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Inleiding
In het jaarverslag over 2005 schreven wij:
“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.”
Aan beide voorwaarden is in 2006 voldaan. De politieke situatie was zodanig dat het mogelijk was
een vrouwenhuis te openen. En er waren voldoende financiële middelen om dat op 26 maart 2006 te
doen. In een Nieuwsbrief hebben daarvan verslag gedaan.
Tijdens de werkzaamheden voor de opening van het huis (en ook daarna) zijn we erg geholpen door
het Afghan Women Network in Kabul.
Op 7 oktober ontving onze voorzitster de Women of Peace Award. Deze prijs is ingesteld door The
Women’s Peacepower Foundation in Amerika. Wij voelden dat als een erkenning van het belang
van het werk voor vrouwen. En niet alleen in Afghanistan, maar voor vrouwen in erbarmelijke
situaties over de hele wereld.

Uitgebreide doelstelling van de stichting Nahid
In Nederland:
1. financiële, materiële en morele ondersteuning bieden bij het exploiteren van een vrouwenopvanghuis in Kabul, Afghanistan;
2. 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 maken van hun eigen kracht en mogelijkheden
- vrouwen helpen hun eigen leven vorm te geven en zelfstandig te leven
- vrouwen informeren over mensenrechten, vrouwenrechten en kinderrechten,
zoals verwoord in de internationale conventies
- zonodig hulp bieden voor psychologisch welbevinden

Bestuur en bestuursactiviteiten
Voor de samenstelling van het bestuur verwijzen wij u naar de eerste pagina.
Het bestuur hield zich in 2006 vooral bezig met het opstarten van het huis. Dat hield in de verbouw,
de inboedel en de staf. In Kabul zijn daar vooral Afifa, Qamar en Janny mee bezig geweest.
Wij hebben uiteindelijk gekozen voor het huis in Karte Parwan (een wijk van Kabul). Ook het
aanstellen van de staf was een klus die zeer zorgvuldig moest gebeuren.
In het begin was er heel veel overleg met de staf in Kabul over de praktische uitvoering van het
werk.
In de loop van 2006 hebben enkelen van ons regelmatig het huis bezocht en overleg gevoerd met de
staf daar.
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In december heeft Janny Beekman vooral met de vrouwen gesproken over mogelijkheden voor het
verkrijgen van een eigen inkomen. Alle vrouwen willen dat graag om in een eigen huis te kunnen
gaan wonen. Enkelen denken aan een naaiatelier (zij volgen nu een naaicursus), anderen werken nu
met ons aan een bakkerij. Daarnaast zijn er nog enkele andere ideeën.
De financiële situatie kwam elke vergadering aan de orde. Gelukkig was die zodanig dat we begin
2006 al konden beslissen dat het huis kon worden opgestart. Zoals is te zien in de financiële
paragraaf van dit jaarverslag zijn er fondsen bijgedragen door particulieren en door organisaties en
bedrijven. Zonta, een groep vrouwen in Assen, heeft tweemaal een erg mooie creatieve markt
georganiseerd. Dat leverde € 9500 voor ons op. De Soroptimisten Arnhem Oost, ook een
vrouwengroep, had in november een prachtig concert. Ook hiervan is de opbrengst voor het
vrouwenhuis. Hoewel we dat nog niet hebben ontvangen, weten we al dat het een mooi bedrag zal
zijn. Al deze vrouwen werken hard voor het huis!
Daarnaast ontvingen we van ingenieursbureau Wassenaar te Haren een groot bedrag: € 10.000.
Daar waren we heel blij mee. Vooral omdat Impulsis (ICCO) dit alles verdubbelt.
Daarnaast bleven we onder andere steeds bezig met de PR, de Nieuwsbrief. Daarover verder in dit
verslag meer.

Het huis
Wij hebben uiteindelijk gekozen voor het huis in Karte Parwan (een wijk van Kabul). Het is een
mooi en groot huis. Wel bleek het in de winter enkele belangrijke nadelen te hebben: omdat het
nogal hoog ligt is het er koud. Daar hebben we kachels voor gekocht. Maar in december was de
waterleiding op meerdere plaatsen bevroren en dat is heel vervelend met 26 kinderen en 9 vrouwen
in huis. We zullen dan ook in 2007 op zoek gaan naar een ander huis.
De staf van het vrouwenhuis is geselecteerd op kwaliteit, maar ook op de behoefte aan een
inkomen. Wij vertrouwen alle mensen en hebben de zekerheid, tijdens onze bezoeken opgedaan en
via de berichten van de directrice, dat ze dat vertrouwen inderdaad niet beschamen.

Doelgroep
De doelgroep is weduwen zonder sociaal/economische opvang.
In het huis wonen nu 9 vrouwen van allerlei bevolkingsgroepen en hun 26 kinderen.
De kinderen gaan allemaal naar school. En de kinderen vanaf 12 jaar gaan naar Engelse les.
Twee van de vrouwen hebben destijds de school afgemaakt en gaan nu ook naar een cursus Engels
en naar een computercursus.
De vrouwen werken goed samen en hebben samen ook veel plezier: zingen en dansen.
Het huis wordt goed schoon gehouden.
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Contacten
In Nederland:
NEAG, Nederlands Expertisecentrum voor Alternatieven voor geweld.
Zij ondersteunen ons vooral moreel. 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. De groep in IJmond en die in Ridderkerk steun(d)en ons financieel substantieel
ICCO, interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.
ICCO ondersteunt ons project. Zij verdubbelen wat wij van derden ontvangen.
Zonta, een fundraising-groep in Assen. Zij hebben in november voort de tweede keer 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 zet zich in om gelden te verzamelen voor onze stichting. In november 2006
organiseerden zij een prachtig concert.
Media.
In Afghanistan:
Nahid Foundation, de Afghaanse stichting die het vrouwenhuis beheert.
Nederlandse ambassade.
Zij kunnen 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. Wij zijn van mening dat we dat nu nog niet aankunnen, maar denken er
wel over na of en hoe we dat in de toekomst kunnen gaan doen.
KUFA, 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.
ORA, Care International. Zij werken op het gebied van de volksgezondheid in centraal Azië.
Het is een Duitse organisatie.

PR
Over publiciteit hebben niet te klagen gehad. Op 1 april was er de uitzending van NOVA, geheel
gewijd aan de opening van het huis.
Na de toekenning van de Women of Peace Award stonden er in enkele kranten artikelen.
Daarnaast waren we uitgenodigd door Impulsis om mee te doen aan een project samen met de
Design Academy in Eindhoven en St.Lucas in Boxtel. Studenten van deze twee opleidingen hebben
een publiekscampagne bedacht en opgezet voor onze stichting. In het kader daarvan wordt de
website herzien, komt er een nieuw logo en wordt de folder daarop aangepast. Ook hebben zij een
campagne bedacht, waarmee we naar allerlei plaatsen kunnen gaan om het vrouwenhuis te
promoten. We gaan daar zeker gebruik van maken en zullen erover berichten in de Nieuwsbrief.
In december heeft Tjitske Ypma, journalist, een kleine week in het huis gewoond. Zij heeft
daarover in januari en februari 2007 gepubliceerd.
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Resultaten van de werkzaamheden van de stichting in 2006
In Afghanistan:
- opening van het huis op 26 maart 2006
- plaatsing op de website van AWN
In Nederland:
- contacten met Kabul continueren via de directrice van het huis
- gesprekken met bewoonsters en staf in Kabul
- inzamelen van voldoende financiële middelen
- creëren van draagvlak in de Nederlandse samenleving, middels donateurs en
sympathisanten en middels veel lezingen
- uitgave van een Nieuwsbrief voor de donateurs
- aandacht in de media (TV, radio en kranten)
- spreekbeurten bij diverse organisaties
- website: www.nahid.nl
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FINANCIEEL VERSLAG 2006
BEGROTING 2007
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Exploitatierekening 2006
Begroting 2007
UITGAVEN:
Bestuurskosten

BEGROTING 2007:
102

100

34

35

Bankkosten

154

150

Reiskosten in Nederland

246

300

Reiskosten naar Afghanistan

3501

3000

Uitgaven in Afghanistan

9591

1000

782

1000

Overgemaakt naar Kabul

29307

38000

Diversen

2604

1000

46321

44585

Donaties particulieren

8573

8000

Donaties organisaties

43890

37000

52463

45000

Porto en kopieerkosten

PR

Totaal uitgaven:
INKOMSTEN:

Totaal inkomsten:

RESULTAAT:

6142
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Toelichting
Donoren waren:
ICCO
Zonta, een fundraising-groep in Assen
Soroptimisten Oost-Arnhem
Vrouwen voor Vrede: de groepen in Nieuwegein, Amsterdam
Vier Gebroeders
Vrouwengezondheidscentrum te Groningen
Enkele kerkelijke gemeentes via collectes
Ingenieursbedrijf Wassenaar te Haren
Biomedic Nederland te Almere
Stichting werkgroep Keizersgracht
Basisgroep ‘De Vier Handen’ in Haren
Doopsgezinde Gemeente te Utrecht
Gereformeerde Kerk te Leersum
En de vele particulieren
Het hoge bedrag bij ‘diversen’ is veroorzaakt door een tijdelijke lening.
Bij de uitgaven is onder ‘diversen’ de terugboeking inbegrepen.
Ook een tijdelijke lening aan een vrijwilligster in Kabul valt hieronder.
Ook dit bedrag is later (bijna helemaal) terugbetaald
Het grote bedrag van uitgaven in Afghanistan is veroorzaakt door de inrichting van het huis.

Balans 2006
1 jan. 2006

31 dec. 2006

ACTIVA:

Liquide middelen:
Saldo rekening

4785

10927

TOTAAL ACTIVA:

4785

10927

4785

4785
6142
10927

Totaal:

4785

10927

TOTAAL PASSIVA:

4785

10927

PASSIVA:
Eigen vermogen:
Vermogen 1-1-2006
Resultaat 2006
Vermogen 31 dec. 2006
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ACTIVITEITEN IN 2007
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Waar we aan gaan werken in Kabul:
- werkgelegenheid voor de vrouwen. Zij willen dat zelf heel graag en hebben allerlei plannen.
- Toch zijn ze heel bang voor deze toekomst. Vandaar dat we moeten gaan zoeken naar een vorm
van begeleiding.
- 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;
- bespreekbaar maken, samen met andere vrouwenorganisaties en officiële organen, van de
positie van de vrouwen in Afghanistan;
Hoe gaan we dat doen:
- Naast opvang ligt het accent op de zelfredzaamheid van vrouwen, waarbij in overleg en op
indicatie van de vrouwen zelf gezocht wordt naar manieren om in de eigen levensbehoeften te
voorzien.
- 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 onder andere 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.
- maar ook de opstart van enkele bedrijven is een optie. Bij deze bedrijven zal zoveel mogelijk werk
gedaan worden door vrouwen. Helemaal zonder mannen is in Afghanistan onmogelijk.
Wat we willen bereiken in Nederland:
- dat er voldoende financiële middelen blijven komen om de activiteiten in Kabul mogelijk te
maken;
- dat in Nederland het draagvlak voor deze activiteiten nog groter wordt.
Hoe gaan we dat doen:
- werven van fondsen bij particulieren en ngo’s en bij een zorgvuldig geselecteerde
groep bedrijven;
- lezingen geven;
- contacten met de media onderhouden;
- contacten met groepen uit de vredesbeweging verstevigen;
- via de NVR contact zoeken met vrouwengroepen;
- publiekscampagne doen, zoals die is ontworpen door studenten van de Dwesign Academy in
Eindhoven en St.Lucas in Boxtel.
- wat verder nog op onze weg komt.
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