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De inleiding
In deze nieuwsbrief laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons steunt. We
zullen in dit verslag kort stilstaan bij de missie van Stichting Ariana en bespreekbaar maken
waarom deze missie zo belangrijk is.
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. Deze studenten en scholieren zullen in deze
nieuwsbrief bekend worden gemaakt aan de hand van hun levensverhalen en foto’s.
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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Visie en missie
Financiële steun aan meisjesstudenten in Kabul is nodig omdat intelligente en gemotiveerde
maar arme Afghaanse meisjes in Kabul zonder deze steun hun studie niet kunnen beginnen
of afronden. In Afghanistan is onderwijs gratis, de bijkomende kosten zoals leermiddelen
voor de middelbare school en universiteit, extra cursussen zoals Engels, Wiskunde en
computercursussen en het vervoer moeten worden betaald en velen kunnen die kosten niet
zelf betalen.
De Stichting Ariana Studiefonds voor Afghaanse vrouwen geeft op het moment een toelage
van €30 - 40 per maand aan 13 meisjes die de middelbare school volgen en aan 17 meisjes
die een universitaire studie volgen in Kabul. Zij gaan naar ca. 10 verschillende middelbare
scholen in Kabul en bezoeken 5 verschillende universiteiten. Zij studeren Medicijnen, Engels,
Banking, Spaans, Rechten en Psychologie. Wij streven ernaar om (uiteindelijk) in totaal en
gelijktijdig een stabiel aantal van circa 40 kinderen in opleiding te hebben. 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.
Onder de Afghaanse vrouwen heeft 85% geen officiële opleiding genoten, het merendeel is
analfabeet. Hun toekomst ligt in het huishouden en moederschap. Van de jongens gaat
ongeveer 45% naar school; drie keer zoveel als meisjes. [bron: UN Data, Cia World Fact Book,
Afghanistan Relief Organisation] Onderwijs geeft vrouwen nu en in de toekomst een betere
kans op de arbeidsmarkt en in het maatschappelijk leven waardoor Afghanistan ook in de
toekomst voor iedereen veiliger kan worden. Er is een gebrek aan middenkader omdat de
vorige generatie opgeleide vrouwen voor een groot deel het land ontvlucht zijn. Tijdens het
schrikbewind van de Taliban mochten meisjes niet naar school gaan en mochten vrouwen
niet buitenshuis werken. De onderwijskansen voor meisjes zijn niet altijd zo slecht geweest
in Afghanistan. Hoop en wanhoop, moderniteit en `middeleeuwen` wisselen elkaar af zowel
in het verleden als nu.
De afgestudeerde meisjes vormen straks de nieuwe middenklasse van goed opgeleide
vrouwen die het geteisterde land weer op de been helpen. Zij zullen zich over enige jaren,
als de economie het toelaat als arts, verpleegster, docent, accountant, jurist of piloot
inzetten om de infrastructuur en de economie te verbeteren en de beeldvorming over
Afghaanse vrouwen te veranderen.

Foto: Herkent u ze van eerdere foto’s? Twee nieuwe en drie oude leerlingen van Stichting
Ariana.
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Samenwerken
Stichting Ariana werkt nauw samen met partnerorganisatie ECW, het ‘Empowerment Center
for Women’ in Kabul. Zij selecteren en ondersteunen de meisjes en vrouwen die voor het
studiefonds in aanmerking komen. De activiteiten van het ECW bestaan uit: het selecteren
en begeleiden van studenten; het betalen van de maandelijkse toelage en het rapporteren
van studievorderingen. De Afghaanse bestuursleden van Stichting Ariana vertalen de brieven
van de meisjesstudenten van het Dari in het Nederlands en houden telefonisch/e-mail
contact met het ECW.
Om de een a twee jaar vindt er een reis naar Afghanistan plaats om de leerlingen van
dichtbij te zien, voortgangsgesprekken te houden, begeleidende en motiverende lezingen te
geven, samen met ECW nieuwe leerlingen te selecteren (naast de selectie die het hele jaar
door plaatsvindt door ECW), mee te lopen met de leerlingen en samen met de leerlingen en
onze partner-organisatie te kijken naar verbeterpunten voor zowel de stichting als ECW.
Stichting Ariana draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het studiefonds. Er wordt
getracht maandelijks contact met het ECW te hebben. Het ECW rapporteert de
studievorderingen van alle studenten en geeft dit door aan het bestuur van stichting Ariana
die het vervolgens uitschrijft en publiceert voor donateurs. Stichting Ariana houdt middels
de nieuwsbrieven en verslagen de donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte.
Daarnaast zorgt de Stichting voor het financiële jaarverslag.

Studieresultaten Stichting Ariana schooljaar 2016-2017
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.
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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
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 in maart het nieuwe schooljaar is
begonnen en wij 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 30 euro per maand per scholier en 40 euro per maand per student
naar Afghanistan gestuurd. Bemiddelingskosten van 50 euro per per persoon maand voor
het Educational Center for Women komen daar nog bovenop. In 2016 - 2017 was er sprake
van 13 scholieren en 17 studenten. Wij streven ernaar om (uiteindelijk) in totaal en
gelijktijdig een stabiel aantal van circa 40 kinderen in opleiding te hebben.
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Resultaten van scholieren en studenten die in 2015 een studietoelage ontvingen
In 2017 zijn er negen nieuwe scholieren aangenomen die in de afgelopen maanden een
toelage van Stichting Ariana hebben ontvangen. Vergeleken met 2015, toen het grote deel
van de scholieren die een toelage van Stichting Ariana hadden ontvangen met succes hun
middelbare schoolopleiding hadden afgerond was dit in 2016 anders. Dit komt zoals, het
onderstaande lijst ook weergeeft, doordat er geen enkele scholier meer in klas 12 zat. De
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. Mursal Mohamad Alam
7. Edima Abdul Rahman
8. Freshta Ghulam Rasol
9. Samira Mohammad Isaq
10. Shekiba Baryalay
11. Shila Gul Basher
12. Yasamin Gul Basher
13. Mursal Ghulam Dastger

Class
Class 4
Class 5
Class 11
Class 11
Class 11
Class 9
Class 9
Class 11
Class 8
Class 8
Class 6
Class 8
Class 5

Graduation date
November 2024
November 2024
November 2018
November 2018
November 2018
November 2020
November 2020
November 2018
November 2021
November 2021
November 2023
November 2021
November 2024

Op 20 januari 2017 studeerden acht van de 17 studenten af die in 2016 maandelijks een
studietoelage ontvingen. Deze leerlingen zijn in geel gemarkeerd. Dit betekent dat Stichting
Ariana vanaf januari hen niet meer financieel zal ondersteunen. In 2017 zijn er acht nieuwe
studenten aangenomen. Het grotendeel van de nieuwe studenten bevindt zich zoals u in de
onderstaande tabel kunt zien in het eerste jaar van hun studie.
Name students 2015
1. Benazir Dina M. Zaman
2. Zainab Syed Abas
3. Fahima Amo Jan
4. Brishna Gh. Mohamad
5. Mursal Najibullah
6. Gulsoma M. Rasol
7. Lima Abdul Sab0or
8. Sumaia Mohammad Ali
9. Freshta Ziauddin
10. Marwa Ezatullah
11. Mahnaz Abdul Hamid
12. Arezo Abdul Ghias
13. Amina Abdel Sha
14. Sonia Ghulam Nabi
15. Sayeda Mohammad Zarif
16. Madina Mohammad Tahir
17. Nargis Mohammad Tamim

Study
Law
Midwivery institute (2-4 jaar)
Islamic univeristy
Science technology institute
Islamic study
Law
Law
Engineering
Medical
Literature
Economy
Midwifery
Journalism
Geology
Islamic
BBA
Islamic

Class Grad.Date
GRADUATED 2017
GRADUATED 2017
GRADUATED 2017
GRADUATED 2017
GRADUATED 2017
GRADUATED 2017
GRADUATED 2017
GRADUATED 2017
Class 4 | Jan 2018
Class 3 | Jan 2019
Class 1 | Jan 2021
Class 1 | Jan 2021
Class 1 | Jan 2021
Class 1 | jan 2021
Class 1 | Jan 2021
Class 1 | Jan 2021
Class 1 | Jan 2021
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Selectie nieuwe leerlingen schooljaar 2017 en 2018
Stichting Ariana heeft in samenspraak met de partnerorganisatie ECW de doelgroep van het
studiefonds beperkt tot meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar in Kabul. Juist deze
huwbare leeftijdsgroep willen we een kans geven zich verder te ontwikkelen. De
geografische beperking tot Kabul is gemaakt, omdat de hoofdstad meisjes en vrouwen meer
studiemogelijkheden biedt en de doelstellingen realiseerbaar maakt.
De selectie vindt onder andere plaats door ECW. Per ingang van 2017 zijn acht nieuwe
studenten geselecteerd voor een maandelijkse studietoelage. Dit zijn de studenten die door
ECW in overleg met het bestuur zijn geselecteerd (zie bovenstaande tabellen). Om de een a
twee vindt er een Afghanistanreis plaats waarbij de bestuursvoorzitter ECW en de leerlingen
bezoekt in Kabul. Een van de doelen hiervan is, om naast de selecties die hele jaar door
kunnen plaatsvinden, om nieuwe leerlingen te selecteren samen met ECW. Wij streven
ernaar om (uiteindelijk) in totaal en gelijktijdig een stabiel aantal van circa 40 kinderen in
opleiding te hebben. Dit jaar zal de Afghanistanreis in juli 2017 plaatsvinden.
Begeleiding van de leerlingen
De begeleiding bij de studie bestaat uit een maandelijkse financiële toelage. Hiermee
kunnen de studenten in ieder geval boeken en materialen kopen, aanvullende cursussen en
de reiskosten betalen. De maandelijkse toelage bestaat uit 30 euro voor een middelbare
school student en 40 euro voor een student aan de universiteit. Dit kan naar
omstandigheden (bijv. bij te weinig fondsenwerving) jaarlijks wijzigen (d.w.z. studietoelage
kan verhoogd/verlaagd worden). 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. Het ECW zorgt voor de uitbetaling en begeleidt indien nodig de
studenten verder bij het studieverloop. Zo houden ze voortgangsgesprekken en motiveren
zij de studenten hun studie (ondanks vaak hun moeilijke thuissituaties) voort te zetten en
helpen zij de afgestudeerden bij het vinden van een passende baan.
Om de een a twee jaar vindt er een Afghanistanreis plaats waarbij de bestuursvoorzitter
ECW en de leerlingen bezoekt in Kabul. Een van de doelen hiervan is om bijeenkomsten te
houden in het ECW kantoor en naast voortgangsgesprekken de leerlingen ook van
begeleidende en motiverende lezingen te voorzien.
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Levensverhalen
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 ons inzicht geven
over hun situatie in Afghanistan. Daarnaast geeft dit ons een indruk over wat de invloed van
Stichting Ariana is op hun leven. Hieronder volgen enkele brieven van onze nieuwe
scholieren die vertaald zijn uit het Dari. Ook zult u hieronder hun foto’s vinden; een kleine
voorstelling van onze nieuwe leerlingen!

Samira, klas 8

Mijn naam is Samira Mohammed Eshaq Sediqi en ik zit in klas 8. Ik ben iemand die veel motivatie
heeft om te studeren, naar de universiteit te gaan en mensen in mijn omgeving en mijn volk te
helpen. Maar ik leef in een gezin waarin mijn vader een gepensioneerde leraar is en erg ziek is, hij
kan niet meer werken. Mijn jongere broertje gaat naar school en de andere kinderen van mijn vader
zijn meisjes. Een van mijn zussen zit in de vijfde klas en de andere in de vierde. Mijn oudste broer is
tijdens de gevechten in Kabul overleden. Mijn vader is degene die al deze moeilijkheden moet
doorstaan. Het is heel moeilijk voor hem om geld te verzamelen voor mijn zussen en de huur. Door
de elektriciteitsrekening en alle andere uitgaven is het moeilijk voor ons om een heel jaar naar school
te blijven gaan. Maar ik heb wel veel motivatie om te studeren en naar school te gaan. Wanneer ik
mijn oude vader zo hard zie werken, wil ik hem helpen.
Ik wil naar school blijven gaan en daarom vraag ik aan jullie om mij, als het mogelijk is, te helpen.
Zodat ik weer naar school kan gaan en mijn familie kan helpen.
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Mursal (G.D.), klas 10

Ik ben Mursal Dastager en ik zit in de 12de klas van de middelbare school. Ik ben 16 jaar en ik
woon in Karte-now in Kabul in een huurhuis met mijn vader, moeder, zus en drie broers. Ons
gezin bestaat uit zeven mensen en de enige kostwinner in ons gezin is mijn vader, hij is
chauffeur. Onze financiële staat is niet goed en mijn vader is erg zwak. Ik heb veel motivatie
om Engels te leren, maar omdat we niet veel geld hebben kan ik dit niet doen. Ik wil graag
studeren zodat ik later mijn land kan helpen, maar dit kan ik niet doen omdat wij niet veel
geld hebben.
Ik vraag aan jullie om mij te helpen zodat ik met deze stichting mijn studie en wensen waar
kan maken.

Shekiba, klas 8

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.
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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.

Mursal (M.A.), klas 9

Mijn naam is Mursal Mahmad Alam, ik zit in klas 9 van Lycee Ali Balkhi. Mijn vader is
overleden en ik heb zeven zussen en twee broers. Mijn moeder werkt bij een bedrijf als
kokkin. Onze financiële status is niet goed. Wij wonen in een huurhuis en onze huur
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bedraagt 3000 Afghani en het loon van mijn moeder is 7000 Afghani per maand. Mijn

broertje Alem, is nog klein en gaat naar school. In ons gezin werkt alleen mijn moeder, want
mijn broertjes zijn nog jong: de een is twaalf en de ander zeven jaar. Gisteren was er een
bomaanslag voor ons huis, onze muren zijn beschadigd en onze ramen zijn gebroken. Omdat
mijn broertje naar school gaat is het moeilijk voor mijn moeder om alle deze kosten te
betalen. Daarom hebben mijn zus en ik besloten om te stoppen met school, zodat mijn
moeder geen financiële druk zal voelen.
Daarom vragen we aan jullie, als het mogelijk is, ons te helpen zodat wij weer naar school
kunnen.

Afghaans 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.

Foto 15: 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 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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