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Inleiding 
De Stichting Ariana Studiefonds voor 
Afghaanse vrouwen is in oktober 2003 
door 3 Afghaanse en 3 Nederlandse 
vrouwen in Maastricht opgericht. De 
stichting heeft in 2004 voldoende geld 

ingezameld om aan 36 Afghaanse 
meisjesstudenten in Kabul een 
studietoelage van 40 euro per maand te 
kunnen geven. De studenten krijgen 
maandelijks op het kantoor van ECW in 
Kabul hun studietoelage.  

 
 

 

 
 
 

 
 
Op het kantoor van ECW ondertekent 
iedere student  bij ontvangst van de 
studietoelage. 

 
 
De financiën van ARIANA – stand oktober 
2005. 
  
Hoewel bij donateurs bekend is, dat een 
aantal mensen maandelijks een bedrag 
overmaakt voor betaling van de studie van 
een Afghaanse jonge vrouw, is er tot op 
heden geen precies inzicht gegeven in de 
manieren waarop we aan geld komen, 
hoeveel mensen nou eigenlijk meedoen, 
hoe ARIANA ervoor staat en hoe de 
geldstroom richting Kabul verloopt. 
  
Ik zal hierbij zo exact mogelijk in kaart 
brengen uit welke geldbronnen ARIANA 
put en waarvoor we garant staan met 
elkaar.  
  
ARIANA onderscheidt zes manieren om 
geld te werven: 

1. Vaste donateurs. Deze mensen 
storten maandelijks/ per kwartaal/ 



 2

per jaar een vast bedrag of laten dit 
door ARIANA incasseren. Een 
aantal van hen hebben hun bijdrage 
bij notariële akte vastgelegd en 
verplichten zich daarmee voor vijf 
jaar. Het totale aantal mensen dat 
een vaste bijdrage levert ligt iets 
boven 25.  

2. De jaarlijks terugkerende 
benefietavond – hier worden 
goederen geveild en verkocht:  

3. Evenementen in Zuid-Limburg 
waar door kraamverkoop winst 
wordt gemaakt op artikelen uit 
Afghanistan.  

4. Kunstkaartenverkoop. Een 
enthousiaste groep kunstenaars 
schildert voor ARIANA. Na een 
succesvolle eerste serie is een 
tweede serie – kerstkaarten- 
momenteel in voorbereiding. U 
kunt deze kopen vanaf 14 
november a.s.  

5. Eenmalige giften van particulieren. 
Mensen die horen  of lezen over de 
aktiviteiten van ARIANA en 
spontaan een bedrag overmaken.  

6. Giften van organisaties. Dit jaar 
heeft ARIANA geld ontvangen van 
Het Bonnefantencollege,  Elizabeth 
Strouven stichting,  Stichting 
Zevenheuvelenloop, de Stichting 
Bron van Leven, de vakgroep 
Gender en Diversiteit van de 
Universiteit Maastricht, de 
Gemeente Maastricht 

7. Mama Cash en  Cordaid hebben in 
2004 subsidies gegeven aan Ariana.  

  
Momenteel ontvangen 36 meisjes een 
maandelijkse bijdrage van € 40,-- per 
maand. De eerste studente is onlangs 
afgestudeerd en in haar plaats is een 
volgende studente van de wachtlijst 
geschrapt en wordt nu door ARIANA 
ondersteund. Malika Qanih en haar dochter 
Arezo van ECW bemiddelen tussen student 
en ARIANA en ontvangen hiervoor 
maandelijks een bedrag van  € 20,-- 

Eens per drie maanden wordt geld 
overgemaakt naar Afghanistan. Er is 
betaald tot en met januari 2006. Op de 
rekening van ARIANA staat nu ruim € 
26.000,-- 
Dé belangrijkste verantwoordelijkheid van 
ARIANA is zorgen voor continuïteit, zodat 
meisjes die een jaar geleden begonnen zijn 
ook werkelijk de vier jaar 
studiefinanciering, die hun is toegezegd, 
ontvangen.  
Daarom heeft ARIANA blijvend uw steun 
nodig. We houden u op de hoogte. 
Bij vragen over financiën kunt u mailen 
naar ann. helm@wxs.nl of bellen naar 043-
3264556. 
Annemiek van der Helm, penningmeester 
  
 

 
Studenten ontmoeten elkaar op het ECW 
kantoor en worden daar verwelkomt door 
de directrice en projectmanager Malika en 
Arezo Qanih. 
 
 
 
Uitnodiging voor de 
Benefietavond 26 januari 2006  
Feestzaal van de Bouillonstraat 3 
Maastricht. aanvang 19.30-22.30 
 
U bent allen van harte uitgenodigd voor de 
3e Benefietavond op 26 januari 2006. Ook 
dit jaar zal er weer een veiling van 
schitterende Afghaanse sjaals, sieraden, 
tassen en  kussens worden gehouden en 
worden er Afghaanse hapjes verkocht. 
Komt u allen ter ondersteuning van de 
meisjesstudenten. 
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Yasamin is als eerste deze zomer 
afgestudeerd, een geweldig resultaat. De 
stichting Ariana heeft haar een felicitatie 
gestuurd. 
 

 
Afstudeer diploma van de universiteit van 
Kabul van Yasamin  
 
 
 
 

 
Studenten dienen een aanvrage in voor 
een studietoelage 
 
Naam: Lida 
Vader Basien Ahmad 
Woonplaats Kabul 
Studie leerling groep 8 
 
Ik ben Lida en ik heb veel financiële 
problemen daardoor kan ik mijn studie niet 
voortzetten. Mijn vader werkte in een 
winkel. Hij verdiende 1100 Afghani per 
maand. Dit was genoeg voor brood en de 
huur van onze woning. Hij kan geen ander 
werk doen omdat hij kanker heeft en een 
paar keer geopereerd is. 
Mijn moeder is analfabeet, zij is 
huisvrouw. 

Mijn familie bestaat uit 7 kinderen. Wij 
wonen in een huurkamer met 9 personen.  
 
Ik ben de oudste dochter en ik ben 
invalide. Ik was 3 jaar toen ik invalide ben 
geworden. Mijn ouders hebben mij naar 
Pakistan gebracht voor mijn behandeling. 
Zij moesten 30.000Afghani betalen en 
40.000 voor de operatie. Dit bedrag hadden 
wij niet en wij moesten terugkomen. 
Ik wilde toch naar school gaan om verder 
te studeren. Voor mij is dat heel moeilijk 
omdat ik invalide ben. 
 
Ik vraag aan het ECW om mij te helpen 
zodat ik naar een cursus kan gaan om mij 
verder voor te bereiden op een goede 
leerroute. Ik wil in de toekomst naar de 
Universiteit om medicijnen te studeren 
zodat ik in de toekomst mensen kan 
behandelen. Mijn hoop is dat ik iets terug 
kan doen om mijn landgenoten te helpen. 
Toen de Talibaan hier was werden 
vrouwen mishandeld en gemarteld. Wij 
mochten niet naar school en niet werken. 
Nu wil ik mijn familie en landgenoten 
helpen omdat zij heel arm zijn. Ik kan dat 
alleen als ik een goede opleiding heb. 
 
Ik dank u voor uw hulp zonder hulp kan ik 
niets. 
 
Naam – Hosij 
Vader – M. Zaher 
Woonplaats Kabul 
 
Geachte leden van de ECW en Ariana, laat 
ik mij eerst voorstellen. 
 
Mijn naam is Hosij en ik ben 15 jaar, ik 
heb nog een klein broertje en zusje. Mijn 
vader M. Zahir was een officier bij het 
leger, hij is 8 jaar geleden echter 
omgekomen toen hij door Islamieten werd 
dood geslagen. Hoe dit is gebeurd zal ik nu 
gaan vertellen. 
 
Op een dag gingen mijn broertje, zusje en 
ik samen met mijn moeder bij mijn tante 
op bezoek.  Mijn vader kon toen niet mee 
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omdat hij diezelfde dag nacht dienst had. 
Nadat we de volgende dag terugkwamen 
merkten we op dat alle deuren dicht waren. 
We konden niet binnenkomen. Mijn 
moeder heeft toen de hulp ingeroepen van 
de buren bij het inbreken in onze eigen 
huis. Uiteindelijk werd de deur ingetrapt 
zodat we naar binnen konden gaan. 
Eenmaal binnen vonden we overal sporen 
van bloed. Mijn moeder begon net als ons 
te schreeuwen. Ons hele huis was 
besmeurd met bloed. Van wie was het 
bloed is wat wij ons afvroegen, we 
vreesden het ergste. Onze angsten werden 
waargemaakt toen onze buren mijn vader 
in de kelder vonden, hij was dood. Mijn 
broertje, zusje en ik waren nog jong en 
mochten niet kijken. Mijn moeder, die het 
wel zag was in complete schok en draaide 
helemaal door. Ik zal het nooit vergeten. 
Mijn vader is nu allang begraven, maar de 
moordenaars zijn nog steeds niet opgepakt. 
 
Vier jaar later hertrouwde mijn moeder. 
Mijn stiefvader was verschrikkelijk, hij 
sloeg mij, mijn broertje en zusje altijd. 
Nadat mijn moeder samen met mijn 
stiefvader een nieuw kind had gekregen, 
verwaarloosde ze ons. Wij hadden geen 
betekenis meer voor haar. Nu sloegen ze 
ons allebei. Ons leven werd moeilijk en 
ondraaglijk. Mijn broertje moest zorgen 
voor het geld in huis, terwijl ik en mijn 
zusje het huishoudelijk werk moesten 
doen. De zus van mijn vader, onze tante 
dus, woonde toen in Pakistan. Uiteindelijk 
hoorde ze van onze situatie en besloot ons 
naar Pakistan mee te nemen. In Pakistan 
konden we net als gewone kinderen 
eindelijk naar school. Onze tante heeft zelf 
8 kinderen, maar zij is toch heel aardig 
voor ons. Ze is niet rijk en heeft niet veel. 
Maar wat ze wel heeft deelt ze met ons. Nu 
woont mijn tante in Qalij Wakil, dat is een 
kleine dorp in de buurt van Kabul.  
 
Sinds de dag dat we hulp van jullie krijgen 
zijn we heel erg gelukkig. Dankzij jullie 
kunnen mijn broertje en zusje fatsoenlijk 
eten, kleren en spullen voor school kopen. 

Jullie geld is heel belangrijk voor ons en 
wij zijn jullie ongelofelijk dankbaar.  Ik 
hoop dat jullie ons blijven helpen tot ik of 
mijn broertje klaar zijn met school en 
kunnen gaan werken. Hierbij dank ik de 
ECW en Ariana uit het diepst van mijn hart 
voor wat ze voor ons hebben gedaan. 
 
 
Afghaanse woorden 
Dank je wel: Tashakur 
Alsjeblieft : Befarmaeid 
Tot ziens: Ta diedaar 
Goedendag: khoda hafiz 
Hoe gaat het met u: Che haal dareid 
Hoe gaat het met je familie: Famiel tan 
chtoor hastend 
 
 
Donateur worden? 
U kunt het werk van de Stichting Ariana 
ondersteunen door 

- individueel een donatie te storten  
liefst via een machtiging 

-  U kunt ook een student adopteren 
en samen met familie, vrienden of 
collega’s  een maandelijks bedrag 
van 40 € bijeenleggen. 

-  U kunt ook u gift van minimaal 
120 € per jaar gedurende 5 jaar via 
een notariële akte vastleggen 
waardoor u het bedrag van uw 
belasting kunt aftrekken. Wij willen 
dit graag voor u regelen. Wilt u 
daarvoor contact met ons opnemen? 

 
 
 

 
Stichting Ariana Studiefonds voor 
Afghaanse vrouwen  
postgiro 82.45.118        6212AL Maastricht 
____________________________________ 
Postadres: Centrum voor Gender en Diversiteit 
Postbus 616 
6200 MD Maastricht  
E-mail r.dekanter@genderdiversiteit.unimaas.nl 
E-mail ariana_afgha@hotmail.com 
Kamer van Koophandel Z-Limburg nr. 140.78.506 
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naam student vadersnaam leeftijd studie/klas 

1. Arezo 
 

M. Kabier 21 Lyceum / 11 

2. Benafsha 
 

M. Mosa 19 Student Psychologie 

3. Benafsha 
 

M. Nabi  Lyceum / 10 

4. Farial 
 

Mir Ahmad 16 Lyceum / 9 

5. Fatema 
 

Saboor 22 Medische Universiteit 

6. Feroza 
 

Shamsher Khan 20 Lyceum / 12 

7. Freba 
 

Abdul Khalil 
 

 Lyceum / 12 

8. Hamasa 
 

M. Jasin  Lyceum / 10 

9. Humieira 
 

M. Jofes 
 

 Universiteit Literatuur 

10. Helei 
 

M. Bari 
 

 Lyceum / 11 

11. Hamasa 
 

Najebula 
 

 Lyceum / 12 

12. Hosae 
 

M. Zahir 
 

15 Lyceum / 9 

13. Habiba 
 

A Satar 
 

18 Lyceum / 11 

14. Leda 
 

A. Basier  Lyceum / 9 

15. Leda 
 

M. Qasem 
 

 Lyceum / 12 

16. Mursal 
  

Izatula  
 

16 Lyceum / 10 

17. Maryam 
 

Mohammed Asif 
 

22 Universiteit Wiskunde 

18. Maryam 
 

A. Majid 
 

18 Lyceum / +8 

19. Muzgan 
 

M. Azim 
 

15 Lyceum / 10 

20. Nilofar 
 

Sahed Noor 25 Universiteit Medisch 

21. Narges 
 

M. Aslam 
 

18 Lyceum / 11 

22. Parwana 
 

------------ 
 

 Lyceum / 9 

23. Rona 
 

A. Mutleb 
 

 Lyceum / 8 

24. Romana 
 

M. Latif 
 

 Universiteit 
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25. Shaesta 
 

----------------   

26. Sadia 
 

A. Ahad 17 Lyceum  

27. Sadaf 
 

Hafizula 
 

 Lyceum / 12 

28. Spozjmij 
 

M. Sadeq 
 

18 Lyceum / 11 

29. Sahar 
 

A. Rahman 
 

14 Lyceum / 7 

30. Tamina 
 

A. Gafoon 
 

18 Lyceum / 10 

31. Wazma 
 

Mukbul  Universiteit Wiskunde 

32. Wreshmin 
 

Sakhidad  Hoge school 

33. Zohra 
 

M. Nasim 
 

15 Lyceum / 10 

34. Lamba 
 

Abdul Hai 
 

20 Lyceum / 12 

35. Maliha 
 

M. Nazier  Lyceum / 12 

36. Gita --------------- 
 
 

 Lyceum / 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


