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Op 6 mei heeft de stichting Ariana
meegedaan met het El Dynya festival van
het Mondiaal Centrum in Maastricht.
Parwin Zamani heeft er een prachtige
modeshow georganiseerd waar zij veel
waardering en belangstelling voor kreeg
Helaas regende het die dag pijpenstelen.
De traditionele Afghaanse kleding dateert
van 500 jaar voor Christus. Deze kleding
wordt ook tegenwoordig nog gedragen op
feesten.

dansend in mooie traditionele Afghaanse
kleding tijdens de modeshow op 6 mei,
bravo Parwin voor de organisatie.

postgiro 82.45.118 Tegelen

Op 1 augustus 2012 ontving onze
penningmeester, Anne Lewerissa, een
Koninklijke onderscheiding Ridder in de
orde van Oranja Nassau als waardering
voor haar vele vrijwilligerswerk voor de
projecten voor vrouwen in Indonesië in
het kader van de hulporganisatie Melania.
Totaal verrast ontving zij het lintje uit
handen van de wethouder in Rotterdam.
Haar familie, het bestuur van de stichting
Ariana en vele collega’s van Anne
woonden de feestelijke uitreiking bij.
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Ik vraag van jullie hulp en ik wil graag dat
ik en mijn zussen met die hulp ik naar
school kunnen gaan.
Ik wou dat mijn vader niet dood was.

Levens verhaal
Ik ben Alia mijn vader heet Abdullah. Ik zit
in de klas 8 High school Be Be Mahro.
Ik ben 18 jaar en mijn lieve vader is 4
maanden geleden overleden.
Mijn drie zussen zijn jonger dan ik. Ik heb
nog twee broers mijn lieve moeder jan is
huisvrouw.
Mijn twee broers ze zijn van (8 en 13) Wij
wonen in huurhuis en mijn 13 jarige broer
werkt bij een timmerman.
Mijn moeder wil niet dat ik naar school ga
maar ik hoop dat ik in de toekomst een
goed beroep krijg en werk kan vinden
voor mezelf en voor mijn landgenoten.
Ik ben in mijn klas leerling nummer één
en de beste van de klas, ook daarom vind
ik jammer als ik mijn studie niet kan
afmaken.
Ik wilde dat ik in plaats van mijn vader was
dood gegaan. Niemand vindt het leuk dat
wij weeskinderen zijn. Mensen denken dat
wij geld van hen vragen. Daarom blijven
mijn zussen en ik thuis. Wij gaan niet naar
buiten zoals andere kinderen.
Op een dag vroeg een docent mij het is
waar dat je wees bent?
Het was pijnlijk voor me en toen ik thuis
kwam heb ik het aan mijn moeder verteld
en ik vertelde dat mijn klasgenoten mij
niet geloofden en dat ik tegen hen loog.
Nu het is derde week dat ik niet meer naar
school ga.
Ik hoop dat mijn jonge zussen ook naar
school gaan maar wij hebben geen andere
keuze.

Op zaterdag 1 september kookten Asifa
Khalil en Nazifa Haroon een heerlijke
Afghaanse maaltijd voor 40 personen in
het clubgebouw van de Maastrichtse
watersportclub. Na de maaltijd hebben
Ruth de Kanter en Asifa Khalil voorlichting
gegeven over het werk van stg. Ariana.

Opbrengst van de maaltijd € 259,--

Levensverhaal
Ik heet Norzia mijn vadersnaam is
Khadim Hussain
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Ik woon in de wijk Dogh Abad Darul
Aman in de stad Kabul
Ik ben een jong meisje en geboren in een
heel religieuze familie.
Het waren mooie tijden toen ik nog met
mijn 5 zussen en twee broers en mijn lieve
vader en moeder woonde. Mijn vader had
toen nog vrij eenvoudig werk, wij waren
blij dat hij verdiende. Hij ging `s morgens
vroeg naar zijn werk om geld te verdienen.
Mijn vader hield veel van ons en van mijn
moeder. Mijn moeder was ziek en invalide.
Zij wilde graag dat wij naar school gingen
en studeerden.
Langzaam werd mijn vader ziek.
Uiteindelijk werd hij zo ziek dat hij niet
meer behandeld kon worden. Hij kon niet
meer werken en was te zwak geworden.
Tot slot kon hij niet meer lopen.
Mijn broers waren toen nog heel jong. Ik
was helemaal hopeloos maar ik ging toch
naar school. Toen mijn vader dood ging zat
ik in klas 7. Met veel pijn en verdriet
leefde ik verder en ik vocht tegen alle
moeilijkheden. In 2010 heb ik mijn school
afgemaakt en heb ik het Konkorexamen
gedaan. Nu studeer ik op het Nima
Management Instituut in Kabul en ik leer
goed maar ik heb veel financiële kosten.
Ik wil heel graag mijn studie afmaken en
daarvoor heb ik jullie hulp nodig. Ik hoop
dat jullie mijn aanvraag voor een
studietoelage niet weigeren en dat ik op
een goede manier mijn studie kan afmaken

2006 8 meisjes
2007 10 meisjes
2008 6 nl 5 highschool 1 uni stud
2009 11 nl 8 highschool 3 uni stud
2010 17 nl 9 highschool 8 uni stud
2011
9 nl 8 highschool 1 uni stud
2012 20 nl 13 highschool 7 uni stud
Wat studeren de 27 HBO of Universitaire
studenten?
Rechten
8 stu electro-tech 1 stu
Uni Medicijnen 2 stu Islam studie 1 stu
HBO medicijnen 3 stu economie 2 stu
Talen
2 stu banking
1 stu
Kunst
1 stu computer 1 stu
Leraaropl
2 stu Ped academ 2 stu
Management 1 stu
In november 2012 zullen 13 highschool
scholieren hun diploma halen, een aantal
van hen zal na het behalen van het
landelijk Konkorexamen opnieuw een
aanvrage ter ondersteuning van hun
universitaire studie doen en doorstromen
naar het hoger onderwijs.
De Stichting bestaat in 2013 10 jaar. In die
tien jaar hebben 81 meisjes hun school of
studie afgerond en dat is een mooi
resultaat.

Met veel respect, Norzia
Oprichting Stichting Ariana
In oktober 2003 is de stichting Ariana
opgericht. In maart 2004 kregen 5 meisjes
een studietoelage. De eerste studenten
behaalden in 2006 hun diploma. Vanaf
2010 krijgen 55 meisjes een studietoelage.
In totaal hebben sinds 2006 81 meisjes
hun diploma gehaald! Sinds 2008 43
highschool leerlingen en 20 studenten.
Diploma en afgestudeerden
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Bestuursuitje naar de Floriade in juni 2012
NRC Charity Award
In juli heeft de stichting meegedongen
naar de NRC goede doelen publieksprijs

Bestuurswissel
Wij hebben een nieuwe penningmeester
Mevr Annemarie van Rijn, een secretaris
mevr Mosghan Wahedi en vice-voorzitter
mevr Sarah Wahedi (beiden geboren in
Kabul) bereid gevonden de taken over te
nemen. Zij zullen in 2013 met nieuw élan
en met veel verve de werkzaamheden van
de stichting voortzetten. In 2013 zullen wij
met een feestelijk evenement of
symposium in Maastricht afscheid nemen.

Financiële transacties naar ECW in Kabul
Wij hebben dit jaar tot en met november
2012 €27.760 overgemaakt naar het
Educational Center for Women om aan 28
middelbare meisjesscholieren en aan 27
studenten een studietoelage te kunnen
geven.
Wij danken van ganser harte alle
donateurs die het ook dit jaar weer
financieel mogelijk maakten dat 55
meisjes in Kabul naar de middelbare
school of naar de universiteit konden
gaan. Heel veel dank voor uw vertrouwen.

Nieuwsbrief digitaal.
Wij willen graag in de toekomst de
nieuwsbrief digitaal versturen , wilt u zo
vriendelijk zijn uw E-mail adres te sturen
aan de voorzitter r.dekanter1@home.nl

Stichting Ariana
Studiefonds voor Afghaanse vrouwen
postgiro 82.45.118 AK Tegelen
KvK nr. 140.78.50
Iban: NL22PSTB0008245118
Biccode: PSTBNL21
p/ a Lage Kanaaldijk 88a
6212AK Maastricht of
r.dekanter1@home.nl;
ariana_afgha@hotmail.com;
Wij danken voor hun financiële steun:

Gemeente Maastricht
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