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Inleiding
De Stichting Ariana zal het komende jaar
haar tweede lustrum vieren op 4 oktober
2013 in Maastricht. Wij zijn trots op de
resultaten van 10 jaar hulpverlening. Wij
zullen op 4 oktober de resultaten van de
hulpverlening door de jaren heen laten zien.
U bent van harte uitgenodigd voor dit
lustrum. Vanaf maart 2013 kunnen met
steun van de Stichting Ariana 60 meisjes in
Kabul naar de middelbare school en naar de
universiteit.
Het bestuur van de stichting Ariana draagt
in juni 2013 met veel vertrouwen het
bestuur over aan een geheel nieuw bestuur.
Deze nieuwsbrief is samengesteld door het
`oude’ en het `nieuwe’ bestuur.
Afghaans Nieuwjaar
Op 23 maart heeft de Stichting Cultureel
Afghaanse huis Hakim Sanay het bestuur
van de Stichting Ariana uitgenodigd om
samen met haar het Afghaanse Nieuwjaar te
vieren en de voorzitter van de Stichting
Ariana te bedanken voor haar 10 jaar lange

Viering Afghaans Nieuwjaar in Maasticht.
Asifa Khalil Anne Lewerissa, Ruth de Kanter
en Nazifa
Mondiaal centrum Maastricht
postgiro 82.45.118 Tegelen

De chefkoks Nazifa, Asifa en Fariha en de
leerling kok Ruth de Kanter koken in het
Mondiaal Centrum in Maastricht voor 35
gasten.
Met het verdiende geld kunnen 3 meisjes in
Kabul een maand naar school gaan.
Diploma highschool november 2012
Het Afghaanse schooljaar loopt van
22 maart tot november. In 2012 behaalden
12 meisjesscholieren hun highschool
diploma.
In februari 2013 deden deze meisjes mee
aan het landelijk konkorexamen in de hoop
dat zij voldoende punten zouden behalen
om toegelaten te worden tot een van de
vele hogescholen en universiteiten in Kabul.
Het aantal punten op het examen bepaalt
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tot welke studierichting de meisjes worden
toegelaten.
Toegelaten tot
1 Mursal Tabish University
2 Aqila
Ghawharshad Law University
3 Fahima Salam Unuversity
4 Malina Estiqlal Maihan University
5 Lima
Ariana Institute
6 Benazir Ghawharshad Law University
7 Atifa
Bi Bi Aisha Sediqa Institute
8 Khosboi Ghalib University
9 Freashta Ghalib University
10 Wahida Electrinic Mechanic Instutute
11 Nazarin volgt geen onderwijs meer
12 Mumtaz volgt geen onderwijs meer
De 10 meisjes die het konkorexamen
behaalden blijven een studietoelage van €50
per maand krijgen van de Stichting Ariana.
Nazarin en Mumtaz zetten hun studie niet
voort. In 2013 zitten 8 scholieren in klas 12
en zij zullen in november 2013 hun diploma
halen.
In 2013 ondersteunt de Stichting Ariana 60
meisjes: 21 middelbare meisjesscholieren en
39 meisjesstudenten.
ECW
Het Educational Center for women, onze
partnerorganisatie in Kabul, heeft haar
naam veranderd in Empowerment Center
for Women.
Het ECW geeft dit jaar aan Suria, een
scholiere in klas 11 van de middelbare
school een studietoelage. Deze scholiere en
haar familie zijn als uitgeprocedeerde
asielzoekers uit Nederland teruggestuurd
naar Kabul. Het meisje zat hier op de
middelbare school en was een goede
leerling maar zonder middelen van bestaan
zou zij in Kabul niet meer naar school
kunnen gaan. Over deze familie wordt op 24
juni 2013
door de Vara een tv
documentaire uitgezonden.
Dit is de laatste bijdrage aan de nieuwsbrief
van het `oude’ bestuur van de Stichting
Ariana.

Wij danken alle individuele donateurs,
stichtingen en fondsen voor hun donaties
van de afgelopen 10 jaar. Wij danken het
Centrum voor Gender en Diversiteit van de
Universiteit van Maastricht en met name
prof. dr. Maaike Meijer Maaike als directeur
van het Centrum en Wilma Lieben voor de
10 jaarlange ondersteuning, het gebruik van
het postadres, het gebruik van computer,
kopieerapparatuur en telefoon, het
versturen van nieuwsbrieven. Wij danken de
gemeente Maastricht voor de subsidies door
de jaren heen voor evenementen en
voorlichtingsbijeenkomsten, wij danken het
Mondiaal Centrum voor de jarenlange
samenwerking. Wij danken ook alle exbestuursleden van die ertoe bijgedragen
hebben dat de Stichting Ariana kon
uitgroeien
tot
een
belangrijke
fondswervende instelling voor leergierige
meisjes in Kabul die hoop hebben op een
betere toekomst dan die van hun moeder.
Wij hebben met veel inzet en betrokkenheid
10 jaar lang samengewerkt en hopen ook in
de toekomst het nieuwe bestuur van de
met raad en daad bij te staan. Wij wensen
het nieuwe bestuur heel veel succes toe.
Ruth de Kanter, Asifa Khalil en Anne
Lewerissa
Aantal leerlingen en studenten die toelage
ontvingen van 2004 tot 2013
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Nieuwe bestuur
Mijn naam is Anya Wiersma en ik heb de
volle overtuiging dat mensenrechten zijn
vrouwen rechten én 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.
Ik ben Mahbuba, geboren in Afghanistan
Kabul, getrouwd en ik heb 2 kinderen. Ik ben
heel erg gelukkig met mijn man, dochter
Roos en zoon Thomas.
In het verleden heb ik bij het COA gewerkt In
De Lier, Den Haag en Rotterdam.
Na de geboorte van mijn dochter heb ik
voor een fulltime moederschap gekozen.
Na een lange pauze werd ik aangenomen bij
de SNS bank en ook bij het Ministerie van
Defensie.
Ik heb het geluk dat ik uit een zeer
intelligente familie kom en voor mijn ouders
hadden school en studie een hoge prioriteit.
Toen ik in Afghanistan woonde mocht ik wel
naar school gaan. School geeft je begrip van
het leven en toegang tot kennis.
Kennis van samenleven, begrip van hoe alles
bestaat en van normen en waarden.
School is ook liefde, waar je leert hoe je de
mening en ideeën van anderen kunt
accepteren met liefde en gevoel.
School is een zee van leren en aanpassen.
Als je naar school gaat kan je je eigen
mening hebben en je eigen leven bepalen.
Daarom wil ik vrouwen in Afghanistan
steunen om de kans te krijgen om hun leven
te verbeteren door naar school te gaan.
Ik ben Sarah Wahedi, van oorsprong
Afghaans. Ik zit in het vijfde jaar van de
studie geneeskunde. Aan mij is de functie
vice-voorzitter toevertrouwd. Mijn interesse
in stichting Ariana is groot. Daarom kan ik
vanuit mijn hart en met volle overtuiging
zeggen dat ik mijn taken met liefde zal doen.

De kwetsbare en ondergeschikte positie van
vrouwen
in
Afghanistan,
een
mannenwereld, is over het algemeen bij
iedereen bekend. Stichting Ariana draagt bij
aan een betere positie voor Afghaanse
vrouwen; Ariana biedt hoop voor de
toekomst, omdat Ariana meisjes kansen
biedt om te kunnen studeren. 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 geneartie worden doorgegeven.
Educatie is bovendien onvergankelijk; ook
dat biedt hoop voor een toekomst waarin
jonge vrouwen een studie hebben afgerond
en onafhankelijk van mannen op de
arbeidsmarkt actief kunnen zijn. Een
toekomst waarin deze hoger opgeleide
vrouwen niet langer op straat hoeven te
bedelen voor een stukje brood maar ze zelf
inspiratie kunnen bieden aan generaties
meisjes na hen.
Studenten aan het woord:

Hosay: Nederland is een land is dat ons land
helpt met militairen bij de ISAF. Help ons
alsjeblieft, want wij willen vrede. De oorlog
heeft al onze problemen veroorzaakt. Sinds
de regering van Karzai is er veel veranderd.
Ik ga dagelijks te voet naar school en loop
iedere ochtend ongeveer 15 minuten samen
met mijn vriendinnen naar school. Alle
mensen mogen weer vrij op straat lopen, wij
hebben een parlement en ons land is in
opbouw. Er is geen oorlog meer in Kabul, wij
hebben onze president gekozen, er is
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vrijheid van meningsuiting en er zijn TVkanalen. Ik ben hoopvol gestemd over de
toekomt van Afghanistan en ik dank de
landen zoals de VS die ons land willen
helpen in zulke moeilijke kwesties als vrede
en veiligheid -dat is het allerbelangrijkste,
economie, politiek en wederopbouw. Ik wil
mijn eindexamen van de middelbare school
halen en dan de entreetoets doen voor de
universiteit. Ik wil politiek en rechten gaan
studeren en dan hoop ik op een goede
toekomst voor mezelf.’
Levensverhaal Suria
De groeten aan mijn Nederlandse vrienden
en aan het kantoor van ECW.
Ik zit in de 11e klas van de Highschool. Ik
heb twee zusters en 3 broers.
Vroeger werkte mijn vader bij een
particulier bedrijf maar dat bedrijf bestaat
niet meer. Nu verkoopt mijn vader
tweedehands schoenen op de markt in
Kabul. Mijn vader werkt zo hard; hij moet de
huur betalen en geld verdienen om ons in
leven te houden.
Mijn broer werkt als hulpje bij een
automonteur. Door onze slechte financiële
situatie kan mijn broer niet meer naar
school.
Een van mijn zusters heeft Reuma. Mijn
grote wens is dat ik mijn school kan afmaken
en dat ik mijn familie kan helpen. Mijn
moeder heeft suikerziekte. Wij hebben geen
geld om haar dokter en de medicijnen te
betalen.
Nu wonen wij in een huurhuis in Kabul. Wij
hadden een zware winter achter d rug. Er is
geen kachel om de kamer te verwarmen. De
eigenaar van de kamer die we huren heeft
gezegd dat we weg moesten. Ik weet niet
wat mijn vader moet doen.
Mahnaz
Ik ben Mahnaz en zit in klas 10 van
Mohamed-Assif-Ismael. Ik kom uit een druk
gezin dat heel erg zwak is financieel gezien.
Mijn vader, Naim, is tijdens de oorlog
overleden. Mijn moeder is hertrouwd. Mijn
stiefvader werkt af en toe als bediende en

wanneer hij een dag geen werk heeft uit hij
dat op mijn moeder en ons door ons te
slaan. Naast dat hij ons mishandelt heb ik
soms ook medelijden met hem, dit omdat
hij ook niet echt gezond is.
Financieel gezien zijn we erg zwak gesteld;
mijn moeder doet de was bij mensen voor
geld. Ik draag oude kleren van mijn
buurmeisjes en soms schaam ik mij ervoor
en voelt het heel erg pijnlijk aan wanneer ik
anderen wel normale kleren aan zie hebben.
Het is mijn moeders wens dat ik studeer en
later onafhankelijk ben, echter
mijn
stiefvader houdt mij tegen om te studeren.
Soms slaat hij mij wanneer ik studeer en
zegt dat ik het huishouden moet doen i.p.v
studeren. Ik wil mij voorbereiden op de
concour toetsen maar wij hebben het geld
niet voor de cursussen ervoor. Ik hoop dat
jullie mij hierbij kunnen helpen. Zonder
verder studeren (deze concour toets halen)
is er geen zicht voor mij. Ik zal dan dagelijks
thuis moeten zitten en de dagelijkse woede
van mijn stiefvader voelen.

Agenda
4 oktober 2013 viering van het tweede
Lustrum en kennismaking met het nieuwe
bestuur: Karl Dittrichtzaal
Bonnefantentraat 2 Maastricht.
Tijd 13.00-17.00
U bent hier van harte welkom.
Aanmelding bij r.dekanter1@home.nl
Of Anya Wiersma anjetsky@hotmail.com
Stichting Ariana
Studiefonds voor Afghaanse vrouwen
postgiro 82.45.118 AK Tegelen
Iban: NL70INGB0008245118; KvK nr. 140.78.50
r.dekanter1@home.nl
A.J.Wiersma: anjetsky@hotmail.com
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