Nijkerk, mei 2018
Hoera het is heerlijk weer buiten! Snel wat nieuw geluid van Batashi!
Het gaat goed met de activiteiten in Bangladesh. De lessen zijn alweer
een paar maanden bezig (zie links de foto van een klas met hun
notitieblokken) en er is genoeg om te vertellen.

Het jaar goed begonnen in Bangladesh
Het is al weer even geleden maar Sumita en team zijn 2018 goed begonnen. Op 26 januari 2018 was er
een leuke leerzame dag voor de docenten en (oud)leerlingen van de verschillende scholen. Het doel
was om ervaringen met het gezondheid- en bewustwordingswerk te delen. Er waren ongeveer 35
deelnemers, Sumita en haar team meegerekend.
Er is een mooi leesbaar rapport geschreven. Hieronder een paar quotes over wat de ervaringen zijn.
De twee quotes laten het belang van het uitdelen van de snacks horen, hoewel we ook steeds meer
geluiden krijgen dat kinderen nu komen vanwege de kennis die ze krijgen.
“…….before joining in the health session I thought that
menstruation is a disease by which girls suffer. But after joining
the health session, I realized that menstruation is a natural
process for all girls and women. I have learned how to keep
myself safe and practice hygiene during menstruation. Now I
share my learning with other girls of my community. If we
disseminate our learning to others then I believe all girls will
remain safe during menstruation”. – Girl student from Dhaka
Ahsania Mohila Mission School.
“…….When PPSBD started this project in our Latifunnessa School in 2008 I was student of that School
and participated in the first batch. Initially I felt shy to listen what the PPS staff discussed. Even though I
attended the sessions only to get snacks provided to students. We have formed a club to protect child
marriage. Once I heard that the parent of a girl student arranged marriage of their daughter while she
was only 12 years old. Hearing the news I talked with the female teacher of our school and then we
went to her parent and convinced them to stop marriage of the girl. Now as teacher of this School I
discuss many issues with the students, motivate and inspire them to practice hygiene, establish their
rights and protest against all sorts of injustice against children and adolescents.” - Robin Mollah,
Teacher, Latifunnessa School.
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De volgende conclusie werd getrokken in het
verslag:
Students and teachers who participated for
the first time in such a workshop praised the
organizers for giving them opportunities to
join and share experiences. Indeed it was a
day for all participants to become together,
share experiences and learn from each other.

Batashi-tas
Catharien naaide eind 2017 een aantal kleine stoffen tassen. Gewoon van
katoen, met een streepje. Een Batashi tas. Deze geven we aan onze trouwe
donateurs, gewoon om te zeggen: fijn dat jullie ons steunen. Ze heeft er nog
een paar. Wil je er ook één? Laat het even weten.

Jaarverslag
We zijn ook hard met het jaarverslag bezig. Dit komt eraan. Kortgezegd komt het er financieel op neer
dat Sumita opnieuw de kosten binnen de perken heeft weten te houden. De bijdrage van de Rotary
(Wandelen voor Water 2017) heeft ons enorm geholpen, en we hebben in 2017 een nieuw 5-jarenplan
gemaakt. Daarin nemen we ons voor om opnieuw 5 jaar verder te werken, met ieder jaar een nieuwe
interessante pilot. We leren iets bij en proberen iets uit wat we dan in het volgende jaar weer mee
kunnen nemen. Voor 2018 heet de pilot 'buiten de stad', daarover hier onder meer. Financieel willen
we het op hetzelfde niveau houden (ongeveer 12000 Euro per jaar), en we proberen de pilot dus zo
goed mogelijk in te passen.
Buiten de stad – Pilot Noakhali
We zijn nu een aantal jaren bezig met het verzorgen van lessen over gezondheid en hygiene, met
daarin bijzondere aandacht voor water. Dit doen we op scholen in een stedelijke omgeving. Niet
scholen, waar kinderen van rijkere mensen naar toe gaan, maar juist armere scholen. We merken dat
er meer aandacht is voor het onderwerp. Maandverband is bijvoorbeeld veel beter beschikbaar,
minder duur, en minder taboe. En de informatie erom heen ook.
Dit bracht bij Sumita de vraag naar boven: hoe zit het buiten de stad? Ze ging op zoek. Via een oude
kennis in Noakhali, Mr Awal ( Coordinator van een ontwikkelingsproject) heeft ze contact gezocht met
scholen buiten de stad. We gaan in 2018 proberen of we daar ook meiden verder kunnen helpen en
weerbaarder kunnen maken met informatie over gezondheid en hygiëne. Alles op een “stap voor stap”
manier, we leggen niet teveel van te voren vast. Sumita is al een keer geweest, en ze was erg
enthousiast. De eerste lessen zijn al gegeven – meteen 150 tieners. Op de volgende pagina vind je nog
wat impressiefoto’s.
Tot zover eerst weer. Mail of schrijf ons als je meer wilt weten!
Heel veel groeten
Catharien, Dieuke en Iris
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Foto 1 Sumita – Mr Awal en Tipi. Tipi gaat Sumita helpen met de coordinatie in Noakhali.
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