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De	inleiding	
In	 deze	 nieuwsbrief	 laten	wij	 u	 opnieuw	 zien	 welke	missie	 u	 samen	met	 ons	 steunt.	 Het	
academisch	 jaar	 2018	 -	 2019	 is	 een	 succesvol	 jaar	 geweest	 voor	 de	 Stichting	 Ariana.	 Een	
aantal	 van	 onze	 leerlingen	 zijn	 afgestudeerd,	 o.a.	 een	 geneeskunde	 student.	 Een	 aantal	
hebben	dankzij	Stichting	Ariana’s	financiële	hulp	de	kans	gekregen	om	na	middelbare	school	
door	te	kunnen	stromen	naar	de	universiteit.	Ook	kunnen	wij	u	trots	meedelen	dat	wij	met	
behulp	 van	 onze	 partnerorganisatie	 Educational	 Centre	 for	 Women	 (ECW)	 tijdens	 het	
jaarlijkse	Afghanistan	bezoek	een	aantal	nieuwe	leerlingen	hebben	geselecteerd	die	Stichting	
Ariana	dankzij	uw	financiële	hulp	in	de	komende	jaren	gaat	helpen	studeren.	Deze	studenten	
en	scholieren	zullen	in	dit	verslag	bekend	worden	gemaakt.		
		
Verder	 willen	 wij	 in	 onze	 jaarverslag	 aandacht	 schenken	 aan	 het	 algemeen	 ambtsbericht	
over	 Afghanistan	 wat	 in	 maart	 2019	 door	 de	 rijksoverheid	 gepubliceerd	 is.	 Dit	 algemeen	
ambtsbericht	beschrijft	de	situatie	in	Afghanistan	en	bevat	veel	onderwerpen.	Wij	zullen	ons	
richten	op	het	onderwerp	vrouwenrechten.		
	
Tenslotte	 willen	 wij	 u	 danken	 voor	 uw	 interesse,	 uw	 steun	 maar	 met	 name	 voor	 uw	
vertrouwen	 in	wat	 educatie	 voor	meisjes	 in	Afghanistan	 kan	betekenen.	 Van	 jongs	 af	 aan	
krijgen	 wij	 mee	 hoe	 belangrijk	 het	 volgen	 van	 onderwijs	 is.	 Helaas	 is	 dit	 in	 een	 land	 als	
Afghanistan	waar	 kinderen	 tijdens	oorlogen	geboren	en	getogen	worden	anders.	 Stichting	
Ariana	 richt	 zich	middels	een	studietoelage	op	het	verwezenlijken	van	educatie	met	name	
gericht	 op	 de	 ondergeschikte	 rol	 van	 meisjes.	 Wij	 geloven	 dat	 educatie	 hoop	 biedt	 op	
onafhankelijkheid.	 Wij	 geloven	 dat	 educatie	 in	 een	 samenleving	 waar	 meisjes	 decennia	
onderdrukt	worden	op	den	duur	vrijheid	zal	bieden.	Vrijheid,	een	term	die	voor	veel	meisjes	
in	Afghanistan	een	illusie	lijkt	te	zijn.	Samen	met	uw	giften	lijkt	Stichting	Ariana	verandering	
te	brengen	en	deze	illusie	toch	werkelijkheid	te	maken.	
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Afghanistanreis		
Stichting	 Ariana	 wil	 bevorderen	 dat	 vrouwen	 in	 Afghanistan	 een	 gelijkwaardige	
maatschappelijke	 positie	 kunnen	 verwerven.	 Hiertoe	 ondersteunt	 Stichting	 Ariana,	 in	
samenwerking	 met	 haar	 partnerorganisatie	 Empowerment	 Center	 for	 Women	 (ECW)	 in	
Kabul	 (voorheen	 Education	 Centre	 for	 Women),	 jonge	 vrouwelijke	 studenten	 bij	 het	
realiseren	 van	 hun	 studieplannen	 in	 het	middelbaar	 en	 hoger	 onderwijs.	 Dat	 stelt	 hen	 in	
staat	 zélf	 hun	 toekomst	 te	 bepalen	 en	 zélf	 hun	 situatie	 te	 verbeteren.	 De	 ondersteuning	
bestaat	uit	maandelijkse	financiële	toelagen	en	studiebegeleiding	door	de	partnerorganisatie	
ter	 plekke.	 Stichting	 Ariana	 treedt	 op	 als	 fondsenwervende	 organisatie	 vanuit	 Nederland.	
Naast	fondsenwerving	vindt	er	om	de	jaar	een	Afghanistanreis	plaats,	waarbij	een	persoon	
vanuit	het	bestuur	(de	voorzitter)	het	ECW	en	de	leerlingen	in	Kabul	bezoekt	met	als	doel:		
Het	 versterken	 van	 ECW	 	 bij	 het	 selecteren	 van	 de	 leerlingen	 en	 (jaarlijkse)	
voortgangsgesprekken	 te	 houden.	 Daarnaast	 is	 onze	 doel	 met	 Afghanistanreis	 om	 in	
Afghanistan	 motiverende	 en	 begeleidende	 lezingen	 te	 geven	 aan	 de	 leerlingen	 en	 een	
dialoog	 te	 houden;	 d.w.z.	 ideeën	 uitwisselen	 over	 hoe	 wij	 onze	 rol	 nog	 sterker	 kunnen	
maken	 en	 ons	 in	 de	 toekomst	 kunnen	 uitbreiden	 met	 het	 Studiefonds	 voor	 Afghaanse	
vrouwen	 en	 daarmee	 bijdragen	 aan	 de	 opbouw	 van	 een	 goed	 opgeleid	 vrouwelijk	
middenkader	 in	Afghanistan.	Als	bestuur	nemen	wij	de	 tijd	om	met	ze	 te	praten	en	stil	 te	
staan	bij	de	obstakels	die	zij	in	het	dagelijkse	leven	als	vrouw	zijnde	tegenkomen.		
Tijdens	het	 bezoek	 van	2018	hebben	wij	 zoals	 bij	 ieder	 bezoek	 in	 de	 eerste	dagen	de	 tijd	
genomen	 om	 samen	 met	 onze	 partnerorganisatie	 nieuwe	 leerlingen	 te	 selecteren.	 Deze	
leerlingen	 zullen	 in	 dit	 verslag	 bekend	worden	 gemaakt.	 Selecteren	 van	de	 leerlingen	was	
wederom	geen	makkelijke	klus;	het	aantal	meisjes	dat	voor	de	selectie	waren	gekomen	was	
enorm.	 De	 rest	 van	 de	 dagen	 hebben	 wij	 samen	 met	 onze	 partnerorganisatie	 de	 tijd	
genomen	 voor	 de	 groepsgesprekken	 met	 onze	 bestaande	 leerlingen.	 Op	 de	 laatste	 dag	
hebben	wij	een	bijeenkomst	gehouden	met	alle	leerlingen	bij	elkaar.	Gedurende	het	bezoek	
aan	 Afghanistan	 hebben	 wij	 de	 tijd	 genomen	 om	 met	 ze	 te	 praten	 en	 stilstaan	 bij	 de	
obstakels	die	zij	 in	het	dagelijkse	 leven	als	vrouw	zijnde	tegenkomen.	Helaas	konden	wij	 in	
verband	 met	 onveilige	 sfeer	 in	 Afghanistan	 geen	 meeloopdagen	 met	 de	 leerlingen	
organiseren.			
De	 groepsgesprekken	 hielden	 wij	 interactief	 waarbij	 onze	 studenten	 en	 scholieren	 de	
mogelijkheid	 kregen	 om	 hun	 problemen	 aan	 te	 kaarten.	 Voorts	 maakten	 we	 gebruik	 van	
deze	gelegenheid	om	de	studenten	en	scholieren	hun	ideeën	te	laten	uitwisselen	en	om	hun	
dank	te	betuigen	aan	de	donateurs.	Tenslotte	kreeg	onze	partnerorganisatie	gelegenheid	om	
hun	 obstakels	 te	 delen	 en	 samen	 met	 de	 meiden	 naar	 oplossingen	 te	 zoeken.	 Enkele	
kwesties	die	tijdens	de	groepsgesprekken	in	2018	aanbod	kwamen:		
	

1. Veiligheidssituatie	in	Afghanistan	
De	veiligheidssituatie	in	Afghanistan	lijkt	 ieder	jaar	erger	te	worden.	De	afgelopen	jaren	en	
het	heden	worden	gekenmerkt	door	een	felle	strijd	tussen	de	regering	en	de	Taliban.	In	de	
afgelopen	 jaar	 pleegde	 de	 Taliban	meerdere	 aanslagen	waarbij	 er	 veel	 burgerslachtoffers	
vielen.	 Helaas	 bereikt	 dit	 de	 Europese	 media	 niet.	 De	 Taliban	 stellen	 dat	 zij	 geen	
burgerslachtoffers	willen	maken	maar	dat	zij	zich	vooral	op	het	Afghaanse	 leger	en	politie,	
en	 op	 buitenlandse	 troepen	 willen	 richten.	 Helaas	 werden	 er	 ook	 aanslagen	 gepleegd	
waarbij	ook	doelbewust	burgers	geraakt	werden.	Net	als	in	2017	werden	de	burgers	van	de	
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stad	Kaboel	(waar	onze	leerlingen	vandaan	komen)	verhoudingsgewijs	zwaar	getroffen	door	
zelfmoord-	en	complexe	aanslagen.	Het	Algemeen	Ambtsbericht	Afghanistan	wat	 in	maart	
2019	 door	 de	 rijksoverheid	 gepubliceerd	 is,	 geeft	 aan	 dat	 er	 van	 de	 65	 zelfmoord-	 en	
complexe	aanvallen	in	geheel	Afghanistan	er	28	in	de	stad	Kaboel	hebben	plaatsgevonden.	
Hierbij	 vielen	 1686	 burgerslachtoffers	 (544	 doden	 en	 1132	 gewonden).	 Ten	 opzichte	 van	
2017	was	 sprake	 van	 een	 toename	met	 vijf	 procent	 van	 het	 aantal	 burgerslachtoffers	 als	
gevolg	van	dergelijke	aanslagen.	
Als	 bestuur	 hebben	 wij	 besloten	 om	 onze	 Afghanistanreis	 een	 duur	 van	 minimaal	 twee	
weken	te	geven.	Mocht	de	situatie	onveilig	worden	dan	zal	er	namelijk	nog	voldoende	tijd	
overblijven	voor	onze	activiteiten	en	hoeven	wij	niet	met	lege	handen	naar	huis.	 Indien	de	
situatie	 tijdens	 het	 Afghanistan	 bezoek	 zodanig	 verslechtert	 dat	 er	 geen	 afspraken	 meer	
mogelijk	zijn	dan	zal	de	terugkomst	naar	Nederland	uiteraard	vervroegd	worden.	
	

2. Communicatie	met	ECW	
Onze	partnerorganisatie	ECW,	geeft	aan	dat	de	communicatie	tussen	de	leerlingen	en	ECW	
een	belangrijke	kwestie	blijft	wat	 steeds	 lijkt	 terug	 te	komen.	De	 leerlingen	komen	om	de	
drie	 a	 vier	 maanden	 op	 het	 kantoor	 van	 ECW	 hun	 studietoelage	 ophalen.	 Zij	 worden	
telefonisch	op	de	hoogte	gebracht	over	de	dag	en	tijdstip.	Echter	zijn	er	meerdere	gevallen	
te	noemen	waarbij	 telefoonnummers	 (van	onze	 leerlingen)	 gewijzigd	 zij	 onbereikbaar	 zijn.	
Ook	nemen	zij	zelf	geen	contact	op	met	ECW.	In	sommige	gevallen	is	er	maandenlang	geen	
contact.	Op	zoek	naar	een	oplossing,	komen	ECW	en	de	leerlingen	met	het	idee	om	op	een	
gegeven	moment	de	studietoelage	stop	 te	zetten.	Hiervoor	wordt	er	een	periode	van	drie	
maanden	gekozen.	Wij	als	bestuur	gaan	hiermee	akkoord.	
Vanzelfsprekend	 zou	 zijn	 om	 om	 de	 drie	 maanden	 een	 vaste	 dag	 te	 kiezen	 waarop	 de	
leerlingen	 hun	 studietoelage	 kunnen	 ophalen.	 Echter	 is	 het	 niet	 altijd	 zo	 makkelijk.	 Zo	
hebben	wij	bijvoorbeeld	in	2018	de	studietoelages	niet	precies	op	tijd	kunnen	sturen,	omdat	
er	 o.a.	 een	 probleem	was	 bij	 de	 bank	 in	 Afghanistan.	 Door	 dit	 probleem	 duurde	 het	 2-3	
weken	tot	ECW	het	geld	kon	opnemen	en	daarna	aan	de	leerlingen	kon	uitdelen.			
Over	communicatie	gesproken;	wij	willen	hierbij	meedelen	dat	de	communicatie	tussen	ECW	
en	stichting	Ariana	uitstekend	gaat.	De	voorzitter	is	het	contactpersoon	van	de	stichting	en	
zij	 heeft	 wekelijks	 telefonisch	 contact	 via	 viber	 (voice/messages)	 met	 Sajia	 Mahmoody	
(contactpersoon	van	ECW).	Zij	zijn	in	de	afgelopen	drie	jaar	zeer	goed	te	bereiken	waardoor	
het	samenwerken	met	onze	partnerorganisatie	zeer	aangenaam	gaat.	
	

3. Engelse	levensverhalen	
De	 levensverhalen	 van	 onze	 leerlingen	 zijn	 tot	 op	 de	 dag	 van	 vandaag	 in	 het	 Afghaans	
geschreven	en	vertaald	door	onze	vrijwilligster	Durkhonay	Rahman	of	de	voorzitter	Fereshta	
Wahedi.	Tijdens	onze	gesprekken	met	de	leerlingen	kwam	een	leerling	met	het	idee	om	de	
levensverhalen	 voortaan	 in	 het	 Engels	 te	 schrijven.	 Bijna	 al	 onze	 leerlingen	 (vaak	 de	
studenten)	kunnen	Engels	lezen	en	schrijven.	Het	lijkt	ons	ook	een	leuke	verandering	en	het	
kan	 ook	 gelijk	 gezien	 worden	 als	 een	 oefening	 in	 de	 Engelse	 taal.	 De	 optie	 om	 in	 het	
Afghaans	 te	 schrijven	 blijft	 uiteraard	 openstaan	 voor	 degenen	 die	 liever	 Afghaans	 willen	
schrijven	of	geen	Engels	kunnen.		
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4. Verandering	van	studietoelage	in	2019		
De	studietoelages	bedroegen	voor	scholieren	20	euro	en	voor	studenten	30	euro	per	maand.	
In	overleg	met	de	leerlingen	en	onze	partnerorganisatie	hebben	wij	besloten	om	vanaf	2019	
de	 studietoelage	 te	wijzigen	naar	25	euro	per	basis/middelbare	 scholier	per	maand	en	35	
euro	 per	 student	 per	maand.	 Donateurs	 kunnen	 ook	 een	 student	 ‘adopteren’	 door	 40-50	
euro	per	maand	te	doneren	in	ruil	voor	regelmatige	updates	over	de	studievorderingen	van	
de	betreffende	student.		
Onze	argumenten	hiervoor	waren	de	ervaringen	met	de	transferkosten	in	de	afgelopen	jaren	
tijdens	onze	Afghanistanbezoeken.	Uit	ervaring	van	de	Afghanistanbezoeken	in	de	afgelopen	
jaren	kunnen	wij	zeggen	dat	de	transferkosten	(taxi)	heel	erg	prijzig	zijn	geworden.	Eigenlijk	
is	 alles	 in	 Afghanistan	 prijzig	 geworden,	 maar	 laten	 we	 het	 in	 onze	 geval	 houden	 op	 de	
taxikosten	 waar	 onze	 leerlingen	 bij	 het	 ophalen	 van	 hun	 studietoelage	 mee	 te	 maken	
hebben.	Op	zoek	naar	een	oplossing	hiervoor	hebben	wij	samen	met	ECW	en	de	leerlingen	
besloten	om	de	studietoelages	per	2019	te	verhogen	met	5	euro	per	maand.		
Als	bestuur	krijgen	wij	vaak	de	vraag	waarom	wij	de	bijdrages	niet	nog	meer	verhogen	en	
vaak	worden	bedragen	van	50	of	100	euro	per	leerling	per	maand	genoemd.	Natuurlijk	zijn	
dit	mooiere	bedragen,	echter	 is	er	 in	samenspraak	met	onze	partnerorganisatie	en	dit	 jaar	
ook	 met	 de	 leerlingen,	 bewust	 voor	 deze	 studiebijdrages	 gekozen.	 Onze	 argumenten	
hiervoor	zijn	o.a.	het	enorme	aantal	leerlingen	die	wij	in	2017	en	2018	hebben	aangenomen.	
In	 overleg	 met	 onze	 partnerorganisatie	 hebben	 wij	 dit	 besluit	 genomen	 omdat	 wij	 in	 de	
toekomst	meer	meisjes	willen	subsidiëren	voor	een	lange	termijn.	Voorts	moeten	wij	helaas	
meedelen	 dat	 onze	 Stichting	 ook	 zijn	 beperkingen	 kent;	 zoals	 onze	 mankracht	 voor	 o.a.	
fondsenwerving.	Met	het	oog	om	de	meiden	in	de	toekomst	te	kunnen	blijven	subsidiëren	
leek	 dit	 ons	 een	 verstandige	 besluit.	 Het	 huidige	 bedrag	 van	 25	 en	 35	 euro	 is	 veel	 in	
Afghanistan	en	onze	 leerlingen	kunnen	dit	goed	besteden	aan	hun	studie;	studiemateriaal,	
kleding	en	of	(een	deel)	collegegeld.	
	

5. Financiering	concours	examen	en	vakantiemaanden	in	2019	
Het	schooljaar	begint	op	20	maart	voor	basis-	en	middelbare	scholieren	en	eindigt	deze	op	
20	 november.	 Voor	 studenten	 begint	 het	 academisch	 jaar	 op	 20	maart	 en	 eindigt	 op	 20	
januari,	sommige	universiteiten	gaan	ook	tijdens	de	vakantieperiodes	door.	In	februari	vindt	
het	Concoursexamen	plaats.	Dit	is	een	gestandaardiseerd	staatsexamen	voor	scholieren.	Op	
basis	 van	 de	 resultaten	 wordt	 bepaald	 tot	 welke	 vervolgopleidingen	 de	 scholier	 toegang	
krijgt.	Voorbereiding	van	het	Concoursexamen	wat	in	februari	plaatsvindt,	vindt	gedurende	
het	hele	schooljaar	plaats	en	kost	1200	Afghani	wat	overeenkomt	met	ongeveer	200	euro.	
De	voorbereiding	kan	bestaan	uit	het	volgen	van	verschillende	cursussen.		
Sommige	scholieren	vroegen	vorig	jaar	en	ook	dit	jaar	naast	hun	maandelijkse	studietoelage	
een	jaarlijkse	bijdrage	van	200	euro	ter	financiering	van	het	Concoursexamen	voorbereiding.	
Ook	 was	 de	 vraag	 of	 wij	 de	 leerlingen	 gedurende	 de	 vakantie	 wilden	 doorbetalen.	 Als	
bestuur	 van	 Stichting	 Ariana	 waren	 wij	 vorig	 jaar	 tot	 het	 besluit	 gekomen	 om	 naast	 de	
maandelijkse	studietoelage	geen	jaarlijkse	bijdrage	van	200	euro/	leerling	te	schenken.	Ook	
zou	 de	 stichting	 Ariana	 geen	 financiële	 bijdrage	 uitreiken	 tijdens	 de	 vakantiemaanden	
(december,	 januari,	 februari,	 maart).	 Redenen	 hiervoor	 waren	 en	 zijn;	 wij	 zijn	 een	 kleine	
stichting,	met	weinig	mankracht,	die	het	doel	voor	ogen	heeft	om	zolang	mogelijk	kansarme	
meisjes	de	mogelijkheid	te	geven	om	te	gaan	studeren.	Middels	onze	financiële	bijdrage	wil	
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stichting	Ariana	hun	 studie	mogelijk	maken.	Vakantiemaanden	vallen	niet	onder	 studie	en	
het	jaarlijkse	bijdrage	van	200	euro	wat	sommige	van	de	leerlingen	graag	vragen	valt	onder	
luxe;	cursussen	zijn	geen	verplichting,	het	merendeel	van	de	meisjes	kan	ook	zonder	extra	
cursussen	het	concoursexamen	met	succes	afronden	(zoals	het	normaliter	gaat).		
Hierbij	wij	willen	wij	wel	een	verandering	bekend	maken	wat	per	ingang	van	2019	van	kracht	
is	gegaan.	Onze	studenten	studeren	allen	aan	privé-universiteiten,	waarbij	de	meesten	van	
deze	 universiteiten	 geen	 vakantiemaanden	 kennen.	 De	 vaste	 vakantiemaanden	 gelden	
alleen	 voor	 de	 openbare	 universiteit	 van	 Kaboel	 (helaas	 was	 deze	 informatie	 voor	 ons	
voorheen	onbekend).	Om	deze	reden	hebben	wij	dit	jaar	besloten	om	de	studenten	het	hele	
jaar	door	te	betalen.	Dit	wil	zeggen	12	maanden,	35	euro	per	maand	per	student.			
	

6. Het	verschil	tussen	privéuniversiteiten,	instituten	en	universiteit	van	Kabul	
Belangrijk	 is	 om	 te	 benoemen	 dat	 wij	 tijdens	 onze	 bijenkomst	 (in	 Afghanistan)	 in	 2015	
afgesproken	hadden	 alleen	nog	 privé-universiteiten	 te	 subsidiëren.	Het	 aantal	meisjes	 dat	
zich	 had	 aangemeld	 voor	 de	 selectie	 van	 2017	 -	 2018	 was	 enorm;	 een	 van	 de	 redenen	
hiervoor	 was	 omdat	 het	 niet	 duidelijk	 was	 dat	 wij	 sinds	 2015	 alleen	 privé-universiteiten	
zouden	gaan	accepteren.		
Onze	 stichting	 financierde	 normaliter	 (voor	 2015)	 studenten	 van	 Kabul	 University	 (public	
university,	waarbij	je	geen	collegegeld	betaalt)	en	instituten	en	geen	privé-universiteiten	(je	
betaalt	 hier	 zelf	 je	 collegegeld	 voor).	 Het	 ECW	 gaf	 aan	 dat	 in	 Afghanistan	 in	 Kabul,	 een	
publieke	 universiteit	 bestaat	 (Universiteit	 van	 Kabul)	 waarbij	 de	 universiteit	 door	 de	
overheid	gefinancierd	wordt.	Deze	universiteit	 is	zeer	gewild.	De	concurrentie	 is	zeer	hoog	
waardoor	de	kans	minimaal	 is	om	op	deze	universiteit	toegelaten	te	worden.	Ook	vertelde	
het	ECW	dat	de	studies	die	 instituten	mogelijk	maken	eigenlijk	weinig	kans	bieden	op	een	
baan	 in	 de	 toekomst.	 De	 opleidingsduur	 van	 een	 instituut	 duurt	 twee	 tot	 vier	 jaar.	
Werkgevers	hebben	liever	iemand	met	een	universitaire	achtergrond.	Na	deze	uitleg	in	2015	
en	 in	overleg	met	ECW	destijds	zijn	we	tot	de	conclusie	gekomen	dat	onze	stichting	vanaf	
2016	Kabul	University	en	 instituten	niet	meer	zou	gaan	subsidiëren.	Voor	studenten	die	al	
studerende	zijn	op	een	instituut	wordt	de	financiering	gecontinueerd.	
	

7. Voortgangsschriften	en	-rapporten	halfjaarlijks	(studenten	en	scholieren)	
De	kwestie	 rondom	het	 inleveren	van	voortgangsvoorschriften	blijft	 complex.	Zoals	eerder	
bekend	verzochten	wij	de	leerlingen	om	de	voortgangsrapporten	en	–verslagen	om	de	drie	
maanden	bij	onze	partnerorganisatie	in	te	leveren.	Dit	vroegen	wij	omdat	we	trachtten	om	
de	 drie	maanden	 een	 nieuwsbrief	 uit	 te	 brengen.	 Zij	 gaven	 aan	 dat	 dit	 niet	 haalbaar	was	
waardoor	wij	in	2015	de	afspraak	maakten	om	het	om	de	6	maanden	te	doen.	Tussen	2015	
en	2017	merkten	wij	dat	ook	dit	bij	sommige	leerlingen	moeizaam	ging.	Het	merendeel	van	
de	leerlingen	gaf	tijdens	de	bijenkomsten	van	2017	aan	dat	dit	zeer	moeizaam	gaat	omdat	
alle	 scholen	 op	 andere	 tijdstippen	 hun	 jaarlijkse/halfjaarlijkse	 rapporten	 uitdelen.	 Het	
merendeel	 van	 de	 leerlingen	 krijgt	 het	 om	 de	 jaarlijks.	 Wij	 kunnen	 hierdoor	 geen	 vaste	
afspraak	maken.			
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Studieresultaten	Stichting	Ariana	schooljaar	2018-2019	
Middels	 deze	 nieuwsbrief	 willen	 wij	 onze	 donateurs	 op	 de	 hoogte	 brengen	 van	 de	
studievoortgang	 van	 de	 meisjes	 en	 vrouwen	 die	 het	 afgelopen	 jaar	 dankzij	 de	 steun	 van	
Stichting	 Ariana	 onderwijs	 hebben	 gevolgd.	 Het	 schoolsysteem	 in	 Afghanistan	 verschilt	
uiteraard	van	het	Nederlandse.	Voordat	wij	de	studieresultaten	bekend	maken	willen	wij	u	
om	deze	reden	voor	uw	begrip	een	korte	uitleg	hierover	geven.		
	
Het	academisch	jaar	

• Voor	basis-	en	middelbare	scholieren	begint	het	schooljaar	op	20	maart	en	eindigt	op	
20	november;	

• Voor	 studenten	 begint	 het	 academisch	 jaar	 op	 20	maart	 en	 eindigt	 op	 20	 januari	
(sommige	privé-universiteiten	kennen	geen	vakantiemaanden);	

• In	 februari	 vindt	 het	 Concoursexamen	 plaats.	 Dit	 is	 een	 gestandaardiseerd	
staatsexamen	voor	 scholieren.	Op	basis	van	de	 resultaten	wordt	bepaald	 tot	welke	
vervolgopleidingen	de	scholier	toegang	krijgt.	

• Vakantiemaanden	zijn	o.a.	oktober,	november,	december,	januari,	februari,	maart.	
	
De	studieduur	

	
	
De	Afghaanse	middelbare	school	kent	geen	Tweede	Fase	met	keuzevakken.	Alle	middelbare	
schoolleerlingen	moeten	de	volgende	vakken	met	een	voldoende	afronden	om	hun	diploma	
te	halen:		
	

1. Dari	(officiële	taal	van	Afghanistan)	 	
2. Pashto	(officiële	taal	van	Afghanistan)	 	
3. Moderne	vreemde	taal	 	
4. Geschiedenis	 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5. Aardrijkskunde	 	
6. Wiskunde	 	
7. Scheikunde 	
8. Biologie 	
9. Natuurkunde	
10. Tekenen/kunst		
11. Naaien		
12. Economie	
13. Sport		

	
De	statistieken	
Stichting	 Ariana	 bestaat	 al	 meer	 dan	 tien	 jaar.	 Aangezien	 we	 aan	 het	 begin	 van	 het	 jaar	
zitten	en	een	paar	nieuwe	donateurs	hebben	mogen	verwelkomen,	hebben	we	besloten	om	
nog	een	overzicht	te	geven	van	de	uitgaven	van	de	stichting.	Maandelijks	is	er	in	de	in	2018	
20	 euro	 per	 maand	 per	 scholier	 en	 30	 euro	 per	 maand	 per	 student	 naar	 Afghanistan	
gestuurd.	 Bemiddelingskosten	 van	 50	 euro	 per	 maand	 voor	 het	 Educational	 Center	 for	
Women	komen	daar	nog	bovenop.		
Een	uitgebreid	financieel	jaarverslag	van	2018	is	op	de	website	vinden.		
	
Resultaten	van	scholieren	en	studenten	die	in	2018	een	studietoelage	ontvingen	
Hieronder	 treft	 u	 een	 overzicht	 van	 de	 leerlingen	 die	 door	 stichting	 Ariana	 gefinancierd	
worden.	 Na	 het	 selecteren	 van	 nieuwe	 leerlingen	 tijdens	 het	 Afghanistan	 bezoek	 in	 2018	
bestaat	 stichting	 Ariana	 jaar	 voor	 het	 studiejaar	 2018-2019	 uit	 28	 scholieren	 en	 10	
studenten.	In	het	rood	zijn	leerlingen	aangeven	die	zijn	afgestudeerd,	stoppen	met	studeren	
of	zij	hebben	middelbare	school	afgerond	en	gaan	een	vervolgopleiding	volgen.	In	het	blauw	
zijn	de	nieuwe	leerlingen	aangegeven	die	in	2018	zijn	geselecteerd.		
	

• Scholieren	 die	 in	 2018	middelbare	 school	 hebben	 afgerond	 (d.w.z.	 klas	 12	 hebben	
afgerond):	
(4)	Onze	scholieren	Karima	Awaz	Ali,	Asma	Khan	Agha	en	Hasiba	Abdul	Khalil	hadden	
in	2017	school	afgemaakt	maar	zijn	helaas	niet	verder	gaan	studeren.	Dit	is	de	reden	
waarom	zij	in	2018-2019	geen	studietoelage	als	‘student’	hebben	ontvangen.	
In	2018	heeft	Mursal	Ghulam	Dastagar	haar	school	afgemaakt.	Zij	 is	om	onbekende	
redenen	niet	verder	gaan	studeren.		

	
• Scholieren	die	in	2018	gestopt	zijn	met	middelbare	school:		

(1) Behishta	Rahm	Khuda	 is	door	persoonlijke	omstandigheden	met	school	gestopt.	
Wegens	 veiligheidsrenden	 mocht	 zij	 van	 haar	 ouders	 helaas	 niet	 meer	 naar	
school.			

	
• Studenten	die	in	2018	universiteit	hebben	afgerond:		

(2) 	Freshta	 Zainuddin	 (geneeskunde)	 is	 in	 2018	 afgestudeerd	 en	 was	 tijdens	 onze	
Afghanistanbezoek	werkzoekende.	Een	heel	lieve,	ijverige,	meid	die	wij	met	veel	
plezier	 dankzij	 uw	 hulp	 hebben	 kunnen	 helpen.	 We	 wensen	 haar	 een	 fijne	
toekomst	tegemoet.		
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Madina	Mohammad	Tahir	 is	 in	2018	ook	afgestudeerd.	Zij	had	vrij	 snel	na	haar	
afstuderen	werk	gevonden.	Helaas	was	zij	voor	ons	onbereikbaar	en	konden	wij	
haar	tijdens	onze	Afghanistanbezoek	niet	spreken.		

	
Update	van	scholieren	(28):	

1. Mursal	M.	Alam		 	 	 (2019	class	12)	
2. Edima	Abdul	Rahman	 	 	 (2019	class	12)	
3. Samira	M.	Isaq	 	 		 	 (2019	class	11)	
4. Shekiba	Baryalay	 	 	 (2019	class	11)	
5. Shila	Gul	Bashir	 	 	 	 (2019	class	9)	
6. Yasamin	Gul	Bashir	 	 	 (2019	class	11)	
7. Mursal	Ghulam	Dastger	 	 	 (2019	class	12)	à	SCHOOL	AFGEMAAKT	
8. Krishma	Sardar	Aqa		 	 	 (2019	class	7)	
9. Hasina	M.	Salem	 		 	 (2019	class	8)	
10. Marwa	Abdul	Rahman	2017	 	 (2019	class	11)	
11. Behishta	Rahm	Khoda	2017	 	 (2019	class	8)	à	GESTOPT,	wegens	pers.	omstandigheden	
12. Arezo	Said	Gul	Alam	2017	 	 (2019	class	12)	
13. Shukria	Abdul	Khalil	2017	 	 (2019	class	11)	
14. Sadia	Ghulam	Farooq	2017	 	 (2019	class	10)	
15. Liza	Jan	Agha	2017	 	 	 (2019	class	11)	
16. Maryam	Abdul	Bais	2017	 	 (2019	class	8)	
17. Sahima	Haji	Basit	2017	 	 	 (2019	class	6)	
18. Shukria	Ghulam	Habib	2017	 	 (2019	class	11)	
19. Rukhsar	Bismila	2017	 	 	 (2019	class	7)	
20. Helay	M.	Daud	2017	 	 	 (2019	class	11)	
21. Asma	Shreen	Agha	2017		 	 (2019	class	11)	
22. Sarah	Shir	Rahman	2017		 	 (2019	class	6)	
23. Sia	Moy	Jan	Agha	2017		 	 	 (2019	class	10)	
24. Samima	Martaza	2017	 	 	 (2019	class	12)		
25. Mursal	Mohammad	Farid	 	 (2019	class	12)	
26. Sheba	Abdul	Rahim		 	 	 (2019	class	7)	
27. Marwa	Abdul	Baqi		 	 	 (2019	class	8)	
28. Elham	Ghulam	Mohammad		 	 (2019	class	9)	
29. Palwasha	Ghulam	Mohammad		 	 (2019	class	9)	
30. Gulsom	M.	Rafi			 	 	 (2019	class	9)	

	
Update	van	studenten	(10):	

1. Freshta	Zainnudin		 	 	 (medical	class	6)	à	AFGESTUDEERD	
2. Mahnaz	Abdul	Hamid		 	 	 (economic	faculty	class	4)		
3. Arezo	abdul	Ghiyas		 	 	 (midwifery	class	4)	
4. Amina	Abdel	Shah		 	 	 (journalism	class	4)	
5. Sayeda	Mohammad	Zarif		 	 (islamic	class	4)	
6. Madina	Mohammad	Tahir		 	 (BBA	class	4)	àAFGESTUDEERD	
7. Nargis	Mohammad	Tamim		 	 (islamic	class	4)	
8. Sabria	Mohammad	Ali	2017		 	 (psychology	class	3)	
9. Sadaf	Abdul	Latif	2017		 	 	 (BBA	economy	class	3)	
10. Khoshbo	Jan	Agha		 	 	 (midwifery	class	2)	
11. Khatera	Shah	Rashol		 	 	 (midwifery	class	2)	
12. Khatima	Sahib	Nazar	 	 	 (law	2)	
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Selectie	nieuwe	leerlingen	schooljaar	2018	-	2019	
Per	 ingang	van	2019	 zijn	 zeven	nieuwe	 scholieren	door	Stichting	Ariana	geselecteerd	voor	
een	maandelijkse	studietoelage.	Dit	zijn	de	scholieren	die	door	de	ECW	en	de	voorzitter	van	
Stichting	Ariana	 in	2018	op	basis	van	gesprekken	met	de	vrouwen	en	meisjes	geselecteerd	
waren.	In	de	tabel	hieronder	vindt	u	de	namen	van	de	scholieren	terug.		
	

• Studenten:	
1. Khatima	Sahib	Nazar;	rechten,	studie	jaar	2,	Ghalib	university	

	
• Scholieren:		

1. Mursal	Mohammad	Farid	 	 (2019	class	12)	
2. Sheba	Abdul	Rahim		 	 	 (2019	class	7)	
3. Marwa	Abdul	Baqi		 	 	 (2019	class	8)	
4. Elham	Ghulam	Mohammad		 	 (2019	class	9)	
5. Palwasha	Ghulam	Mohammad		 	 (2019	class	9)	
6. Gulsom	M.	Rafi		 	 	 	 (2019	class	9)	

	
	
Nieuwe	Ariana	leerlingen	aan	het	woord			
We	hebben	als	bestuur	veel	contact	met	de	scholieren	en	studenten	die	we	met	behulp	van	
uw	giften	financieren.	Zij	sturen	ons	dan	ook	geregeld	dankbrieven	die	inzicht	geven	in	hun	
situatie	en	wat	de	invloed	van	de	Stichting	Ariana	is	op	hun	leven.	Hieronder	volgt	een	brief	
van	een	onze	nieuwe	scholiere.		
	
Beknopte	vertaling	brief:		
	
Lieve mensen,  
 
Mijn naam is Mursal en mijn achternaam is Mohammad Farid. Ik 
zit op de middelbare school Malike Soraya en zit in groep 12. Ik 
ben zeer ijverig en studeer hard. Mijn grootste droom is om in de 
toekomst een bijdrage te kunnen leveren voor mijn familie en 
mijn land. Helaas kan ik door financiële omstandigheden thuis 
niet altijd even goed studeren en aan schoolmaterialen komen. 
Mijn thuissituatie bestaat uit mijn zieke moeder en 2 broertjes. 
Mijn moeder kan haar arm niet bewegen en helaas hebben wij ook 
geen geld voor onderzoek of therapie. Mijn broertjes zijn klein en 
zitten op school. Onze vader is al jaren spoorloos; wij hebben 
jarenlang niets van hem vernomen en weten niet waar hij is en of 
hij nog leeft. 
Ik wil heel graag na groep 12 verder gaan studeren, echter kon ik 
door financiële problemen niet aan de benodigde materialen 
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komen en eventuele voorbereidende cursussen op het concours-
examen betalen. Met uw financiele steun hoop ik school te kunnen 
afmaken en verder te studeren.  
 
Hartelijk dank,  
Mursal 
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Foto’s	Afghanistanbezoek	2018	
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Algemeen	ambtsbericht	Afghanistan	over	vrouwenrechten	
De	 Afghaanse	 samenleving	 verandert	 snel.	 Globalisering	 en	 de	 gevolgen	 van	 crises	 waar	
Afghanen	 mee	 geconfronteerd	 worden,	 hebben	 grote	 invloed	 op	 hun	 leven	 en	 op	 de	
onderlinge	 relaties	 waaronder	 die	 tussen	 generaties,	 geschoolden	 en	 ongeschoolden,	 en	
tussen	mannen	 en	 vrouwen.	 De	 positie	 van	 vrouwen	 is	 in	 het	 algemeen	 in	 de	 afgelopen	
jaren	niet	verbeterd.	Wel	is	enige	vooruitgang	te	zien	in	de	grote	steden,	op	het	gebied	van	
onderwijs,	voedsel	en	de	 levensstandaard.	Gewapende	oppositiegroepen	heersen	de	 facto	
over	 het	 platteland	 en	 zij	 erkennen	 over	 het	 algemeen	 vrouwenrechten	 niet	 volgens	 de	
internationale	normen.		
Vrouwen	worden	 nog	 steeds	 geconfronteerd	met	 ernstige	 en	 aanhoudende	 discriminatie,	
geweld,	 gedwongen	 huwelijken,	 beperkingen	 om	 te	 werken	 en	 te	 studeren	 en	 beperkte	
toegang	 tot	 justitie.	 Veel	 vrouwen	 in	 Afghanistan	 ervaren	 fysiek,	 seksueel	 en	 of	
psychologisch	 geweld.	 Opgeleide	 vrouwen	 bevinden	 zich	 overwegend	 in	 de	 steden,	
ongeschoolde	vrouwen	op	het	platteland.		
Vrouwen	 ondervinden	 obstakels	 bij	 de	 deelname	 aan	 het	 openbare	 leven	 in	 Afghanistan.	
Parlementariërs,	journalisten,	juristen,	leraren	en	politieagenten	krijgen	vaak	te	maken	met	
intimidatie,	bedreigingen	en	geweld.		
De	 Afghaanse	 overheid	 hanteert	 een	 streefcijfer	 van	 dertig	 procent	 vrouwen	 in	
overheidsdienst.	Volgens	het	ministerie	van	Vrouwenzaken	is	dit	op	dit	moment	22%.		
Toegang	tot	onderwijs	en	gezondheidszorg	blijft	volgens	een	rapport	van	de	Asia	Foundation	
een	 grote	 uitdaging	 voor	 vrouwen	 en	 meisjes.	 Veel	 Afghanen	 maken	 bezwaar	 tegen	
onderwijs	 voor	 vrouwen	 als	 vrouwen	 hierdoor	 gedwongen	 worden	 om	 van	 hun	 huis	 te	
reizen.	Door	hoge	reiskosten	en	lange	afstanden	naar	gezondheidscentra	hebben	Afghaanse	
vrouwen	 in	mindere	mate	 dan	mannen	 toegang	 tot	 gezondheidszorg.	 De	 sociale	 druk	 om	
begeleid	te	worden	door	een	mahram	vormt	hierbij	ook	een	belemmering	voor	vrouwen	om	
naar	 gezondheidscentra	 te	 gaan.	 Als	 mahram	 komen	 in	 aanmerking:	 de	 echtgenoot	 of	
directe	mannelijke	 familieleden	met	 zij	 volgens	 de	 sharia	 niet	 kan	 trouwen	 zoals	 vader	 of	
broer.	
Er	zijn	weinig	voorzieningen	die	vrouwen	in	staat	stellen	om	zich	alleen	zonder	het	risico	te	
lopen	lastiggevallen	te	worden	door	mannen	met	het	openbaar	vervoer	te	verplaatsen.	Wel	
zijn	 er	 bussen	 waarbij	 vrouwen	 in	 een	 afzonderlijk	 deel	 plaats	 kunnen	 nemen.	 Sommige	
werkgevers	dragen	zorg	voor	eigen	vervoer	van	vrouwelijke	werknemers.		

Hoewel	dit	wettelijk	niet	verplicht	is,	is	het	gebruikelijk	voor	vrouwen	in	Afghanistan,	zowel	
soennieten	 als	 sjiieten,	 om	 een	 hoofddoek	 te	 dragen	 –	 ook	 in	 Kaboel.	 Het	 verschilt	 per	
familie	of	etniciteit	op	welke	manier	de	hoofddoek	wordt	gedragen.	De	boerka	wordt	ook	
nog	veel	gedragen,	vooral	bij	de	Pashtun.504	Vrouwen	bedekken	zich	met	een	hoofddoek	of	
boerka	vanwege	religieuze	en	maatschappelijke	traditie,	maar	ook	om	zich	meer	beschermd	
te	voelen	tegen	intimidatie.	

In	 Afghanistan	 is	 het	 zeer	 ongebruikelijk	 om	 te	 leven	 als	 alleenstaande	 vrouw.	 Vrouwen	
worden	gezien	als	eigendom	van	hun	vader	voordat	ze	het	eigendom	van	hun	echtgenoot	
worden.	 Het	 is	 voor	 vrouwen	 onveilig	 om	 alleen	 te	 wonen	 en	 alleenstaande	 vrouwen	
bewegen	zich	buitenshuis	in	groepen.	Zonder	mannelijke	bescherming	lopen	vrouwen	meer	
risico	om	 lastiggevallen	en	gediscrimineerd	te	worden.	Een	alleenstaande	moeder	kan	zich	
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zonder	lastig	gevallen	te	worden	op	straat	begeven	indien	zij	begeleid	wordt	door	een	zoon.	
Jongens	vanaf	een	jaar	of	zeven	kunnen	die	rol	van	begeleider	vervullen.	

Gescheiden	 vrouwen	 komen	 in	 een	 onzekere	 situatie	 terecht.	 Zowel	 de	 Afghaanse	
maatschappij	 als	 de	 overheid	 ziet	 jonge	 gescheiden	 vrouwen	 niet	 als	 volwassenen	 die	
onafhankelijk	van	een	man	kunnen	functioneren.	Mogelijk	kunnen	gescheiden	vrouwen	niet	
terugkeren	 naar	 het	 huis	 van	 hun	 vader	 of	 worden	 ze	 beschouwd	 als	 een	 last	 voor	 de	
familie.	 Soms	 worden	 gescheiden	 vrouwen	 gedwongen	 hun	 eigendommen,	
huisvestingsrechten	 en	 voogdijschap	 over	 hun	 kinderen	 afstaan	 aan	 de	man	 of	 de	 familie	
van	de	man.	Een	weduwe	wordt	 in	de	ogen	van	de	Afghaanse	samenleving	als	een	‘vrouw	
zonder	 identiteit	 en	 bescherming’	 gezien.	 Weduwen	 worden	 in	 Afghanistan	 als	 een	 last	
gezien,	 omdat	 ze	 beschouwd	 worden	 als	 een	 extra	 economische	 verantwoordelijkheid.	
Geschat	wordt	dat	er	ongeveer	2,5	miljoen	weduwen	zijn	in	Afghanistan.	Vaak	zijn	vrouwen	
analfabeet	 en	 hebben	 ze	 weinig	 of	 geen	 ervaring	 met	 werken	 buitenshuis,	 waardoor	 ze	
weinig	mogelijkheden	hebben	om	geld	te	verdienen	als	hun	man	overlijdt.	In	het	beste	geval	
ontvangen	 zij	 150	 dollar	 per	 jaar	 van	 de	 overheid,	 wanneer	 hun	 echtgenoot	 in	 de	 strijd	
omgekomen	 is.	 Veel	 Afghaanse	 weduwen	 overleven	 door	 elders	 huishoudelijk	 werk	 te	
verrichten,	door	te	bedelen	of	door	hun	kinderen	te	laten	bedelen.		

Een	weduwe	is	vaak	volledig	afhankelijk	van	de	familie	van	haar	echtgenoot.	De	kans	is	groot	
dat	deze	eist	dat	de	weduwe	trouwt	met	een	beschikbare	broer	of	neef.	Vrouwen	hebben	
meestal	nauwelijks	iets	te	zeggen,	al	komt	het	voor	dat	een	enkeling	weigert.	Wanneer	een	
vrouw	van	wie	de	echtgenoot	verdwenen	is,	wordt	gedwongen	om	te	hertrouwen,	wordt	zij	
meestal	zijn	tweede	of	derde	vrouw.	Zo	heeft	zij	een	man	die	voor	haar	gezin	kan	zorgen.	De	
vrouwen	die	ervoor	kiezen	om	buiten	de	familie	te	hertrouwen	riskeren	de	voogdij	over	hun	
kinderen	te	verliezen.514	Volgens	het	gewoonterecht	van	de	Pashtun-bevolkingsgroep	is	de	
vrouw	 onderdeel	 van	 de	 erfenis.	 Wanneer	 de	 echtgenoot	 overlijdt	 dient	 de	 weduwe	 te	
trouwen	met	haar	zwager	of	neef.	

De	uitvoering	van	de	wetgeving	om	de	rechten	van	vrouwen	in	Afghanistan	te	beschermen	
verloopt	traag,	dit	geldt	in	het	bijzonder	voor	de	Elimination	of	Violence	Against	Women-wet	
(EVAW-wet).	 Het	 Afghaans	 Openbaar	 Ministerie	 meldde	 dat	 bij	 strafvervolging	 onder	 de	
EVAW-wet	 de	 meeste	 aanklagers	 inzetten	 op	 bemiddeling.	 Veel	 vrouwelijke	 slachtoffers	
voelen	zich	onder	druk	van	familie	en	justitiemedewerkers	gedwongen	om	dit	te	accepteren.	

In	 Afghanistan	 wordt	 geweld	 tegen	 vrouwen	 beschouwd	 als	 een	 privé-	 of	
familieaangelegenheid.	 Het	 is	 niet	 gebruikelijk	 om	 te	 praten	 over	 conflicten	 binnen	 de	
familie,	 geweld	 en	 persoonlijke	 problemen.	 Afghaanse	 vrouwen	 zijn	 hierdoor	 minder	
geneigd	 geweld	 buiten	 hun	 familie	 te	melden.	 Dit	 draagt	 bij	 aan	 de	 onderrapportage	 van	
seksueel-	 en	 huiselijk	 geweld	 tegen	 vrouwen.	 Afghanistan	 heeft	 op	 papier	 goede	wetten,	
ook	 over	 de	 rechten	 van	 vrouwen.	 Het	 probleem	 is	 echter	 dat	 deze	 wetten	 niet	 worden	
nageleefd.	Recht	wordt	overwegend	via	het	informele	rechtsbestel	gesproken.	Het	formele	
rechtssysteem	wordt	gekenmerkt	door	corruptie,	waardoor	mensen	niet	naar	rechtbanken	
gaan	maar	hun	toevlucht	nemen	tot	 traditionele	manieren	van	besluitvorming	over	zaken.	
Mannen	die	verantwoordelijk	zijn	voor	huiselijk	geweld	blijven	bijna	altijd	ongestraft.	Omdat	
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vrouwen	 vaak	 economisch	 afhankelijk	 zijn	 van	 hun	 echtgenoot,	 doen	 veel	 vrouwen	 geen	
aangifte	wanneer	de	dader	van	het	geweld	de	echtgenoot	is.	[bron:	Algemeen	Ambtsbericht	
Afghanistan,	maart	2019]	

Het	Afghaanse	kookboek:	“Moeders	gerechten”		
Het	Afghaanse	kookboek	“Moeders	gerechten”	samengesteld	door	Parwin	Zamani,	een	oud-
bestuurslid	Stichting	Ariana,	en	gefinancierd	door	stichting	Ariana.	U	kunt	het	boek	bestellen	
voor	10	euro.	Deze	prijs	 is	 inclusief	verzendkosten.	De	opbrengst	van	de	verkochte	boeken	
wordt	 gebruikt	 voor	 de	 maandelijkse	 studietoelage	 voor	 de	 studenten	 en	 scholieren	 van	
Stichting	Ariana.		
Voor	 bestelling	 en	 vragen	 kunt	 u	 contact	 opnemen	 met	 de	 bestuursvoorzitter	 en	
contactpersoon	van	de	Stichting	mw.	Wahedi	via	stichtingariana@gmail.com.		
	

	
Foto:	Het	boek	“Moeders	gerechten”	tussen	andere	kookboeken	bij	Selexyz	(moedersgerechten.blogspot.nl).	
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Het	slotwoord	
Stichting	Ariana	werft	donateurs	om	bij	te	dragen	aan	de	opleiding	van	Afghaanse	meisjes	en	
vrouwen	 die	 daar	 zelf	 geen	 geld	 voor	 hebben.	 Ter	 informatie	 willen	 wij	 nogmaals	
benadrukken	dat	de	donaties	 voor	dit	 goede	doel	overgemaakt	kunnen	worden	naar	 ING-
rekeningnummer	 IBAN	 NL70INGB0008245118.	 Vanuit	 het	 buitenland	 BIC	 INGBNL2A	t.a.v.	
Stichting	Ariana	Studiefonds	voor	Afghaanse	vrouwen.		
Bent	 u	 een	 donateur	 en	 wilt	 u	 belastingaangifte	 doen?	 Stichting	 Ariana	 is	 een	 ANBI-
instelling.	 Het	 RSIN-nummer	 van	 de	 Stichting	 is	 812759874.	 Donateurs	 van	 ANBI’s	mogen	
hun	giften	onder	voorwaarden	aftrekken	van	hun	belastbaar	inkomen	en	genieten	dus	ook	
belastingvoordeel.	 Ook	 erfrechtelijke	 verkrijgingen	 zijn	 vrijgesteld	 van	 erfbelasting	 (bron:	
www.anbi.nl).	
Bent	u	als	lezer	geïnteresseerd	geraakt	in	de	stichting	of	heeft	u	als	donateur	nog	vragen?	U	
kunt	 laagdrempelig	 contact	 met	 ons	 opnemen	 via	 het	 e-mailadres	
stichtingariana@gmail.com.		
	
	

	


