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Nijkerk,	  december	  2017	  
	  
Beste	  allemaal,	  	  
Zoals	  aan	  het	  weer	  goed	  is	  te	  merken	  gaan	  we	  richting	  de	  kerst.	  In	  
Bangladesh	  is	  Sumita	  en	  haar	  team	  druk	  bezig	  met	  de	  jaarafsluitingen.	  
Daarvan	  verslag	  in	  deze	  nieuwsbrief,	  als	  ook	  van	  de	  ouderavonden	  die	  
georganiseerd	  werden.	  Ook	  willen	  we	  in	  deze	  nieuwsbrief	  even	  stilstaan	  bij	  
het	  feit	  dat	  op	  Stichting	  Batashi	  op	  2	  november	  2007	  het	  licht	  zag,	  en	  nu	  
dus	  10	  jaar	  bestaat!	  Veel	  dank	  aan	  iedereen	  die	  ons	  gesteund	  heeft	  -‐	  en	  
grote	  dank	  ook	  aan	  Sumita	  en	  team	  voor	  hun	  niet	  aflatende	  inzet!	  We	  
hebben	  een	  nieuw	  vijf	  jarenplan	  in	  de	  maak	  -‐	  ook	  daarvan	  verslag.	  Veel	  
leesplezier!	  
	  
Update	  vanuit	  Bangladesh	  	  
In	  Bangladesh	  loopt	  het	  schooljaar	  van	  januari	  tot	  december	  en	  eind	  november	  beginnen	  de	  
eindejaarstoetsen.	  	  Zaak	  dus	  voor	  Sumita	  en	  team	  om	  de	  lessen	  voor	  die	  tijd	  af	  te	  ronden.	  Net	  zoals	  
een	  aantal	  voorgaande	  jaren	  is	  de	  verhalenwedstrijd	  een	  onderdeel	  van	  de	  jaarafsluiting	  op	  veel	  
scholen.	  Het	  onderwerp	  van	  de	  verhalenwedstrijd	  heeft	  te	  maken	  met	  onderwerpen	  van	  de	  lessen	  van	  
Sumita	  en	  haar	  team.	  Er	  zijn	  weer	  fantastische	  verhalen	  geschreven.	  	  Het	  onderwerp	  van	  schoon	  
drinkwater	  komt	  ook	  terug	  in	  de	  prijzen.	  Zie	  hieronder	  bijvoorbeeld	  de	  mokken	  en	  de	  waterkan	  die	  zijn	  
gewonnen.	  Ook	  krijgt	  iedere	  deelnemer	  een	  stuk	  savlon	  zeep.	  	  Sumita	  heeft	  in	  september	  720	  stuks	  
mogen	  ontvangen	  om	  uit	  te	  delen.	  	  
	  

	  
	  
	  
Wandelen	  voor	  Water	  	  
De	  Rotary	  Veluwe	  zoom	  organiseerde	  op	  24	  maart	  2017	  de	  sponsorloop	  voor	  “Wandelen	  voor	  Water”.	  
Onze	  stichting	  was	  samen	  met	  een	  andere	  het	  goede	  doel	  waarvoor	  gelopen	  werd.	  We	  zijn	  alle	  
kinderen	  die	  meegelopen	  hebben	  ontzettend	  dankbaar	  voor	  hun	  inzet	  en	  het	  bedrag	  dat	  ze	  opgehaald	  
hebben.	  En	  onze	  grote	  dank	  aan	  de	  Rotary	  Veluwe	  zoom	  voor	  de	  organisatie.	  We	  hebben	  het	  geld	  
inmiddels	  ook	  mogen	  ontvangen,	  erg	  fijn.	  	  	  
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10	  jaar	  Batashi	  	  
Stichting	  Batashi	  is	  op	  2	  november	  2007	  gestart.	  Dat	  betekent	  dat	  we	  een	  klein	  
verjaardagsfeestje	  hebben	  omdat	  we	  10	  jaar	  bestaan.	  Fijn	  om	  te	  zien	  hoe	  we	  
kleinschalig	  op	  4	  scholen	  zijn	  begonnen	  en	  dat	  we	  nu	  op	  9	  scholen	  de	  
waardevolle	  lessen	  over	  hygiëne	  en	  gezondheid	  kunnen	  geven.	  	  
Dit	  hebben	  we	  ook	  gevierd	  met	  onze	  volgers	  op	  facebook.	  Misschien	  leuk	  om	  te	  
weten	  dat	  551	  mensen	  dit	  bericht	  hebben	  gezien	  en/of	  gelezen	  op	  facebook.	  	  
	  
Nieuw	  vijf	  jarenplan	  (2018-‐2022)	  
Van	  2012	  tot	  2017	  hebben	  we	  voor	  het	  eerst	  gewerkt	  met	  een	  5	  jaren	  plan.	  Deze	  afspraken	  naar	  
elkaar	  toe	  en	  de	  plannen	  zijn	  goed	  bevallen.	  We	  zijn	  nu	  bezig	  met	  het	  opstellen	  van	  het	  5	  jaren	  plan	  
voor	  2018-‐2022.	  Hierin	  doen	  we	  nog	  steeds	  het	  basisprogramma,	  met	  ruimte	  voor	  iedere	  jaar	  iets	  
nieuws	  om	  uit	  te	  proberen	  (pilot).	  We	  keuren	  per	  jaar	  de	  financiën	  goed.	  Waar	  we	  op	  inzetten	  is	  om	  
wat	  verder	  vooruit	  de	  financiën	  te	  bekijken	  en	  te	  realiseren.	  Bij	  voorkeur	  willen	  we	  vooraf	  aan	  het	  jaar	  
wat	  we	  goedkeuren,	  het	  geld	  binnen	  hebben.	  Dit	  zorgt	  voor	  alle	  betrokkenen	  voor	  minder	  onzekerheid	  
hebben	  en	  garandeert	  de	  continuïteit	  van	  het	  programma.	  	  
	  
Tot	  slot	  
Verschillende	  stichtingen	  en	  personen	  
hebben	  ons	  het	  afgelopen	  half	  jaar	  gesteund.	  	  
Hier	  zijn	  we	  onzettend	  blij	  mee.	  In	  het	  
bijzonder	  bedanken	  we	  de	  Vereniging	  van	  
Vrijzinnige	  Hervormden	  en	  de	  Stichting	  
Penelope	  voor	  hun	  gulle	  bijdragen.	  	  
Hartelijke	  groet,	  we	  horen	  graag	  van	  jullie	  -‐	  
met	  name	  jullie	  
adviezen/gedachten/suggesties	  met	  
betrekking	  tot	  het	  nieuwe	  vijfjarenplan.	  	  
Wij	  wensen	  u	  fijne	  feestdagen	  en	  een	  goed	  
2018	  
	  
Groetjes,	  	  
Catharien,	  Dieuke	  en	  Iris	  
	  
	  
	  


