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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
formule van het Tania Leon fonds, een studiefonds voor
zwarte vrouwen in Zuid Afrika, heeft de Stichting
Ariana geïnspireerd en tot voorbeeld gediend.
De Stichting Ariana zamelt geld in en verstrekt
studietoelagen van 40 euro per maand aan Afghaanse
meisjes en vrouwen die
* hun studie niet konden beginnen of afronden vanwege
het Talibaan regiem
 geen familie hebben die over voldoende financiële
middelen beschikt om de bijkomende studiekosten
te betalen (onderwijs is gratis in Afghanistan)
 goede onderwijsprestaties hebben geleverd
 geen banden hebben met fundamentalistische
groeperingen
 na hun studie Afghanistan willen helpen opbouwen
De Stichting Ariana heeft 3 hoofddoelen: Het
bevorderen van
1.educatie van vrouwelijke studenten in Afghanistan die
anders geen kans hebben om een studie te beginnen of
af te ronden
2.emancipatie van vrouwen in Afghanistan zodat zij als
gelijk-waardige staatsburgers in de nieuwe grondwet
een belangrijke maatschappelijke positie kunnen
innemen en hierdoor een bijdrage kunnen leveren aan de
opbouw van hun zo ernstig verwoeste land na 25 jaar
oorlog
3.solidariteit tussen Nederlanders en Afghanen.
In Afghanistan werken wij samen met het Education
Training Center for poor Girls en Women in
Afghanistan (ECW) in Kabul. Het ECW selecteert en
begeleidt de studenten tijdens hun studie en rapporteert
jaarlijks de studievorderingen van de studenten aan de
Stichting Ariana. Als organisatie maakt het ECW deel
uit van het Afghan Women’s Network dat o.a
alfabetiseringscursussen en inkomen verwervende
beroepstrainingen geeft en workshops over rechten van
vrouwen in de nieuwe grondwet.

In Nederland werken wij samen met de Stichting
Mayhan die geld inzamelt voor o.a. een basisschool
voor 20 werkende straatkinderen (waarvan er in
Kabul zo'n 60,000 rondlopen) ondersteunt jaar 8
wezen (16-18 jr) in de Kabul universiteit en er worden
lees-, schrijf en kleer- maakcursussen gegeven (60
leerlingen) in Kabul. De oprichter van de Stichting
Mayhan is de Heer Martien van Asseldonk uit
Veghel. Hij wekt als projectmedewerker voor o.a. de
NGO Cordaid en heeft een kantoor in Kabul. De
Stichting Mayhan in Kabul is officieel als locale NGO
door de Afghaanse autoriteiten goedgekeurd. De
Stichting Ariana kan gebruik maken van de
gecontroleerde bankrekening van de Stichting
Mayhan en de Heer van Asseldonk behartigt in Kabul
tevens de belangen van de Stichting Ariana. Hierdoor
is er een goede controle van de overdracht en
besteding van de financiële middelen en blijft er niets
aan de strijkstok hangen.
Iedere Afghaanse vrouwelijke student krijgt 40 euro
per maand gedurende 4 jaar
Ondersteuning
van een vrouwelijke student
gedurende 1 jaar veronderstelt
1 student 1 jaar
480 €
1 student 4 jaar
1.920 €
5 studenten 4 jaar 9.600 €

Fondsverwervende activiteiten
De Stichting Ariana heeft sinds haar oprichting een
aantal activiteiten ondernomen om fondsen te
verwerven:
- een december-kerstactie waar mensen zijn gevraagd
om samen met 2, 4 of 8 collega’s, familieleden of
vrienden 40 € per maand bijeen te leggen voor de
studiebeurs van 1 Afghaanse studente.
- een wervelende benefietavond op 5 februari in de
Feestzaal van de Juridische Faculteit van de
Universiteit Maastricht.
Mensenrechten Hoogleraar Theo van Boven sprak
over de broze democratie en de nieuwe grondwet in
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de Islamitische republiek Afghanistan. De
vooruitstrevende nieuwe grondwet waarin vrouwen en
mannen gelijke rechten hebben kan niet verhelen dat
in de praktijk de nog steeds zo machtige krijgsheren
in grote delen van het land misbruik maken van hun
positie. Maaike Meijer hoogleraar-directeur van het
Centrum voor Gender en Diversiteit van de UM sprak
over het belang van onderwijs en scholing voor
meisjes. Hierdoor kunnen meisjes niet alleen hun
zelfrespect heroveren maar onderwijs aan meisjes
heeft ook een positief effect op de vermindering van
ziektes, het terugdringen van het hoge geboortecijfer
en verminderen van kinderarbeid en is dus cruciaal
voor de wederopbouw van het land. Na het voorlezen
van 2 ontroerende brieven van de aspirant-studenten
Romana en Binafsha, kreeg Beppie Kraft de volle zaal
mee met haar laatste carnavalskrakers. Na het
nuttigen van Afghaanse lekkernijen
veilde Jacq
Linssen van de Rotaryclub Maastricht aan een
gewillig biedend publiek Afghaanse pronkstukken
kleding, kussens, sieraden en tapijten. Opbrengst ruim
3000 €.
- De Ontwikkelingsorganisatie Cord-aid heeft de
projectaanvraag van 12.500 € toegekend aan de
Stichting en maakte dit op de benefietavond onder
gejuich bekend.
- Mevr M.K. heeft voor haar 50e verjaardag in plaats
van cadeau’s de opbrengst van 1.250 € ten goede
laten komen aan de Stichting Ariana .

brief student Romana Baloch
Mijn naam is Romana. Ik ben geboren in een arm
gezin met 8 kinderen en met veel levensmoeilijkheden
ben ik opgegroeid.
Mijn vader heeft met veel moeite ons kunnen
onderhouden. Hij kon ons alleen eten geven. Ik heb
me ingespannen om mijn school af te maken en zit nu
in de 12e klas van het lyceum. Nu ben ik geslaagd
voor het toelatingsexamen economie van de
universiteit omdat ik heel graag verder wil studeren.
Mijn vader was heel verdrietig. Hij zei tegen mij `
Mijn dochter je wilt naar de universiteit maar wie
moet de boeken, de schriften en de kleding en
transport betalen die je nodig hebt om naar de
universiteit te gaan? Waar moeten wij dat geld
vandaan halen?’ Ik heb daar over na gedacht en ik
denk dat mijn vader daarin gelijk heeft. Waar moeten
wij dat geld vandaan halen? Ik heb veel verdriet
gehad en wilde in de rivier springen.
Ik wil net als de andere kinderen van de klas mijn
studie kunnen afmaken. Ik dacht mijn God, aan welke
deur kan ik aankloppen.. Waar kan ik geld vragen?
Ik was zo in gedachten en liep door de stad en zag
daar een uithangbord hangen van het ECW waarop
geschreven stond: ECW Stichting hulp voor arme
meisjes en vrouwen.
Toen kwamen er tranen van geluk in mijn ogen. Ik
ben naar huis gerend en heb een pen en papier gepakt
en toen heb ik deze brief geschreven.

Toen mijn vader die avond thuis kwam zei die tegen
ons met een pijnlijke grijns op zijn gezicht:
`Vanavond is er geen eten en moeten jullie zonder
eten naar bed. Ik heb vandaag geen werk kunnen
vinden’. Ik dacht dat hij een grapje maakte.
Ik heb tegen mijn vader gezegd: `Vader ik heb een
brief geschreven voor mijn studie’. Ik liet de brief aan
mijn vader lezen en hij zei ` Dochter, dat heb je goed
gedaan, God is groot en misschien kan die brief jou
helpen. Stuur die brief maar weg’
De ECW helpt vrouwen en meisjes die in nood zijn en
ik heb daar vertrouwen in. Het is een humanitaire
plicht in ons land om armen te helpen.
De Stichting Ariana geeft aan de volgende studenten
een bijdrage van 40 € per maand
1. Wazhma Abdul Raman
2. Parwana Ghulam Hasan
3. Wazhma Latif Khan
4. Benafsha Abdul Mosa
5. Romana Abdul Latif
6. Lamba Abdul Hai
7. Jasamin Sachidad
8. Nilofar Sahibyar
9. Fatema Sabur
10. Mursal Izatulah
11. Ferozha Shamsher Khan
12. Muntaz Abeul Razaq
13 Sadia Abdul Ahad
14. Arezo Mohad Kaber
15. Farieal Mer Ahmad

Herinnering
In de herinnering van veel vrouwen van Afghaanse
afkomst was Afghanistan een prachtig land. Vrouwen
herinneren zich de mooie tuinen, de bloemen, het
gezicht op de hoge bergen. Een land waar mensen in
harmonie met elkaar geleefd hebben, een land waar
vrouwen en mannen als kameraden met elkaar op de
universiteit zaten en met elkaar discussieerden.
Een land waar moedige moeders het belangrijk
vonden dat hun dochters naar school gingen en
studeerden ook al waren zij zelf analfabeet. Een land
van dichters, een land met een oude cultuur. Een land
waar de grootmoeders van de vrouwen die naar
Nederland zijn gevlucht, de meest verfijnde
tafelkleden borduurden, waar kinderen in brokaat
geborduurde jurken droegen. Een land om nooit te
vergeten, een land om op te bouwen met de steun van
een nieuwe generatie opgeleide vrouwen.
Stichting Ariana Studiefonds voor Afghaanse vrouwen

Postbus 6166200 MD Maastricht
E-mail r.dekanter@genderdiversiteit.unimaas.nl
E-mail ariana_afgha@hotmail.com
Kamer van Koophandel Z-Limburg nr 40.78.506
postgiro

82.45.118

6212AL

Maastricht

2

3

