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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. er voor zorgen dat dt vrouwen opvanghuis steeds meer op eigen benen kan staan;
3. vergroten van het draagvlak onder Nederlanders voor hulp aan de bevolking van
Afghanistan, met name aan vrouwen.
In Afghanistan:
1. exploitatie van één of meer vrouwen-opvanghuizen
2. de bewustwording in de Afghaanse samenleving van de positie van vrouwen
vergroten
3. vrouwen in Afghanistan bewust maken van hun eigen kracht en mogelijkheden,
helpen hun eigen leven vorm te geven en zelfstandig te leven, informeren over
mensen-, vrouwen- en kinderrechten, zoals verwoord in de internationale conventies
en zonodig hulp bieden voor psychologisch welbevinden
De activiteiten van de stichting Nahid in Afghanistan worden gedaan door de
partnerorganisatie in Kabul: Supportive Organization For Poor Women and Children
(SOPWC)

INLEIDING
Een jaar geleden schreven we in ons jaarverslag:
“Het was voor de stichting Nahid het ‘jaar van de grond’. Grond voor het
bedrijfsverzamelgebouw in Kabul.
Twee maal mislukte het verkrijgen van bouwgrond, maar vlak voor Kerst was daar
het sein: dit perceel gaat door. De architect gaat zo snel mogelijk in 2010 het ontwerp
maken en direct na de winter zal er in Kabul worden begonnen met de bouw van het
bedrijfsverzamelgebouw.”
Maar helaas bleek dit een droom te zijn. Want al weer werd de grond uiteindelijk
toegewezen aan een andere organisatie, namelijk een veiligheidsdienst. Maar nu zijn
we toch zo goed als tot overeenstemming gekomen met een particulier. Zie verder
onder ‘grond’.
Verder kregen we dit jaar regelmatig aanvragen van Afghaanse Nederlandse jongeren
om een poosje te kunnen werken in Kabul. Hoewel dat zeer te prijzen valt, is het voor
ons heel moeilijk om daar iets mee te doen: de staf van het huis is compleet en voor
het bedrijvengebouw is het nog niet duidelijk welke functies er vervuld moeten
worden. Bovendien is het veiligheidsprobleem een factor die we in onze besluiten
hierover moeten meenemen.
Van Impulsis hebben we te horen gekregen dat de medefinanciering voor het huis nu
toch echt is gestopt. Dit is heel jammer, maar we zijn heel blij dat Impulsis ons tot aan
2010 heeft ondersteund.
De vraag is nu wel: hoe verder? Want zolang het bedrijfsverzamelgebouw nog niet
kan voorzien in de financiële behoeftes van het vrouwenhuis, zullen wij vanuit
Nederland gelden moeten overmaken. Wij beraden ons op het ogenblik over hoe
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hiermee verder te gaan. Eén van de mogelijkheden is om contacten te leggen met
vrouwelijke ondernemers in Nederland.

BESTUUR
Het bestuur is in 2010 tien maal bij elkaar geweest. Daartussendoor waren er de
nodige telefonische contacten, waaronder maandelijks met de directrice van het huis
in Kabul.
Naast de eigen organisatorische zaken zijn tijdens de verscheidene vergaderingen
steeds de rapportages vanuit Kabul doorgesproken en werden onze vragen en
opmerkingen per telefoon of per email met de directrice in Kabul besproken.
Enkele malen in dit jaar is een van de bestuursleden in Kabul geweest om zaken door
te spreken en de staf te adviseren overdiverse vragen.
Ook zijn we dit jaar erg druk geweest met het verkrijgen van grond voor het
bedrijvengebouw en met een ontwerp daarvoor.

HET HUIS
Een groot probleem voor het huis zijn de halfjaarlijkse verhuizingen. Als het contract
voor de huur van het iopvanghuis afloopt na een half jaar, vragen de huiseigenaren in
Kabul steeds een veel hogere huur voor een volgend contract. Aangezien de stichting
dat niet kan en ook niet wil betalen, zijn wij steeds gedwongen een ander huis te
zoeken. Tot nu toe is dat steeds gelukt, maar het bevordert niet de rust onder de
bewoonsters.
We hopen nog steeds op de tweede verdieping van het toekomstige
bedrijfsverzamelgebouw het ‘vrouwenhuis’ te bouwen. Dan hoeft er niet meer worden
verhuisd en de eerste tien jaar hoeft er geen huur worden betaald.
De staf van het huis heeft het afgelopen jaar veel contact gehad met de leiding van de
twee andere shelters in Kabul. Door te overleggen proberen zij eventuele problemen
op te vangen, vrouwen te verwijzen naar elkaar en samen sterk te zijn naar ministeries
toe.

DE VROUWEN
Op 31 december 2010 woonden er zes vrouwen met hun zeventien kinderen in het
huis. Daarnaast woont er een alleenstaande jonge vrouw. De oorzaak van dit lage
aantal bewoners is dat het huidige huis tamelijk klein is.
Naast de bewoning in het hoofdhuis wonen er twee vrouwen en hun kinderen in een
tweede huis. Deze vrouwen verdienen voldoende om samen de huur te betalen.
De vrouwen in het vrouwenhuis hebben allemaal werk, maar hun salaris is niet
genoeg om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Wel staan zij een deel van hun
salaris af aan het huis voor de onkosten die wij maken.
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Omdat er in Kabul een gebrek is aan werk voor vrouwen voor een redelijk salaris, is
de doorstroming dit jaar niet heel groot is geweest. Dat spijt ons heel erg, omdat wij
hierdoor niet in staat zijn andere vrouwen opvang te bieden.
Maandelijks ontvangen wij een rapportage van de directrice van het huis in Kabul met
hierin ook vaak foto’s. In het rapport beschrijft zij de dagelijkse gang van zaken, ze
geeft aan wat zij buitenshuis heeft gedaan aan trainingen, activiteiten voor
vrouwenrechten en met welke andere organisaties zij contacten heeft.
Een voorbeeld van een gevolgde activiteit door de bewoonsters van het huis is de
training “peace building” van Medica Mondiale.De directrice deed bovendien mee
aan bijeenkomsten over de resolutie 1325 van de VN, georganiseerd door Afghan
Women Network (AWN). Ook volgde zij een training ‘communicatie’ van AWN.
In het huis besteden bewoners en oud-bewoners aandacht aan de belangrijke
Afghaanse feestdagen De jonge vrouw in het huis is actief in de judosport. Zij geeft
de kinderen in het huis les in judo en in conditietraining.
Iedere maand worden de oudbewoners van het huis door de directrice bezocht en zo
nodig geholpen met problemen. De oud-bewoonsters van het huis doen ook mee aan
de trainingen die worden georganiseerd en aan feesten en uitstapjes. Zo blijven ze
verbonden met het huis.

ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR in Nederland
Werkgelegenheid
Wij hebben vanuit Nederland hard gewerkt aan het verkrijgen van grond om het
bedrijfsverzamelgebouw op te zetten. Dat is nu via een particulier gelukt. Het contract
met de eigenaar van de grond is getekend en nu is het zaak om van de gemeente
toestemming te krijgen voor de bouw. Daar is de staf van het vrouwenhuis in Kabul
mee bezig.
Een probleem is wel dat de bouwkosten intussen zijn verhoogd van $ 300 naar $ 400
per m2. Dat betekent dat het bestuur van Nahid in het aankomende jaar in Nederland
actief donoren moeten gaan zoeken voor het opgelopen tekort.
Een architect uit Giesbeek heeft in het afgelopen jaar belangeloos de ontwerpen voor
het bedrijfsverzamelgebouw gemaakt.
Daarnaast is er veel overleg geweest met bakker Klaes Hoekstra uit Bedum over de
inrichting van de bakkerij in het bedrijfsverzamelgebouwen het verzamelen van
apparatuur daarvoor. De vraag voor transport van de benodigdheden voor de bakkerij
ligt op het ogenblik bij het Nederlandse Ministerie van Defensie.
Darnaast hebben we een subsidie aanvraag bij The Body Shop Foundation voor een
apotheek gehonoreerd gezien. Daar zijn we heel blij mee. Zodra het gebouw staat kan
met deze bijdrage een apotheek gaan draaien.
Lezingen
In 2010 waren er ook weer de nodige uitnodigingen voor een lezing.
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op:
13 januari
30 januari
8 februari
16 februari
17 februari
21 februari
23 februari
11 maart
15 maart
17 maart
18 maart
22 april
25 april
5 september
23 september
5 oktober
12 oktober
13 oktober
18 oktober
19 oktober
20 oktober
21 oktober
27 oktober
3 november
9 november
16 november
11 december

in:
Siddeburen
Oosterhout
Midwolde
Delfzijl
Wagenborgen
Groningen
Buitenpost
Olterterp
Marum
Middelstum
Groningen
Leusden
Veghel
Groningen
Enschede
Delfzijl
Amsterdam
Lisse
Gorredijk
Delfzijl
Appingedam
Groningen
Steenwijkerwold
Nuis
Sappemeer
Holwierde
Arnhem

voor:
Passage
Vereniging van Afghanen
Passage
Hervormde Vrouwengroep
Hervormde Vrouwen Groep
Humanistisch Verbond
Ouderengroep
Inner Wheel Drachten
Vrouwen van Nu
Passage
Passage
Vrouwencentrum Leusden
Thuiskomdag
Remonstrantse Gemeente
Vredesberaad
Hervormde Vrouwengroep
Singelkerk
ZijActief
Vrouwen van Nu
Hervormde Vrouwengroep
Passage
Passage
KVG
Vrouwenvereniging Nuis
Passage
Passage
Soroptimisten

Naast deze lezingen konden wij lezingen geven bij enkele landelijke
vrouwenorganisaties over de VN Resolutie 1325, zoals FNV Vrouwenbond,
Soroptimisten, waar we de situatie in Afghanistan aan konden koppelen.
Het doel van deze lezingen is, naast het vergroten van het aantal donateurs, voor ons
vooral om die informatie te geven die nodig is om de Afghaanse samenleving te
begrijpen. We hopen zo 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.

PR
Onze stichting heeft ook in 2010 twee nieuwsbrieven verstuurd. Deze zijn terug te
vinden op de website (www.nahid.nl). Iedere donateur krijgt deze toegestuurd. Helaas
weten we niet van iedereen die een eenmalige donatie stuurt het adres.
Bij iedere lezing worden folders uitgedeeld en regelmatig krijgen we het verzoek om
folders op te sturen naar mensen die een actie voor onze stichting op touw hebben
gezet.
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Onze website is in het afgelopen jaar herzien. Hij is nu nog toegankelijker en voor ons
gemakkelijker om bij te houden.
In de Libelle van week 42 heeft een artikel gestaan over ons vrouwenhuis. Bovendien
is op 14 augustus een artikel over vrouwenrechten in Afghanistan opgenomen in de
Volkskrant. Ook in ‘Dubbel Accent’, het blad voor militairen en hun thuisfront stond
een uitgebreid artikel over onze stichting.

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 Ridderkerk steunden ons
financieel substantieel
Impulsis,
Samenwerkingsverband van ICCO, Kerk in Actie en Edukans,
ondersteunt ons project dit jaar voor het laatst. Zij verdubbelen wat wij van
derden ontvangen.
Platform Vrouwen en Duurzame Vrede,
Via dit Platform kunnen we lezingen geven over de VN resolutie 1325,
waaraan we de situatie in Afghanistan kunnen koppelen

In Afghanistan:
SOPWC,
De Afghaanse stichting die het vrouwenhuis beheert, heeft de volgende
contacten:
AWN, Afghan Women Network
Een netwerk van ngo’s die voor en met vrouwen werken. Zij
organiseren trainingen en ondersteunen de bij het netwerk aangesloten
organisaties bestuurlijk en organisatorisch. Ook organiseren zij het onderling
overleg en gesprekken met andere organisaties, zoals de MOWA, over
vrouwenrechten.
MOWA (Ministerie voor Vrouwenzaken),
ACBAR,
HAVCA,
Zij onderhouden een opvanghuis voor vrouwen die hebben te maken met
huiselijk geweld.
Twee andere shelters
Medical Mondial,
Zij verzorgden een training ‘Peace Building’ voor de vrouwen en kinderen in
het huis
ECW,
KOO,
een organisatie die gehandicapten ondersteunt.
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RESULTATEN
In Afghanistan:
- Alle vrouwen die in 2010 in het huis woonden, hebben werk
gevonden. Helaas is niet voor alle vrouwen het salaris hoog genoeg om hun
eigen woonruimte te kunnen huren.
- De directrice woonde regelmatig vergaderingen bij over vrouwenrechten en
over deelname van vrouwen aan het plaatselijke en het landelijke bestuur in
Afghanistan.
- Trainingen voor de bewoonsters en de kinderen van het huis
In Nederland:
- Door de 27 lezingen en de publiciteit zijn we er ook dit jaar weer 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.
- De lezingen hebben ook dit jaar weer veel Nederlanders geïnformeerd over het
dagelijks leven en de situatie van de vrouwen in Afghanistan.
- Van de Body Shop Foundation ontvingen we 10.000 Engelse pond.

BEOOGDE RESULTATEN IN 2011
-

-

-

-

-

Hopelijk kunnen we aanstaande zomer het bedrijfsverzamelgebouw openen.
Voordat het bedrijfsverzamelgebouw klaar is, zal er een locatie manager
benoemd worden.
Ook gaan we op zoek naar financiën voor het trainen van vrouwelijke
ondernemers in Kabul. Om succesvol een bedrijf te kunnen runnen hebben de
meeste Afghaanse vrouwen meer vaardigheden nodig op het gebied van
marktonderzoek, administratie van het bedrijf, etc.
In 2011 gaan wij door met zoeken naar andere donoren, zowel bij
organisaties in Nederland en in het buitenland, als onder particulieren. Dat
laatste doen we vooral via lezingen, maar ook mond op mond reclame blijkt
een belangrijke mogelijkheid.
Wij proberen steeds de kracht van vrouwen in Afghanistan laten zien en meer
bewustwording over en draagvlak voor de cultuur in Afghanistan te creëren.
We doen dat door middel van lezingen en artikelen en intervies.
Daarnaast zal in het vrouwenhuis alles gedaan worden wat nodig is om
vrouwen een eigen inkomen te laten verdienen. Want alleen dat geeft hen
uitzicht op een zelfstandig te leven en eigen keuzes.
We zullen in het bedrijfsverzamelgebouw dit jaar de bakkerij opstarten. Voor
de toekomstige bakkerij zal bakker Hoekstra uit Bedum t.z.t. naar Afghanistan
afreizen om vrouwen te trainen. Wij verwachten dat in september de eerste
bedrijfjes opgestart kunnen worden, dit geldt zeker voor de apotheek.
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BEOOGDE RESULTATEN OP LANGERE TERMIJN
Zolang vrouwen financieel afhankelijk zijn van mannen, zullen in het patriarchale
Afghanistan hun rechten niet daadwerkelijk worden gerespecteerd. Het doel van
stichting Nahid is om vrouwen zelfvertrouwen, zelfrespect en een eigen leven en
keuzes te geven.
Dat kan alleen als vrouwen financieel onafhankelijk zijn. Daarom is het noodzakelijk
dat er meer werkgelegenheid gaat komen in Afghanistan en dat de arbeidsmarkt
ruimer toegankelijk wordt voor vrouwen. Omdat wij bijvoorbeeld via de bouw van
het bedrijfsverzamelgebouw de initiatieven en inspanningen van de vrouwen daar met
kracht ondersteunen.

FINANCIËN
Algemene opmerkingen:
- Ook dit jaar weer heeft Vrouwen voor Vrede Ridderkerk ons maandelijks
ondersteund.
- Een vrijwilliger in Enschede heeft zijn vrijwilligersvergoeding geheel aan
onze stichting gedoneerd.
- Het Leusder Vrouwen Centrum heeft zichzelf opgeheven en heeft hun hele
overgebleven budget aan ons geschonken.
- In aanvulling op het bedrag van de Twitterveiling van vorig jaar heeft het
ministerie van Buitenlandse Zaken ons een groot bedrag overgemaakt,
speciaal voor het bedrijfsverzamelgebouw.
- Body Shop
- Impuslis Beide zijn opgenomen in de balans.
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BALANS NAHID 2010
31 december
2010
ACTIVA
Liquide middelen:
Saldo rekening Rabobank

165.875

Vorderingen
Rente

1.657
_______

Totaal Activa

167.531

PASSIVA
Eigen Vermogen:
Algemene reserve per 31.12.2009
Resultaat 2010
Algemene reserve per 31.12.2010

38.007
57.075
______
95.082

Vreemd Vermogen
Bestemmingsreserve:
Subsidie Werkgelegenheid

Kortlopende schulden:
Bankkosten
Totaal
Totaal Passiva

72.387

62
______
61.429
167.531
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RESULTATENREKENING NAHID 2010

Ontvangsten

Uitgaven

Bankkosten

348

Bestuurskosten

186

Donaties organisaties
Donaties particulieren

69.297 1)
13.803 2)
34.200

Huis
Kamer van Koophandel
Musa

37
515

Opheffing rekeningen

210

2.371

Porto/Kopieerkosten

109

Reiskosten in Nederland

300

Rente 2009
Rente Spaarrekening 2010
Subsidie Impulsis

34
1.656
15.900 3)

Telefoon in Nederland

150

Website

31

Werkgelegenheid

90

Positief saldo

68.095 4)
103.666

Totaal

103.666

1) Donaties organisaties:
Kerken
22.428
Vrouwen voor Vrede Ridderkerk, 12 x 250
3.000
Ministerie van Buitenlandse Zaken t.b.v. oprichting bedrijfsverzamelgebouw
21.000
Twitterveiling, bestemd voor bedrijvenverzamelgebouw
9.000
Body Shop t.b.v. apotheek
Diversen
2.849

11.020

2) Donaties particulieren: vaste donateurs via incasso, losse donateurs,
verjaardagen, collecte overlijden, lezingen e.d.
3) T.b.v. bedrijfsverzamelgebouwen
4) Gereserveerd voor het bedrijvenverzamelgebouw (aankoop grond en bedrijven)
Begroting NAHID 2011
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Ontvangsten

Uitgaven

Bankkosten

350

Bestuurskosten

200

Donaties organisaties

40.000

Donaties particulieren

14.000

Huis

35.000

Kamer van Koophandel

37

Musa

420

420

Porto/Kopieerkosten

150

Reiskosten in Nederland

300

Reiskosten naar Afghanistan

2.000

Rente

1.500

Telefoon in Nederland
150
Uitgaven in Afghanistan
Website

250

Werkgelegenheid:

31

Bijdrage Impulsis 2008/2009 + 2010
Wilde Ganzen
Nahid

190.000 *
77.267
7.000
88.701

228.888

Totaal
* Werkgelegenheid:
Bedrijfsgebouwen
Aankoop grond
Bakkerij
Apotheek
Meubilair gebouwen
Training vrouwen

228.888

10.000
5.000
5.000
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Annual Financial Report of Nahid House 1-January - 31 December 2010 with remain
budget year of 2009 and (2045.46€) helped by Elizabeth from AWN

Expenses

2009

Total Cost/Unit
(Euro) 2010

1

Food

5.286

7.837

2

House Rent

8.723

13.608

3

Fuel/Car

2.880

2.820

4

Electricity

293

477

5

Generator

83

66

6

School

2

2

7

Communication

224

250

8

Women

399

466

9

Gas

341

545

10

Internet

288

396

11

Course

99

597

12

Doctor

30

19

13

Stationery

75

205

14

Office

266

976

15

Kids

102

917

16

Taxes

17

Salary

10.430

11.256

Wood

288

Bicycle/fixing

29

Number

18

House Expenses

2.869

7.837

Total

32.707

48.274

12

