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Op 4 oktober viert Stichting Ariana haar tweede lustrum. Sinds haar oprichting in 

2003 heeft de Stichting zich ingezet voor de emancipatie van vrouwen in Afghanistan. 

Vanuit de gedachte dat educatie de sleutel is tot emancipatie en participatie biedt de 

Stichting al tien jaar financiële steun aan meisjes en vrouwen in Afghanistan die een 

opleiding willen volgen. Dankzij de bijdragen van onze donateurs hebben tussen 2004 

en 2013 [cijfers???] Afghaanse meisjes en vrouwen een toelage ontvangen om een 

middelbare school- of universitaire opleiding te volgen.  

In 1995 werd tijdens de United Nations Fourth Conference on Women in Bejing 

toegang tot educatie benoemd als een van de belangrijkste voorwaarden voor de 

emancipatie van vrouwen. Volgens recente cijfers van het CEDAW – het Verenigde 

Naties orgaan dat zich toelegt op het elimineren van seksediscriminatie wereldwijd – 

kan slechts 12% van de Afghaanse vrouwen lezen, en heeft 38% van de kinderen van 

schoolgaande leeftijd in Afghanistan geen toegang tot onderwijs op basisniveau. Dat 

cijfer is nog schrijnender als wordt meegerekend dat het grotendeels meisjes betreft 

die worden uitgesloten.  

Door in 2013 aan 60 meisjes en vrouwen een toelage toe te kennen heeft Stichting 

Ariana op individueel niveau bijgedragen aan het vergroten van hun participatie. 

Maar een structurele verbetering van de positie van vrouwen in Afghanistan vereist 

een langdurige betrokkenheid. De Stichting zal daarom niet alleen voortzetten wat zij 

de afgelopen tien jaar heeft gedaan, maar zich ook ten doel stellen om dit werk onder 

de aandacht te brengen, fondsen te genereren, en activiteiten te organiseren. 

Het nieuwe bestuur van de Stichting bestaat uit een diverse groep mensen die zich vol 

overtuiging hebben toegelegd op deze taken. De nieuwe bestuursleden stellen zich 

voor in deze nieuwsbrief. 

 
Bestuurswisseling 

Op 13 juli 2013 vond de officiële bestuurswisseling plaats in Maastricht. Het nieuwe 

bestuur heeft veel leuke ideeën en initiatieven om Stichting Ariana  landelijk bekend 

te maken om zodoende veel donateurs te werven voor onze doelstelling: het financieel 

ondersteunen van studerende Afghaanse meisjes en vrouwen. 

 

Bestuursleden stellen zich voor 

 Anya Wiersma (Voorzitter) 

“Ik heb de volle overtuiging dat mensenrechten vrouwenrechten zijn en andersom. 

Onderwijs biedt vrouwen toegang tot verruiming van hun positie in sociaal, juridisch 



en economisch opzicht. Het werk dat St. Ariana doet voor deze studenten en 

scholieren in Afghanistan ondersteun ik volledig en wil ik me graag voor inzetten.” 

 

Sarah Wahedi (Vice-voorzitter) 

“Ik ben van oorsprong Afghaans. Ik zit in het vijfde jaar van mijn studie geneeskunde. 

Educatie kan tegenwicht bieden aan oeroude Afghaanse tradities, waarin mannen de 

hoofdrol spelen en die van ‘binnenuit’ overwinnen. Alleen educatie kan zorgen voor 

veranderingen van gedrag en visies die al eeuwen van generatie op generatie worden 

doorgegeven”.  

 

Mosghan Wahedi (Secretaris) 

“   “ 

 

 

Daan Manojlovic (Penningmeester) 

“Ik geloof dat kleine initiatieven niet alleen effect hebben op individuen maar ook 

structurele veranderingen teweeg kunnen brengen op maatschappelijk niveau. Door 

mijn werk bij Stichting Ariana hoop ik bij te dragen aan de verbetering van de positie 

van vrouwen in Afghanistan.“  

 

Agenda  
In maart 2004 begon Stichting Ariana met het ondersteunen van drie studenten tussen 

15-25 jaar in Kabul bij het volgen van een opleiding. In maart 2013 ondersteunt onze 

stichting 22 middelbare scholieren en 38 universitaire studenten in Kabul. Ter 

gelegenheid van het tienjarig bestaan van het studiefonds van Stichting Ariana 

organiseren wij een middagconferentie.  

 

Uitnodiging: 

Op 4 oktober 2013 is er een viering van het tweede Lustrum en kennismaking met het 

nieuwe bestuur. U bent hier van harte welkom.  

 

Locatie: Karl Dittrichtzaal,  Bonnefantentraat 2 Maastricht.  

Tijd: 13.00-17.00 uur 

Aanmelden via: anjetsky@hotmail.com 
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