ondanks dat deze thema’s erg gevoelig liggen in Bangladesh heeft Sumita het gevoel 
dat dit nu wel zou kunnen. Ben je deskundig op dit gebied? Voor geïnteresseerden is het document 
opvraagbaar bij onze secretaris. We zien graag je commentaar en opmerkingen. 
 
Verhalenwedstrijd voor goede doelen 
“Rokia is al op. Voordat ze de opgewarmde rijst met ‘dhal’ eet wast ze haar handen. Dat heeft ze op 
school van “Sanitatie Apa” geleerd. Ze hoort het gebel van de riksjas. Gelukkig kan ze weer naar 
school. Stakings-acties hebben dat vaak onmogelijk gemaakt. Vandaag is de grote dag van de 
verhalenwedstrijd.  De titel van haar verhaal weet ze al: ‘Health is Wealth!’ School-uniform aan, snel 
naar school.” 

Dit is het begin van het verhaal wat Dieuke heeft geschreven voor de verhalenwedstrijd voor kleine 
goede doelen van Partin en Wilde Ganzen. Op 24 oktober worden de verhalen door een deskundige 
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jury genomineerd. Daarna bepaalt het aantal stemmen de uiteindelijke winnaar. Op 29 november is 
de uitslag. Het zou geweldig zijn als jullie op ons verhaal zouden stemmen. Dit kan al vanaf nu, 
onderaan het verhaal. Dus bekijk snel ons gehele verhaal en stem!! Willen jullie ons ook helpen om 
zoveel mogelijk stemmen te krijgen? Stuur dit bericht dan door of deel ons bericht via facebook. 

Wandelen voor water  
Er zullen in het voorjaar van 2015 een heel aantal scholen in Ede en omgeving meedoen met 
Wandelen voor Water. Wandelen voor Water houdt in dat leerlingen uit groep 7 en 8 6 kilometer 
lopen met 6 liter water op hun rug. Hierbij laten ze zich sponsoren om hun leeftijdsgenootjes in 
ontwikkelingslanden te helpen. Dit wordt in de omgeving Ede georganiseerd door Rotary 
Wageningen Bergpoort. We zijn er super blij mee dat ons project een van de projecten is die 
gesteund gaat worden met deze actie. 
 
Tot slot 
Natuurlijk willen we ook graag al onze donateurs bedanken. Door jullie kunnen 350 leerlingen weer 
deze belangrijke informatie krijgen en zichzelf en toekomstige generaties weerbaarder maken. In het 
bijzonder noemen we hier de bijdrage van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden 
Kampen/Noordoostpolder. Heel erg bedankt! 
 
Een aantal trouwe lezers attendeerde ons er op dat in het jaarverslag ons IBAN nummer niet stond 
vermeld. In het jaarverslag op www.batashi.nl is dit aangepast maar voor de volledigheid is hierbij 
alsnog ons IBAN – nummer:  
NL 40 RABO 0139449833. 
 
De komende jaren willen we weer heel graag zo’n 350 leerlingen de kans geven om iets belangrijks te 
leren over hygiëne en gezondheid. Alle giften groot en klein zijn daarom zeer welkom. Voor 2014 
hebben we genoeg maar daarna is de financiering nog onzeker. 
 
Groetjes,  
Catharien, Dieuke en Iris 
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