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Stichting Nahid 
 

Opgericht te Middelstum op 16 december 2004 

 

Handelsregisternummer H020864710000  

 

Adres: Zwarteweg 6 

  9973 PM Houwerzijl 

 

  rek.nr. 1029.53.872 

  t.n.v. stichting Nahid 

  te Onderdendam 

 
Doel : a. financiële, materiële en morele ondersteuning  vanuit Nederland bieden bij 

het oprichten van een vrouwenhuis in Afghanistan en zorgdragen dat de 

voortgang ook in de toekomst veilig gesteld wordt. 

 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de  

    ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

 

Bestuur: 

Voorzitter:  mevr. J.Beekman 

  Zwarteweg 6 

 9973 PM Houwerzijl 

 

Secretaris: mevr. J.Beekman 

(tijdelijk) Zwarteweg 6 

  9973 PM Houwerzijl 

 

Penningm: de heer H.Vrolijk 

  Middelstumerweg 17 A 

  9959 TC Onderdendam 

 

Leden:  mevr. A.Nasim-Popal 

  Lijsterbeslaan 71 

  9741 HP Groningen 

 

  mevr. Q.Wassiee 

  Hans Lodeizenstraat 22 

  9745 DS Groningen 

 

PR:  mevr. T.Ypma 

  Praebsterkamp 5 

  7203 BE Zutphen 
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Uitgebreide doelstelling van de stichting Nahid 

 
In Nederland: 

1. financiële, materiële en morele ondersteuning bieden bij het exploiteren van een  

    vrouwen-opvanghuis 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  

Deze activiteiten worden gedaan door onze partner in Kabul: Supportive Organization 

For Poor Women and Children (SOPWC) 

 

 

 

Inleiding 
 

Hoewel het ook in Kabul iets onrustiger wordt, is er voor het vrouwenhuis tot nu toe 

geen enkele bedreiging geweest. Er wordt hard gewerkt, door de staf, door de 

bewoonsters en door de kinderen op school. 

Gezien de schrijnende verhalen die ons bereiken vanuit de Afghaanse samenleving 

blijkt het vrouwen opvanghuis nog steeds in een behoefte te voorzien. Of beter 

gezegd: er zouden er veel meer van moeten zijn. Helaas ontbreekt het ons aan de 

financiële middelen om er meer op te zetten. Wel is de directrice in Kabul druk bezig 

om andere bronnen aan te boren hiervoor. Tot nu toe heeft dat geresulteerd in 

marginale bijdragen. Toch zijn we daar ook blij mee. 

Een belangrijke activiteit was de conferentie in september, waarvan wij een deel van 

de organisatie deden. (Zie verder in dit verslag.) 

De staf in Kabul is uitgebreid met een Afghaanse Nederlandse, die het opstarten van 

de bedrijven als taak heeft. 

 

 

Bestuur en bestuursactiviteiten 
 

Vergaderen. 

Het bestuur is acht maal bij elkaar geweest. Daartussendoor waren er de nodige 

telefonische contacten. 

Naast de eigen organisatorische zaken zijn steeds de rapportages vanuit Kabul 

doorgesproken en werden onze vragen en opmerkingen per telefoon of per email met 

de directrice in Kabul besproken.  

We zijn erg druk geweest met de subsidie voor het bedrijfsverzamelgebouw en met de 

conferentie in september. (Zie verder in dit verslag.) 
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Daarnaast zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken geweest (nog niet afgerond) 

voor de mogelijkheden voor subsidie voor zonnepanelen, zowel voor het 

bedrijfsverzamelgebouw als voor het vrouwenhuis zelf. Het zou een mooie kans zijn 

om in Afghanistan de afwezigheid van elektriciteit te compenseren op een milieu-

vriendelijke manier.  

 

Film. 

In juli waren Afifa Nazir en Janny Beekman in Kabul om in samenwerking met 

Vrouwen Vredesinitiatieven in Beeld en Ahmad Mehrzad, cameraman filmopnames 

te maken voor een film over de kracht van vrouwen in Afghanistan. Deze film is 

bedoeld om vertoond te worden aan vrouwen in Afghanistan om hen te laten zien hoe 

belangrijk het is om in actie te komen en om dat samen te doen. Het is de bedoeling 

dat de film in de zomer van 2009 op CD staat en naar Kabul kan worden gebracht. 

Het ligt in de bedoeling om ook een deel van het materiaal te gaan gebruiken voor 

voorlichting in Nederland. Maar dat gaat meer tijd kosten. 

 

Werkgelegenheid. 

Ons motto is: geen inkomen, geen zelfstandigheid, geen kracht, geen rechten. 

Een belangrijke activiteit was dan ook dit jaar ook de werkgelegenheid. Zowel in 

Kabul als in Nederland is daar hard aan gewerkt. Het plan voor een 

bedrijfsverzamelgebouw is meer en meer uit de verf gekomen. Impulsis is bereid 

gevonden om ons hiervoor de helft van de benodigde gelden te verschaffen. Het doel 

is dat er in dat gebouw meerdere bedrijfjes kunnen worden ondergebracht, die in 

handen zijn van vrouwen en waar vrouwen kunnen werken. Aan de plannen voor een 

bakkerij wordt verder gewerkt, de catering moet er een plaats vinden, evenals het 

naai-atelier annex ontmoetingscentrum voor vrouwen.  

Een nieuwe subsidie (Daye Ouwensfonds) van het ministerie van Ontwikkelings- 

samenwerking zou misschien mogelijkheden bieden voor zonnepanelen op het 

gebouw. Aan deze subsidie wordt gewerkt, maar of de co-financiering lukt zal in 

2009 moeten blijken. 

 

Conferentie 1325. 

In september heeft het Platform ‘Vrede en Duurzame Vrede’ een conferentie 

georganiseerd in het kader van de VN resolutie 1325. Daarin staat dat vrouwen 

moeten participeren in het voorkomen en oplossen van conflicten, in 

vredesonderhandelingen en in de opbouw van het land na een conflict. Er waren in 

deze conferentie vrouwen vanuit zes (post)conflictgebieden. Stichting Nahid  en 

Vrouwen voor Vrede waren samen de caseholders (gastvrouwen en facilitatoren) voor 

de vijf Afghaanse vrouwen die waren uitgenodigd. Er is door iedere groep tijdens de 

conferentie een actieplan opgesteld voor de eerstkomende paar jaar. De Afghaanse 

vrouwen zijn nu aan het werk voor het aanpakken van verkrachtingen van vrouwen en 

kinderen in Afghanistan en het berechten van de daders. Vrouwen voor Vrede en st. 

Nahid blijven hen op afstand ondersteunen. 

Na de conferentie hebben we nog met de vrouwen een paar dagen allerlei bezoeken 

afgelegd. Zo zijn we naar een Blijf-van-mijn-lijf-huis geweest, naar de 

vrouwengevangenis in Breda, hadden we contact met de diaspora in Nederland en 

hebben we een intensief contact gehad met een vrouwelijke kinderrechter. Zij zal in 

de zomer van 2009 naar Kabul gaan om rechters daar te informeren en te trainen.  
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Andere zaken. 

Er zijn 14 lezingen gegeven dit jaar verspreid over het land. De meeste waren voor 

vrouwengroepen, maar ook enkele voor kerkelijke en vredesgroepen. De lezingen 

vonden plaats in:   voor: 

24 januari in Boskoop  leesgroep 

6 maart in Vledder   Passage 

9 maart in Wierden  vredesgroep 

1 april in Gasselternijveen kerkgemeente 

13 juni in Eindhoven  Afghaans feest 

10 september in Soroptimisten Groningen Oost 

11 september in Eindhoven Omslag 

13 september in Schoorl, conferentie Doopsgezinde Gemeente 

25 september in Oldehove Passage 

20 oktober in Oisterwijk 2College 

22 oktober in Koekange Passage 

23 oktober in Leek/Nietap   Vrouwen van Nu 

22 november Assen  COS en Molukse vrouwengroep 

25 november Oisterwijk 2College 

 

Het doel van deze lezingen is voor ons natuurlijk ook het vergroten van het aantal 

donateurs. Maar vooral om die informatie te geven die nodig is om de samenleving te 

begrijpen zoals die in Afghanistan een gegeven is. En om de draagkracht voor ons en 

andermans werk daar te vergroten. Begrip en acceptatie van elkaars manier van leven 

kan de vrede in de wereld bevorderen. 

Ook waren wij aanwezig bij de avond in Leeuwarden over de impact van de 

oorlogshandelingen in Uruzgan op de betreffende militairen. Het was een 

indrukwekkende avond. 

 

 

 

PR 

 

- Nahid heeft ook in 2008 twee nieuwsbrieven verstuurd. Deze zijn terug te 

vinden op de website.  

- Verder heeft Tjitske Ypma als journalist een artikel geschreven voor 

Oneworld over de vrouwenvredesconferentie.  

- Janny Beekman heeft een interview gehad met het tijdschrift Zin (komt uit in 

februari 2009). 

- Tjitske Ypma heeft de Impulsis partnerdag bijgewoond.  

- Verder zijn er zoals gezegd 14 lezingen gegeven. Hier gaan we in 2009 mee 

door.  

- Dan verschijnt ook een interview in Vriendin van Tjitske met Hamida, de 

nieuwe Afghaans Nederlandse kracht in Kabul.  

- Op 6 augustus kon Janny Beekman weer vertellen over het huis en de 

bedrijfjes op radio 1. 
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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 

Impulsis,  

  Samenwerkingsverband van ICCO, Kerk in Actie en Edukans,  

  ondersteunt ons project. Zij verdubbelen wat wij van derden ontvangen. 

Zonta,   

   een fundraising-groep in Assen. Zij hebben in november voort de tweede keer  

Soroptimisten Oost-Arnhem, 

  Ook deze groep zette zich in om gelden te verzamelen voor onze stichting.  

Platform Vrouwen en Duurzame Vrede, 

  waarmee we samen de conferentie in september hebben georganiseerd 

 

Marja Kolles en Frans Trimpe, 

 Die een cursus ‘Geweldloze Conflictoplossing’ voorbereidde voor de staf en  

  bewoonsters van de huizen en voor vrouwen en mannen buiten het huis die  

daarin interesse hebben.  Het zal een pilot zijn voor een trainerscursus. 

Media. 

  

In Afghanistan: 

SOPWC, de Afghaanse stichting die het vrouwenhuis beheert. 

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. 

via  SOPWC:   MOWA, ACBAR, HAVCA, en andere organisaties 

  

 

Het huis 

 
We moeten nu eigenlijk spreken van ‘de huizen’. In het ‘moederhuis’ wonen de 

vrouwen die nieuw zijn en de vrouwen die onvoldoende verdienen om zelfstandig te  

kunnen leven. 

In het andere huis wonen nu drie gezinnen. Deze vrouwen hebben werk en een salaris, 

waarvan ze alle onkosten zelf kunnen betalen, behalve de huur. De stichting SOPWC 

betaalt de huur en de vrouwen betalen naar rato huur aan de stichting. Met hen is 

iedere week contact. 

Voor hen in de plaats zijn andere vrouwen met hun kinderen opgenomen. 
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Doelgroep 
 

Drie vrouwen hebben werk gevonden waarvoor ze een salaris krijgen waarvan ze 

zelfstandig kunnen leven. Zij wonen samen in het tweede huis. Voor hen in de plaats 

zijn nieuwe vrouwen opgenomen in het ‘moederhuis’.  

Eén gezin woont op zichzelf, omdat de oudste zoon 16 jaar oud is geworden. Dit 

gezin wordt vanuit de stichting financieel en moreel ondersteund, zodat alle kinderen 

gewoon naar school kunnen gaan. De zoon (Musa) heeft buiten zijn schooltijden werk 

gevonden, zodat hij zelf ook wat inkomen genereert. Momenteel wordt dit gezin door 

twee Nederlandse donoren extra ondersteund, zodat Musa iets minder hoeft te werken 

en zo voldoende tijd kan vrijmaken om zijn schoolwerk te doen.  

 

Op het ogenblik hebben op één na alle vrouwen in het ‘moederhuis’ werk. Maar hun 

salaris is te laag om zelfstandig te kunnen wonen.  

In hun vrije tijd breien ze de typisch Afghaanse sokken en borduren ze katoenen 

sjaals en maken zij bloeses, die wij in Nederland weer proberen te verkopen. 

Deze vrouwen worden bij zoveel mogelijk activiteiten en cursussen in het huis 

betrokken. 

 

In april heeft Malolay Nawobi, een Afghaanse Nederlandse, aan de vrouwen en 

oudste kinderen een cursus medicijngebruik gegeven. Wij denken dat ze er veel van 

hebben geleerd.  

 

In de winter zijn de scholen gedurende drie maanden gesloten. In deze periode doen 

de oudste kinderen cursussen Engels, computer en Kor’an. 

 

 

 

Resultaten van de werkzaamheden van de stichting in 2008 

 
In Afghanistan: 

- Bijna alle vrouwen hebben werk gevonden. 

- Vier gezinnen wonen nu elders en er zijn vier nieuwe vrouwen met hun kinderen  

   opgenomen. (Zie ook onder ‘doelgroep’) 

- Er wordt gewerkt aan het opzetten van een catering bedrijf en een naai-atelier. 

- Er is naar een stuk grond gezocht (zeer waarschijnlijk nu gevonden) voor het 

   bedrijfsverzamelgebouw, waar allerlei activiteiten, zoals catering, naaiatelier met  

   ontmoetingscentrum worden ondergebracht, waar vrouwen een inkomen kunnen  

   verwerven.   

- Er zijn diverse trainingen op het gebied van opvoeding, medicijngebruik, gegeven 

   aan de bewoonsters van de huizen. 

- De contacten met de Poolse ambassade hebben geresulteerd in een financiële  

   bijdrage voor de verwarming van de huizen. Er wordt overlegd hoe een verdere  

   ondersteuning vorm kan vinden in 2009. 

- Twee vrijwilligers vanuit Nederland hebben aan de directrice (samen met anderen 

   vanuit vrouwenorganisaties) een cursus ‘management’ gegeven. 
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In Nederland: 

- Door de lezingen en de publiciteit zijn we er in geslaagd om voldoende financiële  

   middelen te genereren om de huur van de huizen, de uitgaven voor de staf en de  

   benodigdheden voor de bewoonsters, de school- en cursusgelden te kunnen  

   bekostigen. 

- Helaas moet Impulsis haar bijdrage afbouwen in de aankomende jaren. Dat betekent  

   dat we op zoek moeten gaan naar andere donoren. Daar wordt hard aan gewerkt in 

   Kabul, maar ook in Nederland moeten we dat doen. 

- Eén van de middelen zijn de lezingen, die particuliere donoren opleveren. 

   En gelukkig is de fundraisinggroep uit Assen Zonta nog steeds bezig met  

   activiteiten waarvan de opbrengst voor onze stichting is. 

   2College, een school in Oisterwijk, heeft een grandioze Kerstactie gedaan. De  

   opbrengst daarvan is voor 1/3 voor Nahid. 

- De lezingen die wij geven door het hele land, vergroot het draagvlak voor het werk 

   dat in Afghanistan moet worden gedaan. En begrip voor en acceptatie van een  

   andere cultuur worden vergroot. 

- De conferentie in september heeft de groep vrouwen (en via hun vrouwen in  

   Afghanistan) meer kracht en moed gegeven om voor de rechten van vrouwen en  

   kinderen op te komen. Waar mogelijk zullen we hen blijven ondersteunen. 
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Balans 

 
      31 dec. 2007    31 dec. 2008 
 

ACTIVA: 

 

  

Liquide middelen: 
 Saldo rekening huis   10411    34445 

 Saldo rekening werkgel.      57088 

 

Nog te ontvangen posten:         3445 

 

 

TOTAAL ACTIVA:    10411    94978 

 

 

PASSIVA: 
 

Eigen vermogen: 
 Algemene Reserve 31-12-2007  10411  10411 

 Resultaat 2008      -2070        

 Algemene Reserve 31-12-2008       8341 

 

 

Kortlopende schulden: 

 Teveel ontvangen subsidie        4500 

 Subsidie 2009 Werkgelegenheid     58658

 Subsidie 2009 Training Gew.comm.       5979 

 Subsidie 2009 Impulsis      17500 

 

Totaal:      10411    86637 

 

 

TOTAAL PASSIVA:   10411    94978 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Verlies & Winst Rekening  

 

Uitgaven:  31-12-08           Begroting 2009 
 

Bestuurskosten       352            500 

 

Porto- en kopieerkosten        62        100 

 

Bankkosten         325           200 

 

Reiskosten in Nederland     1046        800 

 

Reiskosten naar Afghanistan                   0        1400 

voor vrouwenhuis 

 

Uitgaven in Afghanistan                      0          200 

 

PR              953        1500 

 

Overgemaakt naar Kabul  40300               35000 

 

VCA, september conferentie    12128            0 

 

Film        6000      4000 

 

Werkgelegenheid/gebouw  29922             123800 

 

Training Gew.comm.               41      6000  

    

Diversen                 1527         1000 

 

  

Totale uitgaven:              92656           174500 
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 Inkomsten:  31-12-08   Begroting 2009 
 

Donaties particulieren   14480    15000 

 

Donaties organisaties   41801    23500  

 

VCA, september conferentie  10099 

 

Film                         6000       6000 

 

Werkgelegenheid   18165              124000 

 

Training Gew.comm.         41       6000 

 

 

Totale inkomsten:                 90586             174500 
 

 

 

 

 

 

Resultaat:       -2070 

 

 
Opmerkingen: 

- Bestuurskosten worden gedeeld met het werkgelegenheidsproject 

- Bankkosten zullen lager uitvallen omdat vanaf nu alle kosten voor overmaken 

voor rekening komen van SOPWC 

- Reiskosten in Nederland zijn hoog, omdat er reiskosten bij zijn voor de 

werkgelegenheid 

- VCA was een éénmalige activiteit 

- voor werkgelegenheid is een voorschot overgemaakt van € 18000 en zijn 

reiskosten uitgegeven voor de persoon die de werkgelegenheid in Kabul gaat 

trekken         

- onder uitgaven/diversen vallen o.a. de kosten voor een training management 

vanuit Nederland door twee vrijwilligers  

- nog te ontvangen posten bestaat uit de meerkosten van de film en per abuis 

teveel uitbetaalde onkostenvergoeding 
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Exploitatierekening film 2008 

 

Uitgaven:     Inkomsten: 
 

Reiskosten      Impulsis      6000 

2 personen 

naar Afghanistan      2466          

 

reis- en verblijfkst. 

In Afganistan         434 

  

huur apparatuur        778 

 

reiskosten vrijwilligers       102  

 

onkosten cameraman      3000 

 

totaal uitgaven      6780  totaal inkomsten     6000 

 

 

 

 

 
 

Exploitatierekening VCA-1325    2008 
 

 

 

Uitgaven:      Inkomsten: 
 

Autohuur           906   NVR                 14584 

 

Onkosten in Kabul        9284   reisverzekering         34 

 

Week after         1181 

 

Diversen   

Zakgeld           250 

Reisverzekering          225 

Voorbereidinskosten  

in Nederland          300 

 

totaal utgaven    12.147   totaal inkomsten    14.618 
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Exploitatierekening werkgelegenheid 2008 

 

Uitgaven:                       begr. 2009 

 

Bestuurskosten          250 

 

Bankkosten         8,70         10 

 

Reiskosten in Nederland             400 

 

Reiskosten naar Afghanistan    1230      2800 

 

Uitgaven in Afghanistan         500  

   

Overgemaakt naar Kabul 10000             120000 

   

Diversen     4616,20         500 

  

Totaal uitgaven:  15854,90            124460 

  

 

 

Inkomsten: 
 

Donaties particulieren    4281,95            64461   

 

Donaties organisaties  68661         

 

Totaal inkomsten:  72942,95            64461 

  

 

 

Resultaat:  57088,05 

 
 

 

Opmerkingen: 

     -   balans is opgenomen in de totale balans 

- bestuurskosten zijn in de rekening van het huis verwerkt 

- reiskosten in Nederland idem 

- uitgaven/diversen: fondsenwerving 

- donatie organisatie is van Impulsis 
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ACTIVITEITEN IN 2009 

 

Waar we aan gaan werken in Kabul: 

Zoeken naar nieuwe donoren 

Bedrijfsverzamelgebouw laten bouwen 

Werkgelegenheid voor vrouwen uitbouwen 

De kracht van Afghaanse vrouwen aantonen in de film 

Training geven over een geweldloze manier van omgaan met elkaar  

 

Hoe gaan we dat doen: 

Contacten met ministeries onderhouden 

Contact opnemen met ambassades in Kabul 

Contact opnemen met andere mogelijke donoren 

Cursussen volgen 

Kleine bedrijfjes opzetten in bedrijfsverzamelgebouw 

De film voltooien om te laten vertonen binnen zo veel mogelijk vrouwennetwerken 

Cursus ‘Geweldloos conflictoplossing’ geven aan staf en bewoners van het huis en 

aan mannen en vrouwen van geïnteresseerde organisaties. 

 

Wat we willen bereiken in Nederland: 

Kracht van vrouwen in Afghanistan laten zien  

Meer bewustwording over en draagvlak voor de cultuur in Afghanistan  

Nieuwe financiële ondersteuning 

 

Hoe gaan we dat doen: 

Film in Nederland gebruiken 

Lezingen geven 

Media opzoeken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


