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Inleiding
Na een bezoek aan Afghanistan in augustus/september 2004 besloot Janny Beekman zich te gaan
inzetten voor de tot standkoming van een vrouwen-opvanghuis in Kabul (Afghanistan).
Op 19 december 2004 werd de stichting Nahid opgericht.
Tijdens een informatief bezoek in november 2005 bleken er twee opvanghuizen te bestaan in
Kabul. De een zit mutjevol met vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Het
andere opvanghuis wordt afgebouwd. Niet omdat er geen reden voor bestaan zou zijn, maar omdat
de organisatie een andere prioriteit moet stellen. De behoefte aan nog een vrouwen-opvanghuis
bleek heel groot.
Tijdens een gesprek met de onderminister voor vrouwenzaken kwam naar voren dat de groep van
vrouwen die uit de gevangenis worden ontslagen, opvang behoeven. Zij vroeg ons dat te gaan doen.
Een voorwaarde voor het ontstaan, het onderhouden en het voortzetten van een vrouwenopvanghuis is echter de politieke situatie. Die is op het ogenblik voldoende gunstig.
Ook is een voorwaarde dat er voldoende financiële middelen zullen zijn, om te beginnen de eerste
paar jaren.

Doelstelling van de stichting Nahid
In Nederland:
1. Financiële, materiële en morele ondersteuning bieden bij het oprichten van een
vrouwenorganisatie in Kabul, Afghanistan;
2. financiële, materiële en morele ondersteuning bieden bij het exploiteren van een vrouwenopvanghuis in Kabul, Afghanistan;
3. zorg dragen voor de voortgang daarvan.
In Afghanistan:
- exploitatie vrouwen-opvanghuizen
- organiseren trainingsmogelijkheden
- bewustwording in de Afghaanse samenleving van de positie van vrouwen
- vrouwen bewust te maken van hun eigen kracht en mogelijkheden
zelfstandig te zijn
- vrouwen te informeren over mensenrechten, vrouwenrechten en
kinderrechten, zoals verwoord in de internationale conventies
- training voor psychologisch welbevinden

Bestuur en bestuursactiviteiten
Samenstelling:
Aan het einde van 2005 bestond het bestuur uit:
Janny Beekman, voorzitter
tel. 0595-572
email: janny.beekman@home.nl
Marianne Snaterse
tel. 0598-621964
email: m.snaterse@freeler.nl
Hein Vrolijk
tel. 050-3049461
email: h.vrolijk@hetnet.nl
Afifa Nazir
tel. 050-3024698
email: afifaazim@hotmail.com
Qamar Wassiee
tel. 050-5733924
email: sammadzada@hotmail.com
Aandachtspunten van het bestuur:
Het bestuur is negen keer bijeen geweest. Daartussendoor waren er heel veel niet officiële contacten
en beraadslagingen.
Vooral de praktische gang van zaken in het opvanghuis kwam de eerste keren aan de orde. Wat dat
betreft waren we heel blij met de kennis die twee van de bestuursleden hebben, omdat zij uit
Afghanistan afkomstig zijn. Het ging er dan om: wat kunnen we aan, hoe kunnen we dat realiseren,
waar moeten we rekening mee houden w.b. cultuur en gewoontes enz.
Ook de financiën kwamen steeds aan de orde: hoe komen we aan voldoende middelen om de
bewoonsters te garanderen dat de opvang gecontinueerd zou worden.

Contacten
In Nederland:
NEAG, Nederlands Expertisecentrum voor Alternatieven voor geweld.
Zij ondersteunen ons vooral moreel en met adviezen. We staan vermeld op hun
website www.neag.nl
Vrouwen voor Vrede.
Via hun nieuwsbrief en website kunnen we de achterban steeds informeren over de stand
van zaken. Ook zijn er via dit kanaal heel veel mensen die ons iedere maand een bedrag
overmaken.
ICCO, interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.
Met ICCO zijn contacten over medefinanciering van ons project. Zij zijn bereid om
ons financieel te ondersteunen, maar er moeten nog enkele hobbels worden
genomen.
Zonta, een fundrais-groep in Assen. Zij hebben in november een kunstmarkt georganiseerd,
waarvan de opbrengst ten goede kwam aan stichting Nahid.
Soroptimisten Oost-Arnhem. Twee bestuursleden zijn bij hen geweest met informatie. Ook deze
groep zal zich gaan inzetten om gelden te verzamelen voor onze stichting.
Media.
In Afghanistan:
Nederlandse ambassade.
Zij kunnen op het ogenblik niet veel voor ons doen.
MOWA, Ministerie voor Vrouwenzaken.
Met de onderminister hebben wij een goed gesprek gehad. Zij is blij met ons
initiatief, maar verzoekt ons vrouwen op te gaan vangen die uit de gevangenis
worden ontslagen.
AWSDC, Afghan Women Skills Development Center
Zij hebben een opvanghuis voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk
geweld.
Zij werken met de vrouwen,maar ook met het thuisfront. Bovendien staan ze de vrouwen
juridisch bij.
HAWCA, Humanitarian Assistence for the Women and Children of Afghanistan
Is een breed opleidingsinstituut voor vrouwen op locaties ook buiten Kabul. Ze
hebben nog wel een opvanghuis, maar bouwen dat af, vanwege te grote werkdruk
en prioriteitenstelling.
KUFA, Komitee zut Unterstuetzung der Fluchtlinge in Afghanistan.
Dit is een Duitse organisatie, die vluchtelingenvrouwen en kinderen opvangt.
AWN, Afghan Women Network
Het is een netwerk van ngo’s die voor en met vrouwen werken. Zij organiseren
trainingen en ondersteunen de aangesloten organisaties bestuurlijk en
organisatorisch. Ook organiseren zij het overleg onderling en met andere
organisaties, zoals de MOWA, over vrouwenrechten.

Het huis, de huizen
Al vanaf het begin wisten we dat we een huis konden huren voor een klein bedrag per maand in een
rustige en veilige wijk in Kabul. Het huis is echter tamelijk klein.
Tijdens het bezoek in november kwamen we in kontakt met de eigenaar van een groter huis. In dit
huis kunnen veel meer vrouwen wonen. Beide huizen werden opgeknapt en in beide huizen is nu
een betegelde douche en keuken. Ook in beide huizen is leefgelegenheid uitpandig voor de
beveiliging.
Omdat we uitzicht hebben op mede-financiering door ICCO wordt het mogelijk om het grote huis
voor bewoning te gaan huren.
Het ligt nu in de bedoeling in het kleine huis een leercentrum te creëren, speciaal voor vrouwen die
veiligheidsrisico’s lopen. We willen daarvoor samenwerken met het AWSDC en hun donoren.

Stichting in Kabul
Hoewel we het aanvankelijk niet nodig achtten dat er in Kabul een afzonderlijke stichting zou
komen, bleek toch dat het in verband met subsidie-aanvragen in Nederland een voorwaarde is. De
reden is dat het belangrijk gevonden wordt, dat het project niet alleen voor de stichting in
Nederland een leerproces moet zijn, maar vooral voor de vrouwen in het land van herkomst.
We zijn het met deze zienswijze eens en gaan dit in 2006 regelen.

Doelgroep
De onderminister voor Vrouwenzaken heeft ons verzocht om vrouwen die uit de gevangenis
worden ontslagen te gaan opvangen. Dit is echter een zeer risicovolle groep. Zij worden niet meer
door hun familie geaccepteerd en lopen een grote kans op eerwraak.
Wij hebben dan ook besloten om niet met deze groep te starten. We beginnen met alleenstaande
vrouwen die niet (langer) over een sociaal-economisch vangnet kunnen beschikken, bij voorbeeld
omdat ze weduwe zijn geworden, als vluchtingenvrouw (alleen) zijn teruggekeerd, of omdat ze
door hun man of familie zijn verstoten. In het begin richten wij ons vooral op vrouwen die behoefte
hebben aan tijdelijke ondersteuning en voldoende capaciteiten hebben om een voorbeeldfunctie te
vervullen.
We hebben dan de gelegenheid om de organisatie in het huis goed op poten te zetten en ervaring op
te doen, zodat daarna eventuele moeilijkheden het hoofd kunnen worden geboden. Als alles in het
huis goed loopt, zullen wij ons beraden over een andere groep bewoonsters en hoe verder te gaan.

Medewerkers in Kabul
Het streven is om als medewerksters vrouwen aan te stellen die geen inkomen hebben, maar wel
capabel zijn. Ook de mannen voor de beveiliging zullen mannen zijn die een inkomen hard nodig
hebben, maar voor hun taak berekend zijn.
Op het ogenblik hebben we een directrice aangesteld, die nu de al lopende zaken afhandelt,
procedures in Kabul in gang zet en contacten legt. Zij zoekt naar andere medewerk(st)ers.

Resultaten van de werkzaamheden van de stichting tot 2006
- inzamelen van financiële middelen
- contacten in Kabul
- creëren van draagvlak in de Nederlandse samenleving, middels donateurs en
sympatisanten
- uitgave van een Nieuwsbrief voor de donateurs
- aandacht in de media (TV, radio en kranten)
- spreekbeurten bij diverse organisaties
- website: www.nahid.nl

FINANCIEEL VERSLAG 2006

Donoren
Zonta, een fundrais-groep in Assen.
Zij hebben intussen een kunstmarkt georganiseerd, die een mooi bedrag heeft
opgeleverd voor ons. In oktober 2006 zal er een concert zijn.
Soroptimisten Oost-Arnhem.
Ook zij gaan geld inzamelen met allerlei activiteiten in 2006. Twee van onze
bestuursleden hebben een goed gesprek gehad met de groep.
Vrouwen voor Vrede.
Van de groepen in Haarlem en Ridderkerk ontvingen we een substantieel bedrag.
We zijn er heel blij mee.
Particulieren.
Veel mensen maken iedere maand een bedrag over om het huis te ondersteunen.
Anderen hebben een bedrag voor vier jaar ineens overgemaakt.
Het is zeer wenselijk dat er meer particuliere donoren zouden zijn. Dat verbreedt
het draagvlak in Nederland voor dit project en daarmee de morele ondersteuning.
ICCO.
Deze organisatie staat zeer positief tegenover ons project. Zij willen ons
ondersteunen, maar daarvoor is een stichting in Kabul noodzakelijk. Bovendien
moet ons projectplan in een andere vorm worden geschreven. Met beide zaken
gaan we aan de gang.
Voor de onderzoeksreis in november heeft deze organisatie voor de helft van de kosten
bijgedragen.

Balans 31 december 2005
ACTIVA:
Vaste activa:
geen
Vlottende middelen:
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Totaal:

5094,85 (reparatie huis Khair Khana)
5094,85

Liquide middelen:
Saldo rekening

4784,70

TOTAAL ACTIVA:

9879,55

PASSIVA:
Eigen vermogen:
Vermogen
Resultaat
Totaal:
Vreemd vermogen:
Nog te betalen bedragen
TOTAAL PASSIVA:

9570,17
0,00
9570,17
309,38
9879,55

Exploitatierekening 2005
UITGAVEN:
Bestuurskosten

330,04

Porto en kopieerkosten

40,90

Bankkosten

99,34

Reiskosten in Nederland
Reiskosten naar Afghanistan
Uitgaven in Afghanistan
Folders

2526,20
65,00
379,90

PR

46,41

Overgemaakt naar Kabul
Totaal uitgaven:

469,00
3956,79

INKOMSTEN:
Donaties particulieren

8550,94

Donaties organisaties

5384,22

Totaal inkomsten:
RESULTAAT:

13935,16
9978,37

ACTIVITEITEN IN 2006

Waar we aan gaan werken in Kabul:
- opstarten van het opvanghuis;
- de vrouwen kunnen na een jaar zelfstandig wonen en in hun levensonderhoud voorzien;
- vrouwen die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen, omdat ze laten zien dat het onder
bepaalde omstandigheden ook in Kabul mogelijk is om als vrouw een eigen bestaan op te
bouwen;
- toekomstige ‘ambassadeurs’ van het Vrouwenhuis, die ertoe kunnen bijdragen dat
vergelijkbare initiatieven ook elders in Afghanistan kunnen ontstaan;
- bespreekbaar maken, samen met andere vrouwenorganisaties en officiële organen, van de
positie van de vrouwen in Afghanistan;
- eventuele kinderen zullen naar school gaan.
Hoe gaan we dat doen:
- Naast opvang ligt het accent op de zelfredzaamheid van vrouwen, waarbij gezocht wordt
naar manieren om in de eigen levensbehoeften te voorzien. In dit kader kun je denken aan
het creëren van nieuwe zelfstandige woon- en werkvormen, waar de vrouwen hun eigen
activiteiten kunnen ontplooien, op manieren die binnen de cultuur passen.
- Om tot een zo laag mogelijk kostenplaatje te komen, zullen er plannen ontwikkeld worden
die kunnen leiden tot het verwerven van inkomsten.
- Er zal scholing gegeven worden in een vorm die past bij de intellectuele en praktische
mogelijkheden van de bewoonsters. Om het doel, economische onafhankelijkheid, te
bereiken wordt vooral gedacht aan advisering, het verschaffen van gereedschap en kleine
machines om kleinschalige productie mogelijk te maken. Ook denken we aan het vinden van
afzetkanalen in Afghanistan zelf en daarbuiten (bijv. Nederland) om de producten te kunnen
verkopen. Bij voorkeur in samenwerking met andere vrouwenorganisaties.
Wat we willen bereiken in Nederland:
- dat er voldoende financiële middelen komen om de activiteiten in Kabul mogelijk te maken;
- dat er in Nederland een draagvlak ontstaat voor deze activiteiten.
Hoe gaan we dat doen:
- oprichten van een stichting in Kabul;
- ondersteunen bij de start van het vrouwen-opvanghuis;
- projectplan omschrijven voor ICCO
- projectsubsidie bij Mama Cash aanvragen;
- idem bij Haëlla;
- werven van fondsen bij particulieren en ngo’s en mogelijkerwijs bij een zorgvuldig geselecteerde
groep bedrijven;
- lezingen geven;
- contacten leggen met onderwijsinstellingen;
- contacten met de media onderhouden;
- contacten met groepen uit de vredesbeweging verstevigen;
- via de NVR contact zoeken met vrouwengroepen;
- wat verder nog op onze weg komt.
- meedoen aan de promotiecampagne van Impulsis in het najaar

