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Fototentoonstelling 
Dit jaar heeft in het teken gestaan van de 
voorbereiding en organisatie van de 
reizende fototentoonstelling ‘Mijn school is 
mijn Toekomst, onderwijs voor meisjes in 
Kabul. ’ In opdracht van de Stichting Ariana 
heeft  de fotografe Gitta van Buuren deze 
zomer in Kabul 30 prachtige portretten 
gemaakt van de meisjesscholieren en 
studenten die maandelijks een 
studietoelage ontvangen. 
 
Asifa Khalil, de vice-voorzitter van de 
stichting Ariana is in de lente in opdracht 
van de Stichting Ariana naar Kabul gereisd 
om toestemming te krijgen van de ouders 
en de studenten om gefotografeerd te 
worden. Helaas leidt de onveilige situatie  
ertoe dat het ministerie van Onderwijs  geen 
toestemming geeft om in scholen  te 
fotograferen. Desondanks geven de foto’s 
een indrukwekkend beeld van de impact van 
het onderwijs op meisjes en hun familie. 
De impact van het onderwijs reikt verder 
dan de betreffende studentes; ook hun 
familie – ouders, broers, zussen en andere 

inwonende familieleden – profiteert van het 
feit dat minstens één familielid goed is 
opgeleid. Het verstevigt ieders positie in de 
samenleving. 
Daarbij is een goed opgeleide vrouw ter 
zijner tijd ook van grote invloed op haar 
eigen kinderen; zij zullen gezonder en 
eveneens beter geschoold zijn, en een 
grotere kans op een beter leven hebben. 
Een goed opgeleide vrouw is van groot 
belang voor de verdere ontwikkeling van 
een samenleving. Het vergroot de 
mogelijkheden van de meisjes – en hun 
familie, zowel thuis als buitenshuis, en het 
biedt toekomstperspectieven. 
 
De foto’s worden gebruikt als illustratie van 
het feit dat meisjes in Kabul gewoon naar 
school gaan te voet of met de bus. In Kabul 
allen al gaan de 26 scholieren, die een 
toelage krijgen, naar 17 middelbare meisjes 
highschools en 24 studenten gaan naar drie 
universiteiten of diverse private institutes.  
Dit betekent dat onderwijs ook aan meisjes 
topprioriteit is voor veel ouders in Kabul. Wij 
blijven hopen dat ook in de toekomst dit 
mogelijk zal blijven. De meeste meisjes zijn 
supergemotiveerd om hun opleiding te 
kunnen afronden want zij begrijpen als geen 
ander dat hun toekomst afhangt van hun 
onderwijs. Zoals een van de studenten zegt 
‘ik hou van iedereen die mij een woord 
geleerd heeft. ’ 
 
Deze tentoonstelling is te zien in 
verschillende steden zoals Maastricht, 
Valkenburg, Venray- de Horst, Breda, 
Utrecht en Amsterdam. Dit alles is mogelijk 
dankzij de financiële steun van NCDO, de 
gemeente  Maastricht, de provincie Limburg 
en het Centrum voor Gender en Diversiteit 
van de universiteit Maastricht. 
 
Fotografe 
Gitta van Buuren is cultureel antropologe en 
fotojournalist, en combineert dit in haar 
fotoprojecten. Sinds 2003 bezocht ze 
Afghanistan vijf keer unembedded en 
onafhankelijk.  Ze werkt daar aan eigen 
langlopende fotoseries, geeft trainingen in 
fotografie aan Afghaanse 
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ontwikkelingswerkers, en is trainer en 
adviseur van Aina Photo Agency in Kabul 
www.gittavanbuuren.com 

 
 

 
Caecilia van Peski Nederlands 
vrouwenvertegenwoordiger bij de VN en 
Asifa Khalil bij de opneing van de 
tentoonstelling in de bibliotheek in 
Wageningen op 16 september. 
 
 Debat over onderwijs 
Thema : na 7 jaar ondersteuning van 
onderwijs aan meisjes in Kabul, Afghanistan, 
heeft een groot aantal meisjes haar studie  
afgrond met de financiële steun van de 
Stichting Ariana. Sommigen hebben betaald 
werk gevonden, anderen helpen hun 
familie. Van positieverbetering en 
emancipatie van de meisjesstudenten op 
grote schaal is helaas nog weinig te zien.  
De politieke situatie is zeer instabiel, de 
kansen voor meisjes zijn gering. Helaas zijn 
we er nog lang niet en daarom is hulp nog 
steeds nodig en is het van belang dat de 
Nederlandse bevolking voorlichting krijgt 

over de kleine successen van een kleine 
hulporganisatie die zich inspant om 
voorlichting te geven over de 
onderwijskansen van meisjesscholieren in 
Kabul.  

 
Opening door prof dr. Maaike Meyer en 
Ruth de Kanter in Maastricht op 15 oktober 
2010 
 

 
Parwin Zamani, Fahima Zeman, Nazifa 
Haroon en Asifa Khail in Maastricht 15 okt. 
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