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De inleiding
In deze nieuwsbrief laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons
steunt. Afghanistan is de afgelopen tijd iets vaker in het nieuws geweest. Deze
nieuwsberichten laten een verdeeld land zien, met name over de positie van de vrouw. Het
jaar 2015 is een succesvol jaar geweest voor de Stichting Ariana meiden echter laat de
terugblik ook een ander beeld over de vrouwen in Afghanistan zien. Aan de ene kant zagen
we in 2015 dat er voor het eerst in bijna vier decennia mannen gekleed in boerka’s tegen het
geweld van vrouwen protesteerden. Aan de andere kant zagen we ook, zoals in onze
eerdere nieuwsbrief van juni 2015 verder toegelicht, het publiekelijk lynchen en verbranden
van het lichaam van een jongedame genaamd Farkhunda. Dit was echter niet alles. In het
najaar van 2015 en heden is ISIS (naast Taliban) een grote rol gaan spelen in Afghanistan en
heeft steeds meer terrein veroverd in het land. Zoals De dagelijkse standaard (DDS), een
Nederlandstalig politiek weblog het in juli 2015 zeer krachtig beschreef: ‘De Afghanen gaan
dit jaar van de regen in de drup. De ene tiran wordt verdreven door de ergere.’ Veel
Afghanen, met name jongeren, zijn na juli 2015 op de vlucht geslagen. Wellicht denkt u als
lezer waarom en wat is nou de precieze oorzaak waarom Afghanen het land ontvluchten?
Deze vragen en het feit dat na binnenkomst van ISIS onze partnerorganisatie twee à drie
maanden onbereikbaar was baarde ons veel zorgen. Wij vroegen ons af hoe wij weer in
contact konden komen met onze studenten en scholieren en of ze veilig waren. Onze zorgen
over het contact met de partnerorganisatie en de onzekerheid die het binnen de stichting
veroorzaakte zetten ons er aan toe om in actie te komen. De voorzitter van de stichting, mw.
drs. Wahedi heeft voorgesteld om naar Afghanistan te reizen en de situatie in Afghanistan
van dichtbij te ervaren. Bovendien konden wij als stichting op deze manier een beter zicht
krijgen op de studenten en scholieren en op de resultaten die de stichting geboekt heeft
dankzij uw donaties. In deze nieuwsbrief zullen wij deze reis verder toelichten middels
beeldmateriaal.
Verder willen wij in deze nieuwsbrief onze donateurs op de hoogte stellen van de
studievoortgang van de meisjes en vrouwen die het afgelopen jaar dankzij de steun van
Stichting Ariana onderwijs hebben gevolgd. Het bezoek van onze voorzitter heeft er ook voor
gezorgd dat er nieuwe vrouwen en meisjes voor het schooljaar 2016 geselecteerd zijn. Deze
studenten en scholieren zullen in deze nieuwsbrief bekend worden gemaakt.
Anders dan in andere nieuwsbrieven zullen wij in deze nieuwsbrief aandacht besteden aan
het nieuwe bestuur wat in december 2015 gevormd is. Wij nemen afscheid van onze
penningmeester Daan Manojlovic die samen met de voorzitter sinds het voorjaar van 2013
de stichting hebben gevormd. Voorts zullen we aandacht schenken aan enkele beslissingen
die wij in 2014 en 2015 als bestuur hebben genomen en dit verder in deze nieuwsbrief aan
onze donateurs toelichten.
Ook heeft Nina Crox, een 24-jarige studente “Cultures and Development studies” een stuk
geschreven over haar afstudeeronderzoek waarvoor zij Stichting Ariana heeft geïnterviewd.
Haar afstudeeronderzoek betreft Afghaanse vrouwen in Nederland. Mevrouw Crox wilt zich
in de toekomst graag inzetten voor empowerment en participatie van vrouwen met een
niet-Nederlandse afkomst in de Nederlandse samenleving. Stichting Ariana heeft op haar
verzoek deelgenomen aan haar afstudeeronderzoek en steunt haar om haar doel te
bereiken.
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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.

Afghanistanreis
Het binnentreden van ISIS in Afghanistan in het najaar van 2015 en hun barbaarse praktijken
zorgden voor veel onrust in Afghanistan. Een onrust en onzekerheid wat wij ons nu in
Europa beter kunnen voorstellen. Onrust wat zich enkele maanden geleden nog in de vorm
van zelfmoordaanslagen in Brussel voordeed. Ons contact met onze partnerorganisatie
Empowerment Centre for Women (ECW) verbrak en wij konden hun drie maanden lang
zowel telefonisch als via e-mail niet bereiken. Dit zorgde voor veel vragen in het bestuur. Is
hun kantoor doelwit geworden van ISIS? Waren ze het land ontvlucht? Hoe kon het dat ze al
meer dan 13 jaar onze trouwe partnerorganisatie waren en nu uit het niets van de
aardbodem waren verdwenen? Om deze vragen te beantwoorden hebben wij in het bestuur
besloten om een reis naar Afghanistan te maken. Ondanks het feit dat het niet de veiligste
periode was om Afghanistan te bezoeken, zou het wel een grote uitdaging zijn en wellicht
zou ik (Fereshta Wahedi, voorzitter van de stichting) het antwoord vinden op onze vragen.
In Kabul verbleef ik bij mijn familie die ik voor het laatst in 2011 had bezocht toen ik
vrijwilligerswerk ging doen in het Maiwand Hospital in Afghanistan. Destijds ging ik als een
geneeskundestudent en nu had ik de eer om Afghanistan te bezoeken als een arts en kon ik
een voorbeeld zijn voor onze studenten en scholieren.
Eenmaal in Afghanistan aangekomen heb ik getracht zo snel mogelijk contact op te zoeken
met het Empowerment Centre for Woman (ECW). Ook hier lukte dit telefonisch niet
waardoor ik op mijn tweede dag in Afghanistan besloot om onder begeleiding hun kantoor
te bezoeken. Mijn begeleider en de taxichauffeur waren niet blij met het gebied waar het
kantoor gevestigd was; “Khushal Khan Mina District”. Dit gebied zou namelijk bekend staan
als het gebied waar veel ISIS-strijders zich onder de normale bevolking hebben gesetteld en
zich voordoen als burgers. Ook werd mij in de taxi verteld om niet veel informatie uit te
wisselen op het kantoor en niet in contact te komen met mensen op straat. Hoe gevaarlijk
het ook klonk, mijn nieuwsgierigheid nam alleen maar toe om onze partnerorganisatie te
zien en studenten en scholieren te ontmoeten. Ik wou zien wat het resultaat was van ons
jarenlange werk als bestuurders en ik was nieuwsgierig naar wat de steun van onze
donateurs uiteindelijk teweegbracht onder de Afghaanse jongeren. Bovendien was een van
de belangrijkste redenen voor mijn bezoek in Afghanistan toch ook wel dat ik steeds
bevestiging zocht. Ik zocht bevestiging voor het feit dat onze werk en de educatie die de
stichting mogelijk maakt voor deze kwetsbare groep van de samenleving een brug zou
vormen naar een betere toekomst.
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Na een tijd rondrijden in de taxi kwamen we eindelijk aan het bij het adres. Uit de auto
keken wij om ons heen en zagen wij geen gebouw dat op een kantoor leek. Het waren
allemaal huizen met enorme hoge hekken waardoor het zicht belemmerd was en wij enkel
de daken van de huizen konden zien. Dit kon het kantoor van onze partnerorganisatie toch
niet zijn? De straat was verlaten en de huizen leken onbewoond. Ook mijn begeleider en de
taxichauffeur begonnen te twijfelen en wilden zo snel mogelijk uit het terrein vertrekken. Op
mijn verzoek zijn de mannen de taxi toch uitgestapt en op de enorme deur van het hek gaan
kloppen. Na enige tijd van stilte deed een man de deur open. Mijn twijfels werden alleen
maar groter en ik vroeg mijzelf af hoe een man in een vrouwenkantoor kon werken in
Afghanistan? Eenmaal ons voorgesteld te hebben, zijn we het kantoor binnengegaan en
ontmoetten wij mw. Malika Qanee (directeur van de Empowerment Centre), mw. Arezo
Qanee en mw. Sajia Mahmoody (onze contactpersonen van het Empowerment Centre). Al
snel werden onze twijfels weggenomen en werd ons verteld dat het kantoor hier uit
veiligheidsredenen verscholen zat. Het deed mij denken aan het opvanghuis “Blijf van mijn
lijf” in Nederland. In Nederland vroeg ik mij vaak af hoe zo een opvanghuis geheim kon
blijven en nu zag ik wat voor groot kantoor hier binnen de hekken verscholen was en
hoeveel mensen hier werkten. Wat van buiten een verlaten huis leek in een kille en verlaten
buurt bleek een levendig kantoor te zijn.

Foto 2: De ontmoeting met ECW in het ECW-kantoor. November 2015, Kabul Afghanistan.
Van links naar rechts: dhr. W. Hamayoun, dhr. M. S. Asghari (secretaris Stichting Ariana met ingang van 2016),
mw. M. Qanee (directeur ECW), mw. F. Wahedi (voorzitter Stichting Ariana), mw. S. Mahmoody (onze tweede
contactpersoon van ECW).

Al snel wilde ik graag weten waarom zij onbereikbaar waren. ECW bestaat uit twee
kantoren, waarvan een gevestigd is in Kunduz en een in Kabul. Het kantoor in Kunduz is
doelwit geweest van ISIS en is verwoest. Uit veiligheidsredenen was ECW in Kabul tijdelijk
niet actief en waren hun contactgegevens gewijzigd. Nadat onze vragen beantwoord waren
begonnen we al snel met het gesprek over de vrouwen en meisjes die wij subsidiëren. In
Nederland hadden wij als bestuur besloten dat ik uit veiligheidsredenen voor een week in
Afghanistan zou verblijven. Dit zorgde ervoor dat ik een strak schema moest maken en zo
snel mogelijk onze studenten en scholieren moest ontmoeten. Zo hebben wij in overleg met
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ECW drie dagen ingepland op het kantoor van ECW waarin onze studenten en scholieren de
mogelijkheid kregen om ons te ontmoeten en tevens hun studietoelage van oktober,
november en december te ontvangen. We zouden de tijd nemen om met ze te praten en
stilstaan bij de obstakels die zij in het dagelijkse leven als vrouw zijnde tegenkomen. De drie
ingeplande dagen zouden verder de dagen vormen waarbij wij samen met onze scholieren,
studenten en partnerorganisatie ideeën zouden uitwisselen over hoe wij onze rol nog
sterker kunnen maken in Nederland 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. Naast de ingeplande drie dagen in het
ECW-kantoor hebben wij een dag afgesproken om mee te lopen op de Ghalib University met
Freshta Z. een derdejaars geneeskundestudente. Tenslotte hebben wij op het ECW-kantoor
nieuwe studenten en scholieren geselecteerd voor het schooljaar 2016.

Foto 3: Groepsgesprekken met de leerlingen van Stichting Ariana. November 2015, Kabul Afghanistan.

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 aanbod kwamen:
1. Studietoelage ophalen op vaste dagen (ECW)
Om de drie maanden sturen wij de studietoelage naar Afghanistan. Onze partnerorganisatie
geeft aan dat het soms heel lastig kan zijn om de studenten en scholieren te bereiken omdat
het nummer van de studenten en scholieren wijzigt of familieleden de telefoon opnemen.
Samen met zowel het ECW als de studenten en scholieren zijn we tot overeenstemming
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gekomen om drie vaste dagen in de maand te kiezen waarin de studenten en scholieren hun
studietoelage kunnen ophalen.

Foto 4 en 5: Leerlingen zetten hun handtekening bij hun naam tijdens het afhalen van hun studietoelage.
November 2015, Kabul Afghanistan.

2. Voortgangsschriften en -rapporten halfjaarlijks (studenten en scholieren)
Vanuit de stichting vragen we om de drie maanden om voortgangsrapporten en verslagen.
Dit vragen wij omdat we trachten om de drie maanden een nieuwsbrief uit te brengen. De
studenten en scholieren geven aan dat dit niet haalbaar is voor hen. Zowel de studenten als
de scholieren krijgen in Afghanistan halfjaarlijks hun voortgangsschrift (progress rapport).

Foto 6, 7, 8, 9: Naast de ingeplande drie dagen in het ECW-kantoor hebben wij een dag afgesproken om mee te
lopen op de Ghalib University met Freshta Z. een derdejaars geneeskundestudente.
Op foto 1 ziet u geneeskunde studenten bij de ingang van de universiteit. Op Foto 2 ziet u van links naar rechts;
geneeskunde studente Freshta Z. die door Stichting Ariana wordt gefinancierd. Naast onze studente staat de
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voorzitter van Stichting Ariana mw. Wahedi en naast haar een van onze begeleiders.

3. Privéuniversiteiten vanaf 2016 toegestaan (ECW en scholieren)
Onze stichting financiert normaliter studenten van Kabul University (public university,
waarbij je geen collegegeld betaalt) en instituten en geen privé-universiteiten (je betaalt hier
collegegeld voor). Het ECW geeft aan dat in Afghanistan in Kabul, een publieke universiteit
bestaat 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 vertelt 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 en in overleg met ECW zijn we tot de conclusie gekomen dat
onze stichting vanaf 2016 Kabul University en privé-universiteiten gaat subsidiëren. Vanaf
2016 zullen geen studenten meer geselecteerd worden die op een instituut studeren. Voor
studenten die al studerende zijn op een instituut wordt de financiering gecontinueerd.
4. Een eenmalige bijdrage van 200 euro voor het Concoursexamen (scholieren)
Voor basis- en middelbare scholieren begint het schooljaar op 20 maart en eindigt deze op
20 november. Voor studenten begint het academisch jaar op 20 maart en eindigt op 20
januari. 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. Scholieren vragen naast hun maandelijkse studietoelage een
jaarlijkse bijdrage van 200 euro ter financiering van het Concoursexamen voorbereiding. Als
bestuur van Stichting Ariana zijn wij hier nog over aan het nadenken.

Foto 10, 11, 12: Groepsgesprekken met leerlingen van Stichting Ariana en partnerorganisatie ECW. November
8
2015, Kabul Afghanistan.

5. Dankbetuiging scholieren en studenten
Enkele studenten, zoals Mursal die in haar derde jaar van godsdienstleer zit, deelt met ons
mee dat ze al acht jaar door de stichting gefinancierd wordt. Ze vertelt ons hoe dankbaar zij
de Stichting is. Ze geeft aan dat zij zich gelukkig geprezen voelt dat zij sinds groep 8 van de
middelbare school door de steun van onze donateurs geholpen wordt. Mursal wilt later een
docent worden en op deze manier andere meisjes inspireren om te gaan studeren en later
onafhankelijk voor zichzelf te kunnen zorgen.
6. Toekomstperspectief meisjes en vrouwen in Afghanistan
Meerdere scholieren en studenten delen met ons dat het studentenleven in Afghanistan als
meisjes zijnde niet gemakkelijk is. De taliban en het binnentreden van de ISIS-strijders in
Afghanistan speelt een grote rol voor ouders. Familieleden zijn namelijk uit veiligheid minder
geneigd om hun dochters naar school te laten gaan of verder te laten studeren na hun
middelbare school.
Ook zijn er na de komst van ISIS-strijders in Afghanistan families, maar met name de
jongeren, het land aan het ontvluchten. Mensen voelen zich niet meer veilig in Afghanistan
en vragen elders asiel aan. Hoe meer jongeren het land ontvluchten des te kanslozer de
toekomst voor Afghanistan eruitziet. De jongeren zijn namelijk de toekomst. Maar stelt u
uzelf de vraag: zou u in een land verblijven waarbij u ieder moment om het leven gebracht
kan worden door een bomaanslag?

Foto 13: Enkele portretten, Stichting Ariana leerlingen. November 2015, Kabul Afghanistan.
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Studieresultaten Stichting Ariana schooljaar 2015-2016
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;
• 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.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dari (officiële taal van Afghanistan)
Pashto (officiële taal van Afghanistan)
Moderne vreemde taal
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
Scheikunde
Biologie
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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
afgelopen periode 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. De studietoelages waren in de afgelopen twee
jaar tijdelijk verlaagd doordat wij tijdelijk met twee bestuursleden in het bestuur van de
Stichting zaten (voorzitter en penningmeester). We waren met weinig mankracht en konden
ons naast onze eigen werk voor de stichting niet optimaal inzetten voor fondsenwerving. Om
deze redenen hadden we de studietoelages en het aantal studenten en scholieren tijdelijk
verlaagd. Met de vorming van het nieuwe bestuur in december 2015 zijn de studietoelages
weer verhoogd naar 40 euro per maand per student en 30 euro per maand per scholier.
Een uitgebreid financieel jaarverslag van 2016 zal z.s.m. op de website gepubliceerd worden
en zal verder per post naar donateurs gestuurd worden.
Resultaten van scholieren en studenten die in 2015 een studietoelage ontvingen
Acht van de dertien scholieren die een toelage van Stichting Ariana hebben ontvangen
hebben in november 2015 met succes hun middelbare schoolopleiding afgerond. Deze acht
scholieren hebben het Concoursexamen in februari afgelegd en worden door de Stichting
verder gefinancierd tijdens hun vervolgopleiding. De resultaten van het Concoursexamen
hebben bepaald tot welke vervolgopleiding zij toegelaten zijn. Deze scholieren vormen een
deel van de nieuwe studenten die vanaf 2016 door stichting Ariana gefinancierd zullen
worden. Onze scholiere Nahida H.S. heeft helaas haar middelbare school niet af kunnen
maken. Onze scholiere leed aan kanker en is eind 2015 komen te overlijden. Soma S.
Mobine, onze scholiere die ook in klas 12 zat en dit jaar haar middelbare school had moeten
afronden is niet meer woonachtig in Afghanistan. Haar familie en zij zijn door
omstandigheden uit Afghanistan gevlucht. Alle overgebleven scholieren hebben hun
schooljaar succesvol afgemaakt en zijn overgegaan naar het volgend schooljaar.
Name school students 2015
1. Kirishma Sardar-Aqaa
2. Hasina Muhamad Saleem
3. Khoshboi Jan Agha
4. Karima Awaz Ali
5. Asma Khan Agha
6. Mahnaz Ab. Hamid
7. Sakina Rajab Ali
8. Soma Syed Mobine
9. Nahida Hazrat Shah
10. Arezo Sardar Mohamad
11. Amina Adel Shah
12. Mursal Mohamad Saleem
13. Sonia Ghulam Nabi

Class
Class 3
Class 3
Class 10
Class 10
Class 11
Class 12
Class 12
Class 12
Class 12
Class 12
Class 12
Class 12
Class 12

Graduation date
November 2024
November 2024
November 2017
November 2017
November 2016
November 2015
November 2015
November 2015
November 2015
November 2015
November 2015
November 2015
November 2015
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Op 20 januari 2016 studeerden drie van de vijftien studenten af die in 2015 maandelijks een
studietoelage ontvingen. In de tabel zijn de studierichtingen te zien waarin zij hun diploma’s
zullen behalen. Zo gaan twee studenten in verloskunde afstuderen en heeft de derde
student haar studie rechtsgeleerdheid afgerond. Deze leerlingen zijn in geel gemarkeerd. Dit
betekent dat Stichting Ariana vanaf januari hen niet meer financieel zal ondersteunen.
Name students 2015
1. Benazir Dina M. Zaman
2. Ellah M.Yusuf
3. Nigina Mohamad Zaman
4. Zainab Syed Abas
5. Sabira Aiwaz Ali
6. Noorani M. Masom
7. Fahima Amo Jan
8. Marwa Ezatullah
9. Brishna Gh. Mohamad
10. Bilqis Abdul Wahab
11. Mursal Najibullah
12. Freshta Ziauddin
13. Gulsoma M. Rasol
14. Samia M. Ali
15. Lima abdul Shukor

Study
Law
Law
Midwivery institute (2-4 jaar)
Midwivery institute (2-4 jaar)
Medical institute midwivery
Medical
Islamic univeristy
Literature university
Science technology institute
Midwivery
Islamic
Medical
Law
Engeinering
Law

Class
Grad.Date
Class 3 | Jan 2017
Class 4 | Jan 2016
Class 2 | Jan 2016
Class 2 | Jan 2020
Class 4 | Jan 2019
Class 5 | Jan 2018
Class 3 | Jan 2017
Class 2 | Jan 2018
Class 1 | Jan 2017
Class 4 | Jan 2016
Class 3 | Jan 2017
Class 3 | Jan 2017
Class 3 | Jan 2017
Class 3 | Jan 2017
Class 3 |Jan 2018

Selectie nieuwe leerlingen schooljaar 2016
Per ingang van 2016 zijn tien 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 november 2015 op basis van gesprekken met de vrouwen en meisjes
geselecteerd waren. In de tabel hieronder vindt u de namen van de scholieren terug. Wij
hebben nog vijf a tien plaatsen voor dit jaar. ECW zal in overleg met de stichting in de
komende periode deze plaatsen vullen met studenten.
Hieronder treft u ook een tabel terug met leerlingen die het middelbare school met succes
hebben afgerond. Deze leerlingen gaan een vervolgopleiding doen die volledig door de
stichting gefinancierd zal worden. Binnenkort zal meer informatie (levensverhaal en foto)
over de nieuwe scholieren gepubliceerd worden en zullen ook de vervolgopleidingen van
onze ex-scholieren bekend worden gemaakt.
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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 volgen twee
brieven van onze nieuwe scholieren die vertaald zijn uit het Dari.
Brief 1:
Beste lezer,
Mijn naam is Shekiba en ik woon in Kabul in Afghanistan. Middels deze brief wil ik graag financiële
hulp vragen aan Stichting Ariana om mijn studie mogelijk te maken.
Onze gezin bestaat uit mijn ouders, mijn drie zusjes (waarvan een gehandicapt is) en mijn zeven
broertjes. Mijn vader is bekend met middelengebruik en is verslaafd aan drugs. Dit heeft ervoor
gezorgd dat hij niet voor ons kan zorgen. Hij verblijft niet in Kabul bij ons maar in Laghman, een
andere provincie, waar wij oorspronkelijk vandaan komen. Onze contact met onze vader is heel
slecht; we zien hem om de acht maanden of na een jaar wanneer hij een keer Kabul bezoekt. Mijn
moeder maakt andermans huizen schoon en is daarmee de kostwinner van ons gezin. Tegenwoordig
heeft zij het heel erg moeilijk op werk; er is weinig aanbod. Naast haar werk probeert ze ook voor
ons te zorgen. Mijn vader wilt ons met dwang terug naar Laghman brengen. Echter probeert mijn
moeder hem tegen te houden omdat hij daar mij of mijn zusje zal verkopen (‘laten trouwen’) om zo
aan geld te komen voor zijn drugs. Ook wilt mijn moeder ons de mogelijkheden om naar school te
gaan niet ontnemen. In Laghman hebben wij die mogelijkheid niet. Mijn vader is van mening dat hij
ons kan verkopen omdat wij meisjes zijn en met name mijn zusje omdat zij gehandicapt is. Mijn
moeder zorgt goed voor ons echter wanneer ze het financieel moeilijk krijgt en problemen met mijn
vader heeft krijgt zij dezelfde nare gedachten als mijn vader. Een tijdje geleden wilde ze een van ons
verkopen om zo de financiële problemen op te lossen. Onze ooms hadden haar tegengehouden en
hadden beloofd ons financieel helpen. Echter is dit tot de dag van vandaag niet gebeurd.
Mijn broertje van 13 jaar heeft dit jaar school zijn verlaten en werkt momenteel op de markt zodat
wij rond kunnen komen en niet naar Laghman hoeven te verhuizen. Ook wilt mijn broertje werken
zodat wij naar school kunnen gaan en later een baan kunnen hebben zodat wij voor ons zelf kunnen
zorgen.
Lieve mensen in Nederland ik hoop op jullie begrip en ik hoop dat jullie mij kunnen ondersteunen om
naar school te gaan.
Liefs,
Shekiba Baryalai
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Brief 2:
Dag lieve mensen in Nederland,
Mijn naam is Mursal Mohamad Alim en ik zit in klas 9 op Lese Ali Balkhi (middelbare school). Mijn
vader is overleden en ik heb nog zeven broertjes en zeven zusjes. Mijn zusjes en broertjes zijn
allemaal jong en gaan ook naar school.
Mijn moeder is de kostwinner bij ons thuis en werkt als kok in een bedrijf. Financieel hebben wij het
niet goed. We wonen in een huurhuis en onze huur bestaat uit 3000 Afghani per maand terwijl mijn
moeder 700 Afghani per maand verdient. Gisteren was er een bomaanslag voor onze huis en dit
heeft voor veel schade aan de muren en ramen gezorgd. Mijn moeder is heel verdrietig en maakt
zich enorme zorgen over hoe zij de schade moet gaan betalen. Als enige kostwinner betaalt ze de
huur, huishouden en onze school. Om de financiële druk van onze moeder te verminderen hebben
mijn zusjes en ik besloten om (tijdelijk) school te verlaten.
Bij deze willen wij jullie hulp vragen zodat mijn zusjes en ik weer naar school kunnen gaan. Bij
voorbaat dank.
Liefs,
Mursal

14

Het nieuwe bestuur van Stichting Ariana
In 2013 heeft het bestuur van de Stichting wat gevestigd was in Maastricht het stokje
overgedragen aan een nieuwe en jonge lichting gedreven bestuursters; mw. Wahedi de
voorzitter en mw. Manojlovic de penningmeester van Stichting Ariana. Tot aan 2016 zijn er
enkele vrijwilligers geweest die de voorzitter en de penningmeester tijdelijk ondersteund
hebben. Het was een moeilijke periode om een geschikte secretaris te vinden. We hebben
veel kandidaten gehad die zich hebben aangemeld maar na enig tijd weer ontslag hebben
genomen omdat de stichting veel aandacht en tijd vraagt. Aandacht een tijd wat men met
liefde moet kunnen schenken. Aandacht en liefde wat men enkel kan schenken als men op
den duur de resultaten heeft gezien van het werk wat men in deze stichting stopt. Doordat
het bestuur van de stichting in de afgelopen jaren met name uit de voorzitter en de
penningmeester bestond was er besloten om het aantal studenten en scholieren tijdelijk te
verminderen en de studietoelage tijdelijk te verlagen. We waren met weinig mankracht
waardoor onze werk; het fondsenwerven voor de stichting niet optimaal gedaan kon
worden. Met ingang van het nieuwe bestuur zijn er dit jaar nieuwe studenten en scholieren
bijgekomen en zijn de studietoelages weer verhoogd.
Het bestuur per ingang van 2016 bestaat uit:
Mw. F.S. Wahedi, voorzitter (arts)
Mw. H.B. Riaz, penningmeester (studente sociaaljuridische dienstverlening)
Dhr. M.S. Asghari, secretaris (student politicologie)
Het vrijwilligersteam die ons bij onze activiteiten ondersteunt bestaat uit:
Mw. D. Rahman (zorgverlener)
Mw. S. Wahedi (student geneeskunde)
Mw. D. Manojlovic (projectcoördinator bij de gemeente Amsterdam)

Foto 14: Bestuurswisseling Stichting Ariana. December 2015, Amsterdam Nederland.
Van links naar rechts: mw. Manojlovic, dhr. Asghari, mw. Wahedi en mw. Riaz.
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“Afghaanse vrouwen in Nederland”
Mijn naam is Nina en mijn afstudeeronderzoek betreft Afghaanse
vrouwen in Nederland. Na mijn studie Psychologie heb ik
besloten me te richten op Cultuurstudies. Deze combinatie maakt
dat ik me in mijn professie graag inzet voor empowerment en
participatie van vrouwen met een niet-Nederlandse afkomst in de
Nederlandse samenleving.
Ik ben erg geïnteresseerd in hoe vrouwen met een andere
culturele achtergrond integreren in de Nederlandse samenleving.
Mede door het feit dat zij wellicht op twee vlakken (hun afkomst
en het vrouw-zijn) discriminatie kunnen ervaren. Mijn afstudeeronderzoek heb ik dan ook
hieraan gewijd. Afgelopen maanden ben ik in gesprek gegaan met Afghaanse vrouwen, en
hebben zij hun levenservaringen met mij gedeeld. We spreken over de vlucht naar
Nederland en de integratie hier, maar het meest richten we ons op de discriminatie die zij
als vrouw zijnde in Afghanistan hebben ervaren en nu hier in Nederland ervaren. Het zijn
stuk voor stuk indrukwekkende en interessante gesprekken, waarin ik een blik kan werpen in
een stukje Afghanistan in Nederland. Het onderzoek loopt nu nog en zal in januari afgerond
zijn. De resultaten zullen dan in de nieuwsbrief verschijnen!

Het Afghaanse kookboek: “Moeders gerechten”
Het Afghaanse kookboek “Moeders gerechten” samengesteld door Parwin Zamani (oudbestuurslid Stichting Ariana) en Massoud Hassani is herdrukt. 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.
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Foto 15: Het boek “Moeders gerechten” tussen andere kookboeken bij Selexyz (moedersgerechten.blogspot.nl).

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 INGrekeningnummer 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 ANBIinstelling. 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.
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