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Inleiding
De Stichting Ariana heeft het afgelopen jaar 
aardig aan de weg getimmerd. Na de viering 
van het eerste lustrum vorig jaar, hebben we 
weer nieuwe energie gekregen om van alles 
te ondernemen want de 50 meisjesstudenten 
in Kabul verdienen het dat we hen blijven 
ondersteunen. Zij hebben er immers ook last 
van dat de veiligheids-situatie in hun land en 
ook in Kabul verslechtert. Zij hopen op een 
betere toekomst voor hun familie en hun land 
en wij willen hun die hoop niet afnemen.

De studenten van de Hogere Europese 
Beroeps Opleiding te Maastricht – Hebo- 
hebben in het een project Europe Calling een 
presentatie over de Stichting Ariana voor 
hum medestudenten georganiseerd.

Wie zijn de meisjesstudenten 
die met uw steun kunnen 
studeren?

Naam : Fatema 
Vader : A. Saboon 

In naam van Allah, 

Mijn beste groet aan mijn beste Nederlandse 
en Afghaanse vrienden, 

Mijn naam is Fatema, ik ben studente 4e klas 
aan de medische faculteit van de Universiteit 
in Kabul. Door de grote economische 
problemen die we hadden ben ik door Arezo 
Qaneh aan ECW voorgesteld. 

Tijdens de langdurige oorlog in Afghanistan 
en door de Taliban zijn we onze middelen 
van bestaan verloren. Ook konden we geen 
onderwijs volgen. Nu kunnen we gelukkig 
weer wel onze studies vervolgen. De studie 
medicijnen is voor mij heel kostbaar, vooral 
door de medische boeken. Door jullie hulp 
kan ik nu verder met mijn studie en ik ben 
daar heel dankbaar voor.  Mijn vader is 
werkzaam als een gewone lage ambtenaar en 
mijn moeder is huisvrouw. Ik heb 1 zus en 4 
jongere broers die ook naar school gaan. 

Ik ga naar de universiteit om 7 uur ’s 
morgens en aansluitend naar het ziekenhuis 
om de praktijkervaring op te doen. Daarna 
weer terug naar de universiteit, we betalen 
veel reiskosten en ook moeten we zelf ons 
ontbijt betalen. We zijn bijna de hele dag 
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weg van huis. Ook thuis moet ik nog veel 
aan mijn studie doen. 

Ik ben dankbaar dat jullie mij tot nog toe 
hebben kunnen helpen, nog 2 jaar en dan ben 
ik klaar. 

Bedankt. 

Parwin Zamani en Karen Theelen verkopen 
Afghaanse spullen tijdens het Buisfestival  in 
Maastricht

Een dag uit het leven van 
Hoe ziet een gewone schooldag er voor 
Afghaanse studenten uit zo vroegen wij ons 
af. Hieronder ziet u enkele voorbeelden.

Hamasa
School : Alfatah Lyceum
Klas : 11

Ik word om 5 uur wakker en ga eerst bidden. 
Na het gebed ga ik het ontbijt klaarmaken
Ik herhaal mijn huiswerk en om 7 uur ga ik 
naar school, Ik woon ver van school.
Om 12.30 kom ik uit school thuis en lunch ik 
samen met mijn familie. 
Ik ben begonnen met de voorbereiding van 
de examens Elke dag ga ik van 16.00 tot 
18.00 naar een cursus en ook thuis studeer 
ik. Af en toe mag ik TV kijken en om 23.00 
ga ik naar bed

Salam
Hamasa Ingeschreven bij stichting Ariana 
30/7/2006

Een dag uit het leven van Frahnaz 
School : Karte nowe zon acht
Klas  8A  

Ik sta  ‘s-ochtends vroeg om 6.00 uur op. 
Na de namaz ( bidden) sport ik  30 minuten 
in de tuin, daarna maak ik het ontbijt klaar 
voor het hele gezin en eten alle gezinsleden 
samen. Mijn ouders gaan naar hun werk .
Dan stuur ik mijn zusjes naar school en 
begin ik om het ontbijtspullen en alles op te 
ruimen en dit duurt tot 9.30 uur.
Daarna begin ik aan mijn  huiswerk  tot 
11.00 uur, dan ga ik de lunch voorbeiden, 
en om 12.30 uur ga ik naar school tot 16.00 
uur. Na school tijd ga ik naar Engelse en 
wiskunde  cursussen die tot 18.30 uur duren
Daarna ga ik naar huis en bereid ik het 
avondeten voor. Na het eten  ruim ik alles 
op en dan kijk ik TV drama’s en dan ga ik 
slapen. 
Salam, Frahnaz Ingeschreven bij stichting 
Ariana 30/7/2006

Een dag uit het leven van Arezo
School: A. Qasin Ferdawsi
Klas: 10

Ik sta ‘s morgens om 5 uur op. Na een uurtje 
ga ik naar school. Om 13.00 ga ik naar een 
cursus Engels en Wiskunde. Na deze 
cursussen ga ik om 16.00 naar huis. Tot 
18.00 doe ik mijn huiswerk en tussendoor 
help ik mijn familie met huishoudelijk werk. 
Als het eten klaar is gemaakt eten wij met de 
hele familie samen. Na hete teen drinken wij 
allemaal thee en daarna gaan we afwassen en 
ons huisje schoonmaken. Dan bak ik brood 
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voor de volgende ochtend en doe ik nog wat 
huishouden. Als ik daarmee klaar ben mag ik 
een uurtje TV kijken.

Met vriendelijke groeten Arezo

Bedankbrieven van studenten 
die een studietoelage 
hebben gekregen

Bedankbrief  van Benafsha M Mosa

Mijn lieve groeten van mijn beste Afghaanse 
zusters aan min Nederlandse zusters.
Ik wil jullie van harte bedanken dat jullie mij 
5 jaar hebben geholpen om mijn studiekosten 
te betalen.
Beste zussen ik heb mijn studie met jullie 
steun op een goede manier kunnen afmaken. 
Ik ben daar heel dankbaar voor.
Beste zussen ik wil later net zoals jullie 
iemand worden die meisjesstudenten helpt en 
zorg draagt voor het belang van ons land.
Als het lukt,  wil ik met mijn man in het 
buitenland gaan wonen en vandaar arme 
mensen en arme landgenoten helpen.
Tot slot wil ik jullie en de directrice van het 
ECW nogmaals bedanken.
Ik wens jullie veel moed en succes toe.
Met vriendelijke groeten

Benafsha

Bedankbrief april 2009  van Nilofar

Allereerst wil ik de beste groeten doen en 
veel respect tonen aan mijn Nederlandse en 

Afghaans-Nederlandse vrienden die in 
Nederland wonen.
Ik dank jullie van harte dat jullie mij 
gedurende 5 jaar met mijn studiekosten 
geholpen hebben. Ik ben erg tevreden. 
Zonder financiële zorgen heb ik mijn studie 
kunnen afmaken. Dankzij jullie hulp heb ik 
mijn studie hel goed en op een hoog niveau 
kunnen afronden.. zonder jullie hulp zat ik 
nu misschien thuis, zonder studiediploma. Ik 
weet niet hoe en met welke woorden ik jullie 
kan bedanken. Ik denk niet dat er in deze 
wereld mensen bestaan zoals jullie die 
zoveel medelijden hebben met medemensen. 
Jullie hebben je belofte waargemaakt. Ik 
moet met spijt zeggen dat ik nog geen 
betaald werk heb. Ik wil dokter worden maar 
er is nog geen plaats vrij om in een 
ziekenhuis hier in Kabul te kunnen werken. 
Door de oorlog kan ik niet buiten Kabul 
werk zoeken. Dit jaar zijn er 600 studenten 
in de medicijnen afgestudeerd. In Kabul zijn 
ook privé-ziekenhuizen maar daar moet je 
ook Engels kunnen spreken. Nu ben ik met 
een cursus Engels bezig. In de toekomst wil 
ik ook meisjes kunnen helpen zoals jullie . Ik 
wil Malika Qanih en alle medewerkers van 
het ECW bedanken, Zij zijn zo lief en aardig 
geweest.

Met vriendelijke groeten, Nilovar

Het bestuur van de Stichting Ariana
Parwin Zamani, Karen Theelen, Anne 
Lewerissa, Esposmeij Ghafuri, Asifa Khalil
Ruth de Kanter

21 Maart als de lente begint viert met in 
Afghanistan het Nieuwe jaar. 
Op 21 maart beginnen in Afghanistan de 
scholen weer na een lange wintervakantie 
nadat de eindexamens achter de rug zijn 
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beginnen de studenten aan een nieuw 
schooljaar.

Op 21 maart ontving Asifa Khalil de vice-
voorzitter van de Stichting Ariana de 
vrijwillligersprijs uit handen van 
burgemeester Leers van Maastricht.

Wij bedanken alle donateurs en Malika 
Qanih, de directrice van onze 
partnerorganisatie in Kabul het Educational 
Center for Women (ECW) en de 
programmanager Arezo Qanih die zich 
inspannen om der meisjestsudenten te 
selecteren, uit te betalen en indien nodig een 
hart onder de riem te steken. 

Komend jaar zal de Stichting een rijende 
fototentoonstelling over het onderwijs aan 
meisjesstudenten in 2009 in verschillende 
steden organiseren, in debatten zullen 
vrouwen die in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw hoger onderwijs volgden het onderwijs 
aan meisjes van toen en nu vergelijken. Dit 
alles is mogelijk dankzij de financiële steun 
van NCDO, de gemeente  Maastricht en de 
universiteit UM.

Afghaans kookboek
Het Afghaanse kookboek `Moeders 
gerechten’ samengesteld door Parwin 
Zamani en Massoud Hassani is herdrukt. U 
kunt het bestellen voor 15€ excl 
verzendkosten bij zamani6@hotmail.com zie 
ook de website www.stichtingariana.nl
www.moedersgerechten.blogspot.com

Stichting Ariana 
Studiefonds voor Afghaanse vrouwen
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