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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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Inleiding 
 

Het jaar 2007 was voor de stichting een succesvol jaar. 

Er is een ander huis gevonden, de vrouwen voelen zich blij en tevreden, enkele van hen hebben 

werk gevonden en de kinderen doen het allemaal goed op school. Ze werken hard, ook thuis aan 

hun huiswerk, maar er wordt ook veel gespeeld. Producten zoals sjaals en tassen die de vrouwen 

maken worden in Nederland verkocht. 

De sfeer in het huis is er een van ‘vriendinnen’, ook al zijn er vrouwen van verschillende etnische 

afkomst. 

Hoewel het ook in Kabul iets onrustiger wordt, is er voor het vrouwenhuis geen enkele bedreiging. 

 

 

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  

 

 

Bestuur en bestuursactiviteiten 
 

Regelmatig is het bestuur bijeen geweest. Uitgebreid is er naast de gewone bestuurlijke 

onderwerpen steeds gesproken over PR in Nederland. Ook de verslagen van de directrice van het 

huis in Kabul zijn tot in details besproken. Zonodig en desgewenst gaven wij haar advies over de 

gang van zaken, die met het huis te maken hebben. 

In april is een van onze bestuursleden in Kabul geweest en in december weer. Bovendien hebben in 

de zomer twee vrijwilligsters het huis bezocht. De een heeft Engelse les gegeven, de ander leerde 

enkele vrouwen bloemboeketten maken. Deze vrouwen willen een winkeltje daarmee beginnen. 

 

Met Impulsis hebben wij heel plezierig samengewerkt. De website ziet er nu heel aantrekkelijk uit 

en de huisstijl is aanzienlijk verbeterd. Wij zijn heel blij met deze samenwerking en met wat de 

studenten van de Design academy en Sint Lucas voor ons hebben gedaan. Zie hierover verder in dit 

verslag. 

 

Janny Beekman heeft in 2007 verschillende lezingen gegeven over het dagelijks leven, het 

vrouwenhuis en de situatie van vrouwen in Afghanistan. Ook was Nahid aanwezig tijdens een 

concert in de bossen bij Odoorn, Drenthe. ‘Zonta’ (een vrouwen fundraising groep te Assen) 

organiseerde daarvoor de catering. De opbrengst daarvan was bestemd voor Nahid.  
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In Arnhem was door de Soroptimisten Arnhem en Oost-Arnhem het Groot Gelders Dictee 

georganiseerd. Het was een indrukwekkend gebeuren in het Provinciehuis met Jan Terlouw als 

auteur van het dictee. Ook hiervan kwam de opbrengst ten goede van het vrouwenhuis.  

 

Samen met Vrouwen voor Vrede heeft de stichting Nahid de landelijke dag georganiseerd over 

vrouwen in Afghanistan en de resolutie 1325 van de VN. (Zie voor het verslag van deze dag: 

www.vrouwenvoorvrede.nl) Ook op deze dag konden we weer veel informatie geven over het 

vrouwenhuis. En we konden er producten verkopen die gemaakt zijn door vrouwen uit het huis in 

Kabul. 

 

Ook was Nahid aanwezig op de alternatieve veteranendag om voorlichting te geven over vrede 

zonder geweld. 

 

Naast deze ‘gewone’ activiteiten is het bestuur bezig om enkele activiteiten op te starten: 

- werkgelegenheid voor ‘onze’ en andere vrouwen. Het is de bedoeling dat er een 

bedrijvengebouw in Kabul komt, waar enkele kleinschalige bedrijfjes gehuisvest kunnen 

worden. Het voordeel hiervan is dat enkele financiële posten gedeeld kunnen worden en 

men elkaar kan ondersteunen bij problemen. Een Nederlandse architect ondersteunt ons 

belangeloos bij de bouwkundige zaken.  

- Verder zijn de bedrijfsplannen geschreven op grond waarvan we in 2008 gelden zullen gaan 

werven: van een bakkerij, een zijdebloemenwinkel, een cateringbedrijf, een 

oesterzwamkwekerij, een naai-atelier en een bibliotheek voor kinderen. 

- Voor een film over de kracht van en voor vrouwen in Afghanistan hebben de eerste 

gesprekken plaats gevonden. De film zal worden gemaakt in samenwerking met VViB 

(www.vvib.nl). De film is bedoeld voor vrouwen in Afghanistan die al bezig zijn of willen 

gaan met het opzetten van vrouwenhuizen of andere vrouwenactiviteiten. De film is niet 

bedoeld voor openbare vertoning. In juli 2008 zullen de opnames worden gemaakt in Kabul. 

- Er zijn plannen gemaakt voor het oprichten van een Vereniging van Afghaanse 

Nederlanders. Het is de bedoeling om zo gezamenlijk te komen tot uitgebreide 

ondersteuning van vrouwen in Afghanistan. De eerste vergadering is op 30 maart geweest. 

- Door het Platform ‘Vrouwen en Duurzame Vrede’ wordt in september 2008 een conferentie 

georganiseerd, waaraan o.a. Afghaanse vrouwen zullen deelnemen. Hiervoor hebben wij de 

voorbereidende contacten gelegd in Kabul. Ons bestuur is nauw betrokken bij de organisatie 

van de conferentie. 

Als ‘warming-up’ hiervan is op 28 maart 2008 een e-conference met publiek in Utrecht  

georganiseerd. Ook bij de organisatie hiervan waren wij in 2007 nauw betrokken. 

- Op 23 november waren Afifa Nasim en Janny Beekman bij een gesprek met Nederlandse 

militairen die in april 2008 zullen worden uitgezonden naar Afghanistan. Zij willen dan in 

contact komen met de vrouwen in Uruzgan en wilden daar adviezen over horen. 

- Eind december hield de Werkenrodeschool in Groesbeek een kerstmarkt. Een deel van de 

opbrengst was voor onze stichting. Wij hadden de mogelijkheid om voorlichting te geven 

over ons werk. 

 

 

PR 
 

In januari en februari waren er veel publicaties in kranten over de vrouwen en het huis en de 

bakkerij, geschreven en aangeboden door Tjitske Ypma, journalist. Zij had in december 2006 het 

huis in Kabul bezocht en is inmiddels PR-medewerker. 

 

De door de studenten van de design Academy en Sint Lucas ontworpen posters, website en folders 

worden gebruikt bij lezingen. 

http://www.vrouwenvoorvrede.nl/
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Nahid was ook uitverkoren als een van de goede doelen bij de Nacht van de Fooi. Dat leverde een 

fiks bedrag op.  

Via Impulsis heeft Nahid meegedaan aan de Trouw Idealenveiling. Ook dat legde ons geen 

windeieren. 

Janny Beekman is op radio 1 geweest met de plannen voor de bakkerij. 

Op de Veteranendag in Den Haag was Nahid aanwezig in de tent van de alternatieve veteranen met 

een verhaal over het huis als weg naar vrede. Mensen waren zeer geïnteresseerd. 

 

Janny Beekman heeft lezingen gegeven in: 

Beverwijk, Winsum, Leens, Winschoten, Haarlem (2x), Heemskerk, Winschoten, Assen  

en op de Landelijke dag van Vrouwen voor Vrede in Amersfoort. 

 

 

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 en Impulsis, Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. ICCO  

ondersteunt ons project. Zij verdubbelen via hun samenwerkingsverband Impulsis wat wij 

van derden ontvangen en  hebben ons bruikbare cursussen aangeboden op het gebied van 

fondsenwerving en veiligheid. 

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 

Platform ‘Vrouwen en Duurzame Vrede’ en NVR 

Kwaharan webwinkel voor producten uit ontwikkelingslanden. Verkoopt ook tassen en sjaals uit 

het huis. www.kwaharan.nl 

  

In Afghanistan: 

Supportive Organization For Poor Women and Children (SOPWC), de Afghaanse stichting die het  

Vrouwenhuis beheert, onderhoudt contacten met: 

Nederlandse ambassade. 

MOWA, Ministerie voor Vrouwenzaken. 

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. 

AWSDC, een organisatie die ook een onderkomen voor vrouwen heeft voor een andere doelgroep 

HACAW, idem 

AWEC, waar vrouwen naaicursussen volgen en alfabetiseringscursussen 
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Het huis 
 

Het huis Karte Parwan was een mooi en degelijk huis. Maar de problemen met de vorst brachten de 

organisatie in Kabul er toch toe om een ander huis te gaan zoeken. Dat werd gevonden in een wijk 

in het centrum van de stad, waar het ’s winters iets minder koud is.  

Omdat er nog steeds door het Ministerie voor Vrouwenzaken vrouwen worden aangemeld probeert 

de stichting in Kabul een groter huis te vinden. Maar dan moeten ook de financiën dat kunnen 

dragen.  

Bovendien wordt er nu gezocht naar een huis, waar de vrouwen in kunnen wonen die een eigen 

inkomen hebben. (Zie hieronder.) 

Busje. Het huis heeft een busje gekocht om kinderen naar school te brengen en boodschappen te 

doen.  

 

Doelgroep 
 

Helaas moest één van de vrouwen de wacht worden aangezegd, omdat zij met iedereen ruzie 

maakte. Er is haar herhaalde malen hulp aangeboden, maar steeds weigerde zij dat. Zij moest 

vertrekken. De vrouwen die er nu zijn komen steeds meer tot rust en voelen zich sterk genoeg om te 

gaan werken. Ze zijn vrolijk, actief en vol hoop over de toekomst. Hoewel ze van verschillende 

etnische afkomst zijn, noemen zij elkaar ‘vriendinnen’. 

 

Enkele vrouwen hebben nu betaald werk. De verdiensten hiervoor zijn op één na echter te laag om 

zelf een huis te kunnen huren. De oplossing zou kunnen liggen in een huis voor enkele gezinnen 

samen die aan de stichting huur betalen naar rato. De vrouw die wel genoeg geld verdient, draagt nu 

een deel af aan het huis. 

Van de overige vrouwen doen enkelen een naai- en sieradencursus. Het is de bedoeling om in de 

toekomst hun producten te gaan verkopen in Nederland. Maar dat zal naar verwachting niet 

voldoende geld opleveren om zelfstandig te kunnen wonen. Ook voor hen zoekt de directrice naar 

beter betaald werk. 

 

Resultaten van de werkzaamheden van de stichting in 2007 
 

In Afghanistan: 

- Sommige vrouwen hebben nu betaald werk. 

- Kinderen gaan naar school en de oudsten volgen ook een Engelse cursus. 

- Eén van de jongens doet daarnaast ook een computercursus. Hij is nu zo ver dat hij tijdelijk docent  

   kon zijn bij een groepje vrouwen die met de computer wilden leren omgaan. Omdat daarvoor het  

   geld nu op is, stopte dit jammer genoeg. 

 

In Nederland: 

- Door al onze activiteiten zagen we dit jaar weer kans om voldoende geld te genereren om het huis  

   goed te laten draaien. Hierbij werden we heel goed geholpen door de vrouwengroep Zonta uit  

   Assen, de vrouwen van de Soroptimisten Arnhem Oost, de groep Vrouwen voor Vrede  

   Ridderkerk en al de particulieren, die ons steeds weer geld stuurden. De kerstmarkt in Groesbeek 

   bracht een mooi bedrag op, enkele (kerkelijke) groepen collecteerden voor ons, giften voor  

   sommige verjaardagen en een bruiloft waren bestemd voor de vrouwen in Kabul, de fa. Jager uit  

   Midwolde bedacht ons met een prachtig bedrag 

- De plannen voor werkgelegenheid in Afghanistan zijn opgestart. 

- Bekendheid van de stichting en van de situatie van vrouwen in Afghanistan is door lezingen  

   vergroot. 

- De productie van de film is opgestart (zie onder bestuur).  
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Financieel verslag 2007 

en 

Begroting 2008 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Balans 2007 

 

     1 jan. 2007     31 dec. 2007 
 

ACTIVA: 

 

  

Liquide middelen: 
 Saldo rekening  10927    10411 

 

TOTAAL ACTIVA:   10927    10411 

 

 

PASSIVA: 
 

Eigen vermogen: 
 Vermogen 1-1-2007  10927    10927 

 Resultaat 2007       -  516 

 Vermogen 31 dec. 2007     10411 

  

Totaal:    10927    10411 

 

 

TOTAAL PASSIVA:  10927    10411 
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Exploitatierekening 2007 

 
UITGAVEN:                 BEGR. 2007:                BEGR. 2008: 

 

Bestuurskosten        60        100        100 

 

Porto en kopieerkosten        71          35          80 

 

Bankkosten        157       150        150 

 

Reiskosten in Nederland      190       300        300     

 

Reiskosten naar Afghanistan      978     3000      3000 

 

Uitgaven in Afghanistan      307     1000      1000 

 

PR       1792     1000      1500 

 

Overgemaakt naar Kabul  64750   38000    40000 

 

Diversen      3891     1000      1000 

 

Totaal uitgaven:  72196   44585    47130 

  

 

INKOMSTEN: 
 

Donaties particulieren   11993     8000     12000 

 

Donaties organisaties   43592   37000    30000 

  

Diversen      4338 

 

Voor de bakkerij   11757         6000 

 

 

 

Totaal inkomsten:  71680   45000    48000 

 

 

RESULTAAT:      516  negatief 
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Toelichting 
 

Uitgaven en inkomsten: 

Reiskosten naar Afghanistan: slechts één keer hoefde de reis door ons betaald te worden.  

Uitgaven in Afghanistan zijn laag, omdat er gebruik kon worden gemaakt van het busje van het  

  huis. 

De uitgave voor de PR is hoog uitgevallen omdat er vanwege de nieuwe huisstijl nieuwe folders 

gedrukt moesten worden. Bovendien zijn er boekenleggers gemaakt als PR materiaal. 

Diversen: de storting op onze rekening was voor de stichting HAVK (Hulp aan Afghaanse 

  Vrouwen en Kinderen) bedoeld. 

 

Het negatieve saldo ontstond doordat we al geld overmaakten naar Kabul voor de huur voor het 

aankomende half jaar, die in januari moest worden betaald. 

 

Donoren waren: 

Soroptimisten Arnhem Oost en Arnhem 

Zonta te Assen 

Impulsis 

Veel particulieren 

Vrouwen voor Vrede IJmond 

Vrouwen voor Vrede Ridderkerk 

Werkenrodeschool te Groesbeek 

Stichting Nacht van de Fooi 

Allerlei organisaties, instellingen en één bedrijf 

 

Begroting: 

De Soroptimisten hebben voor dit jaar een ander project. 

Wij zijn op zoek naar een andere groep. 

 

 

 

Annual Repot of 2007 
S.No Name Currency Af USD Euro 

1 Gas  23.300  60,125$ 46,250E 

2 House  302.944   6.622   5.094  

3 Wood  46.690   940   723  

4 Food  524.373   1.056   812  

5 Doctor  18.254   1.056   812  

6 Mobile  14.750   295   227  

7 Electric  26.750   937   721  

8 Salary  746.100   14.922   11.478  

9 Tax  1.063   20   15  

10 House registration  10.000   220   169  

11 Car cost  228.160   4.600   3.538  

12 Car     137.660   2.800   2.154  

13 house rent   600.000   12.000   9.231  

14 lip topo  56.700   1.134   872  

     2.736.744   46.602   35.848  
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Activiteiten in 2008 

 

Waar zal aan worden gewerkt in Kabul: 

- Meerdere huizen 

- Subsidie 

- Werkgelegenheid 

 

Hoe gaat SOPWC (de Afghaanse tak van Nahid) dat doen: 

- Contacten met ministerie voor vrouwenzaken 

- Donoren zoeken 

- Werkgevers zoeken 

- Cursussen volgen 

- Kleine bedrijfjes opzetten 

 

Wat we willen bereiken in Nederland: 

- Kracht van vrouwen in Afghanistan laten zien in een film  

- Meer bewustwording in Nederland  

- Werkgelegenheid voor vrouwen in Afghanistan 

 

Hoe gaan we dat doen: 

- We zullen verder werken aan de productie van een film in samenwerking met VViB. 

- Er zijn al acht lezingen gepland in 2008. 

- We zullen in 2008 een vereniging van Afghaanse Nederlanders oprichten. 

- Minimaal twee keer zal een Nieuwsbrief worden uitgegeven voor de donateurs. 

- Voor elke Nieuwsbrief van Vrouwen voor Vrede zullen we een tekst verzorgen. 

- Ook in het nieuwe blad van de vredesorganisatie ‘Vredeskoerier’ zullen we elke keer een artikel  

   insturen over vrouwen in Afghanistan. 

- Met het Platform “Vrouwen en Duurzame Vrede’ zullen we verder werken aan de conferentie in  

   september over de resolutie 1325 van de VN en aan de e-conference in maart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


