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comité van aanbeveling
Prof.dr. Theo van Boven, Prof.dr. Maaike
Meijer, Prof. dr. Renée Römkens, drs. Frans
Timmermans

Wij zijn vereerd dat zijn
persoonlijke adviseur bij de OVSE drs. Frans
Timmermans bereid is zijn plaats in het
comité van aanbeveling in te nemen.
Frans Timmermans (1961) is sinds 17 juni
2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de
PvdA. Hij was van 22 februari 2007 tot 23
februari
2010
staatssecretaris
van
Buitenlandse Zaken (belast met Europese
samenwerking). Eerder was hij van 19 mei
1998 tot 22 februari 2007 Tweede Kamerlid.
De heerpostgiro
Timmermans
was Tegelen
daarvoor adviseur
82.45.118
en particulier secretaris van mr. M. van der
Stoel,
Hoge
Commissaris
nationale
minderheden van de OVSE. Hij was
voorzitter van de vaste commissie voor
Economische Zaken en lid van Europese
Conventie namens de Tweede Kamer. Sinds
oktober 2010 is hij gasthoogleraar in
Utrecht. Als Kamerlid houdt hij zich bezig
met
buitenlandse
zaken.
Zelfmoordaanslag Kabul

Het overlijden van Max van der Stoel
Het bestuur van de Stichting Ariana
studiefonds voor Afghaanse vrouwen heeft
met leedwezen kennisgenomen van het
overlijden van oud-Minister mr. Max van der
Stoel. Hij was hij een onvermoeibaar
voorvechter van de mensenrechten en voor
de
bescherming
van
vluchtelingen.
Wij zijn er trots op dat Max van der Stoel
sinds de oprichting in 2003 als Lid van het
Comité van Aanbeveling van grote betekenis
is geweest voor de Stg Ariana. Wij zijn hem
dankbaar dat hij zijn naam heeft willen
verbinden aan een fonds dat Afghaanse
meisjes in Kabul ondersteunt in hun
onderwijskansen.

© Gitta van Buuren
Het bestuur van de Stichting Ariana
studiefonds voor Afghaanse vrouwen is
geschokt door de dood van prof Hamida
Barmaki en haar gezin. Tijdens het
boodschappen doen in een supermarkt is zij
en haar hele gezin bij een zelfmoordaanslag
op 28 januari 2011 in Kabul omgekomen.
Zij was lid van the Afghan Human Rights
Commission AIHRC en met name
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gespecialiseerd in de rechten van het kind.
In juli 2010 is prof Hamida Barmaki
gefotografeerd samen met de studente
Ghulsoma voor wie zij een rolmodel was.
De 30 foto zijn in opdracht van de Stichting
Ariana studiefonds voor Afghaanse vrouwen
gemaakt
voor
de
reizende
foto
tentoonstelling `Mijn school
is mijn
toekomst, onderwijs voor meisjes in Kabul.’
De fototentoonstelling is in mei – juni 2011
te zien in de Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29 Utrecht.
Bijzondere donaties 2011
UVSV
`Wij hebben weloverwogen besloten om
uw Stichting geld te doneren omdat wij in
eerste instantie gekeken hebben naar
stichtingen die zich richten op vrouwen en
onderwijs: immers wij hebben het Lustrum
mogen organiseren van een vrouwelijke
studentenvereniging: de leden van onze
vereniging zijn allen vrouw, en wij zijn aan
elkaar gebonden door het feit dat wij
allemaal studeren. Zodoende zijn we bij
Stichting Ariana uitgekomen!’ Coosje Knape
UVSV.
Ragweek: Universiteit Maastricht
In Café De Twee Heeren in Maastricht is de
opbrengst bekend gemaakt van de door
studenten georganiseerde RAGweek, een
week waarin allerlei activiteiten
georganiseerd werden ten bate van twee
Goede Doelen: De Stichting Ariana
studiefonds voor Afghaanse vrouwen en de
Stichting Ronald McDonald Huis Maastricht.
Beide organisaties hebben het behaalde
sponsorgeld van de Ragweek 2010
symbolisch in ontvangst genomen.
De voorzitter Noortje Lut van de RAGweek
was samen met haar medebestuursleden
heel trots op het behaalde resultaat. Met dit
geld kunnen 20 meisjesstudenten een
jaarlang studeren. De Maastrichtse
studenten hebben zo bijgedragen aan de
opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk
middenkader in Afghanistan. En dat is
geweldig.

Afscheid van school
Een leerkracht mevr B. B. uit Maastricht
heeft bij het afscheid van haar school de
Stichting Ariana als goed doel aangeprezen
bij haar collega’s en de ouders van de
kinderen. Met dit geld kunnen bijna twee
meisjes een jaar naar de highschool in Kabul
gaan. Wij danken haar en allen die een
financiële bijdrage hebben geleverd.

Het Stuyskommitee had in 2010 als thema
gekozen
`Kleurrijk Preuve` voor het
Preuvenemint in Maastricht.
Het wilde duidelijk maken dat een groot
aantal buitenlanders van Maastricht een
kleurrijke stad hebben gemaakt.
In deze kleurrijke stad is er aandacht voor
elkaars cultuur en culinaire specialiteiten en
dus ook voor de Stichting Ariana studiefonds
voor Afghaanse vrouwen uit Maastricht.
Zoals ieder jaar kwamen de netto
opbrengsten ten goede aan goede doelen.
Dit jaar stonden er bij de uitgang drie grote
rode bussen met een affiche van de
Stichting Ariana erop waar de bezoekers hun
overgebleven lappen in konden stoppen.
Op maandag 30 Augustus openden Wil
Cohen en andere bestuursleden van het
Stuyskommitee in aanwezigheid van Ruth de
Kanter, de voorzitter van de Stichting
Ariana, de rode bussen. Tot haar verbazing
en vreugde rolden er meer van 1900 lappen
uit de bussen.
Thuis heeft zij met Asifa Khalil, de
vicevoorzitter van de Stichting Ariana, de
lappen geteld. Het waren er 1981. Dit
betekent dat het Struyskommitee 1981x
1.80€
naar de bankrekening van de
Stichting Ariana heeft overgemaakt.
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Ondanks de regen hebben de bezoekers van
het Preuvenemint zich niet laten afschrikken
en hebben gul hun overgebleven lappen in
de bus gegooid. Hartelijke dank allemaal.
Wat zijn de resultaten voor de studenten
van de financiële ondersteuning?

Ghulsoma voor haar highschool in Kabul

Foto Asifa Khalil april 2010 op de
binnenplaats van het kantoor van ECW
In 2010 hebben 10 studenten hun diploma
gehaald
• Highschool examen
2
• Afgestudeerd universiteit
7
• Gezakt voor Kankoor examen 1
Totaal
10
Welke studenten krijgen een
studietoelage
Leeftijd studenten
Aantal
Aantal
• 15 jaar 2 st
20 jaar 5 st
• 16 jaar 4 st
21 jaar 7 st
• 17 jaar 5 st
22 jaar 6 st
• 18 jaar 7 st
23 jaar 1 st
• 19 jaar 7 st
24 jaar 2 st

In welke klas zitten de
meisjesscholieren op de Highschool
• Klas 7
1
• Klas 8
1
• Klas 9
2
• Klas 10
7
• Klas 11
6
• Klas 12
9
• Totaal
26
Wat studeren de 24 meisjes studenten in
Kabul?
• 8 private institute
• 4 medische faculteit
• 4 letteren faculteit
• 4 lerarenopleiding
• 1 onderwijs faculteit
• 1 banking
• 1 privé universiteit
• 1 electrotechniek
• 24 totaal aantal studenten
Sinds maart 2011 krijgen highschool
scholieren € 40 en universitaire
studenten € 50 in de maand. Sinds maart
geven wij aan 55 meisjes een
studietoelage.

Er zijn 26 highschool scholieren en 24
universitaire studenten die een toelage
van 40€ per maand van de Stichting
Ariana ontvangen.

3

Informatie formulier studenten
Naam: Marghalari
Naam van de vader: Hamidullah
Leeftijd: 19
High school: BiBiMahro
Klasse: 10
Studie uitkering ontvangen sinds: 2006
2010 Voor het eerste examen ben ik niet
geslaagd maar ik doe mijn best om volgend
jaar mijn examen te halen.
Familie achtergrond:
Ik heb een heel verdrietig lieven want ik
woon bij mijn oom, de broer van mijn
moeder. Mijn oom en zijn familie zijn heel
aardig en lief en daar ben ik natuurlijk blij
om maar ik ben verdrietig want ik woon niet
met mijn ouders. Mijn vader is overleden en
mijn moeder is voor tweede keer met een
andere man getrouwd en daar kan ik niet bij
wonen.
School ervaringen:
Ik heb op school heel veel dingen geleerd en
ik hoop nog meer te leren en naar de
universiteit te kunnen gaan.
Wat vind je leuk op school:
Ik vind mijn school en wat ik daar leer erg
leuk.
Wat vind je niet leuk op school:
Ik vind alles oké.
Wat doe je dit jaar naast school. Wat zijn je
belangrijkste interesses:
Naast de school ga ik naar aantal cursussen
ook dit jaar ben ik heel blij want het geld dat
ik ontvang geeft me mogelijkheden om via
extra cursussen bijlessen te volgen.
Wanneer ben je klaar met
je
schoolopleiding school:
Ik zal na twee jaren mijn school afronden.
Wat zou je willen doen na het afronden van
school / universiteit:
Ik wil graag een goede arts te worden.
Wat zijn je angsten:
Ik ben erg bang voor de oorlog en de onrust
in mijn land.
Dank
Bij deze bedankt de Stichting Ariana het
protestants Kinderhuis, de Stichting Bron
van leven en de Elise Spijkman Stichting van

harte voor de verleende subsidie in 2010 en
het vertouwen dat deze instellingen hebben
in de Stichting Ariana en het Educational
Center for Women in Kabul.
Daarnaast bedanken wij alle particuliere
donateurs. Met hun steun kunnen
studenten een diploma halen en in de
toekomst een maatschappelijke rol van
betekenis gaan spelen in het huidige politiek
onstabiele Afghanistan.
Het NCDO, de gemeente Maastricht, de
provincie Limburg, het Centrum voor
Gender en Diversiteit, de Stichting Elisabeth
Strouven danken wij van harte voor de
financiële steun die het mogelijk maakten in
Kabul een fototentoonstelling te maken van
de studenten die een toelage krijgen.

Stichting Ariana
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6212AK Maastricht of
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Postbus 616 6200 MD Maastricht
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;
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gemeente maastricht
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