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In deze nieuwsbrief geven wij u een
overzicht van de overboekingen van 2004
tot en met 2011 naar onze partner
organisatie in Kabul, het Educational
Center for women. Zo krijgt u een idee
waar uw steun terecht komt.

Overboeking in € naar ECW

Overboeking naar ECW
Totaal 2004 tot en met 2011

€ 174.327
postgiro 82.45.118 Tegelen

Financiën
1 highschool student

40 € per maand
480 € per jaar
1 universitaire student
50 € per maand
600 € per jaar
55 studenten krijgen: 29.280 € per jaar
Het ECW krijgt:
60 € per maand
720 € per jaar voor:
bemiddeling
het selecteren
uitbetalen
contact / begeleiding van de studenten
en stichting Ariana
toesturen levensgeschiedenis, informatie en
rapporten van de studenten
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• ECW Educational Center for Women in
Kabul : projectmanager Arezo Qanih
• Selecteert en begeleidt de studenten
• ECW ontvangt 60€ per maand
administratie kosten
• Controle op de verdeling van het geld
• Sturen salarysheets en schoolrapporten
aan Stichting Ariana

Overboeking in € naar ECW
€ 35.000

Malika Qanih ECW en
Ruth de Kanter Stg Ariana
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Wij danken alle donateurs

schoolvakken
•
•
•
•
•
•
•
•

religie
1e taal Dari
2e taal Pashtu
3e taal Engels
geschiedenis
aardrijkskunde
rekenen
wiskunde

•
•
•
•
•
•
•

natuurkunde
scheikunde
biologie
naaien
huishouden
omgang met anderen
gymnastiek

©Hassani

U ziet hieronder een overzicht van het
aantal highschool studenten die een
toelage van € 40 per maand ontvangen.

Overboeking naar Kabul
• 32 highschoolleerlingen ontvangen samen
€ 1.280 per maand
€15.360 per jaar

Foto Parwin Zamani

32 Highschool leerlingen in Kabul

De 23 studenten aan de Universiteit te
Kabul krijgen €50 p maand. In ieder
studenten dossier zit een foto, een
informatiesheet, een levensverhaal en een
schoolrapport en een door de studenten
ondertekend contract met de Stg. Ariana

zitten in 23 verschillende
highschools voor meisjes
•
•
•
•

klas 3
Klas 7
Klas 8
Klas 9

1 leerling
1 leerling
2 leerlingen
3 leerlingen

•
•
•
•

klas 10 5 leerlingen
klas 11 11 leerlingen
klas 12 8 leerlingen
klas 14 1 leerling

Foto Asifa Khalil
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Studierichting 23 universitaire studenten 2011
aantal

aantal

• Rechten
5
Ghawharsad law university
• Rechten Katib university1
• Banking
2
• Pedagogische academie
Syed Jamaludin
2
• Medische faculteit
3
• Letteren fac Dari
2

• Letteren fac Turks
1
• Art
1
• Electronic professional
institute
2
• Economische faculteit 2
• Islamitische wetenschap1
• Technische universiteit 1

Studenten volgen extra computer
cursussen om zich voor te bereiden op de
examens. Deze cursussen betalen zij met
hun studietoelage

studenten Hoger onderwijs
Klas/studiejaar
13
1
1
11
2
6
3
4
4
1
Totaal 23

Huiswerk maken op de grond

Overboeking naar Kabul
• 23 studenten hoger onderwijs ontvangen
samen
€ 1.150 per maand
€13.800 per jaar

Bestuursleden van de stichting Ariana
Parwin Zamani, Asifa Khalil ontmoetten
Malika Qanih in Rotterdam
Toelichting bij de fototentoonstelling in
Wageningen door Ruth de Kanter
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Als dank wordt een Afghaans kookboek
aangeboden aan Koosje Knape van de
UVSV, de Utrechtse Studenten.
Er worden altijd Afghaanse hapjes
gemaakt bij feestelijke gelegenheden
Opening van de fototentoonstelling door
Prof dr. Maaike Meijer van het Centrum
voor Gender en Diversiteit van de
Universiteit Maastricht

dBA

Ter gelegenheid van hun lustrum deelt de
lustrumcommissie van de vrouwelijke
Studentenvereniging van de universiteit
Utrecht (UVSV) een cheque van € 5.000 uit
aan Anne Lewerissa penningmeester Stg.
Ariana

Studiefonds voor Afghaanse vrouwen
postgiro 82.45.118 AK Tegelen
IBAN: NL22PSTB0008245118
BIC ode: PSTBNL21
p/ a Lage Kanaaldijk 88a
6212AK Maastricht of
Centrum voor Gender en Diversiteit
Postbus 616 6200 MD Maastricht
r.dekanter@maastrichtuniversity.nl;
r.dekanter1@home.nl
ariana_afgha@hotmail.com;
KvK nr. 140.78.50
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