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Stichting Nahid 

Jaarverslag 2018 

 

Gegevens: 

Opgericht te Middelstum op 16 december 2004 

 

Handelsregisternummer H020864710000  

 

Adres: Martinikerkhof 31a 

  9712 JH Groningen 

 

  rek.nr. 1029.53.872 

  t.n.v. stichting Nahid 

  te Groningen 

 

 

Doel : a. financiële, materiële en morele ondersteuning vanuit   

               Nederland bieden bij het in standhouden van een vrouwenhuis 

               in Afghanistan, nu en in de toekomst 

 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 

  518 Montée de Chez Voisin 

  38780 Eyzin Pinet 

  Frankrijk 

 

Secretaris:  mevr. Q.Wassiee 

   Hans Lodeizenstraat 22 

   9745 DS Groningen 

 

Penningmeester: de heer H.Vrolijk 

   Martinikerkhof 31 a 

   9712 JH Groningen 
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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 het 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 zo nodig hulp bieden voor  

    psychologisch welbevinden  

 

 

 

INLEIDING 

 

Dit jaarverslag lijkt alweer op dat van vorig jaar. Maar toch niet helemaal. 

Er zijn een paar lichtpuntjes. De slechte omstandigheden in Kabul maken 

het ons en vooral de vrouwen niet gemakkelijk. Maar naar 

omstandigheden gaat het iedereen goed.  

 

Omdat het bestuur erg klein is, maar vooral omdat de financiële middelen 

ons niet veel ruimte gaven, kunnen we niet hel veel activiteiten 

ontplooien. Toch hebben we contact gelegd met een financieel 

bemiddelaar, die ons hoop heeft gegeven op financiering van de afbouw 

van het gebouw. 

 

We zijn nog altijd blij dat we de vrouwen in Kabul kunnen ondersteunen, 

al is het bescheiden. En de vrouwen zijn elke maand weer blij met onze 

steun. 

 

 

BESTUUR  
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Het bestuur heeft vanwege de geografische afstanden ook in 2018 per 

telefoon vergaderd. Daartussendoor waren er weer regelmatig de nodige 

informele telefonische contacten. Naast de eigen organisatorische zaken 

zijn tijdens de gesprekken steeds de rapportages vanuit Kabul 

doorgesproken en werden onze vragen en opmerkingen per telefoon of 

per email met de twee huisbewaarders van het gebouw-in-aanbouw in 

Kabul besproken. Iedere twee/drie weken is er telefonisch contact met 

Shukur en Amir. 

 

 

DE VROUWEN 

 

De laatste vijf vrouwen die in het huis tot 1 februari 2013 woonden 

worden nog steeds ondersteund door onze stichting. 

Maar er is dit jaar een vrouw met kinderen bij gekomen. Zij leeft in een 

schrijnende situatie. Haar man is omgekomen bij een bomaanslag en haar 

familie gebruikte haar daarna als huishoudster, maar het was bepaald 

geen vredige situatie. Zij woont nu bij haar schoonzus, maar ook dat geeft 

problemen, omdat zij financieel niet kan bijdragen. De kinderen konden 

niet naar school. Door onze ondersteuning is haar positie in de familie 

iets verbeterd en kunnen de kinderen naar school. 

Zij is bij ons aangemeld door een oud schoolgenoot die haar en haar 

situatie goed kent en die onze stichting kent. 

 

Met Sumaya (docher van één van de vrouwen) hebben we nu af en toe in 

het Engels per email contact.  Zij vertelt dan over de situatie. 

Zij is afgestudeerd bouwkundige en werkt op vrijwillige basis bij een 

elektriciteitsmaatschappij. Op die manier hoopt ze eens werk in vaste 

dienst te krijgen. En ze volgt een cursus Engels. 

Op 24 november 2018 schreef zij ons onder meer: 
 

the internet is a good way for communication, I am very happy to 

receive an email from you. 

I am working as an intern in an electricity company it works in the whole 

of Afghanistan the paid us only for travel and food cost. My field is civil 

engineering, 

I try to find permanent jobs, I am working as a drafter with  AutoCAD. 

I try to find a permanent job but it is difficult to find permanent jobs but I 

never lose my effort I try until I find a permanent job  

my sister Sabria also finished university she is still jobless but she tries to 

find jobs she applies for a job and gives exam but it doesn't work cause 

the situation of Afghanistan is not good in here is a lot of corruption in 

order she tries to find jobs. 
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my brother Mujtaba study graphic design in Kabul University my little 

brother Aziz finished school he takes to prepare for the entrance exam for 

university. 

 

en eind december schreef zij: 

the situation in Kabul is not good, but we try to live. yes, we travel by 

bus. especial me every day I go to office by bus. sometimes Taliban 

suicide attack, but we don't know when they explode.  

yes, women can go there is nothing to forbid them from working. No, 

now women didn't wear a burka. they just wear a scarf because the 

government of Afghanistan forbids wearing of a burka. 

thank you for supporting us. yes, it is not easy but my mother and other 

women are strong. 

the weather is very cold in Kabul but it is not snow in here it is rainy.  

all the women have contact with each other the children also have contact 

with each other they are in Facebook or WhatsApp. 

thank you for being curious about us.  

 

De oudste zoon van Shukor is dit jaar afgestudeerd als econoom. Maar 

ook hij kan (nog) geen werk vinden. Zijn jongere broer gaat naar de 

middelbare school en de kinderen van Amir ook. 

 

HET GEBOUW 

 

In de twee woonruimtes op de begane grond wonen nog steeds de twee 

bewakers met hun gezinnen, zodat het gebouw bewaakt is.   

Deze twee mannen werken vanaf het begin al voor onze stichting. Met 

hun gezinnen wonen zij nu in het gebouw-in-aanbouw. Zij ontvangen 

rechtstreeks van ons hun maandelijkse bijdrage. Ook hun kinderen 

kunnen op deze manier naar school.  

Zij verzamelen de informatie die wij nodig hebben. Daarnaast zijn zij een 

onmisbare steun voor de vrouwen en kinderen.  

 

Omdat de financiën van de stichting niet toereikend zijn om het gebouw 

verder af te maken, hadden we in 2017 besloten om aan de ondersteuning 

van de vrouwen prioriteit te geven. Dat betekent dus dat de afbouw van 

het gebouw stil stond. Maar nu we contact hebben met een financieel 

bemiddelaar is er weer hoop. We zijn begonnen aan het schrijven van een 

projectplan en hopen in 2019 daar iets mee te bereiken. We proberen 

twee projecten van de grond te krijgen; het een om het gebouw af te 

maken en een om weer vrouwenopvang te realiseren, namelijk op de 

tweede verdieping. 

 



 

 5 

PR 

 

Onze stichting heeft ook in 2017 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. 

 

De website wordt zo goed mogelijk bijgehouden. En op de facebook 

pagina kunnen we soms een interessant nieuwtje plaatsen. Soms, want 

Afghanistan is niet vaak meer in het nieuws.  De wereld heeft andere 

prioriteiten. 

 

 

CONTACTEN 

 

In Nederland: 

Platform Vrouwen en Duurzame Vrede, 

  Via dit Platform hebben we contact met andere vrouwengroepen 

 die met vrede en verzoening bezig zijn. Vooral de contacten met 

 de vrouwengroepen uit de diaspora zijn voor ons van veel belang. 

 We putten uit hun ervaringen de kracht en het enthousiasme om 

 verder te gaan. Zie voor meer info over dit platform: 

 www.vrouwenenduurzamevrede.nl 

Organisaties van Afghaanse vrouwen in Nederland. 

Stichting Farda 

  

In Afghanistan: 

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; 

ACBAR, 

  een Afghaanse organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van 

 het land en rechtvaardigheid; 

HAVCA,  

 Zij onderhouden een opvanghuis voor vrouwen die hebben te 

 maken met huiselijk geweld;  

AWSDC, 

           Zij onderhouden twee  shelters voor vrouwen die te maken 

 hebben met huiselijk geweld of die uit de gevangenis zijn 

 ontslagen; 

http://www.nahid.nl/
http://www.vrouwenenduurzamevrede.nl/
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ECW,  

    een vrouwenorganisatie die zich bezig houdt met  

            vrouwenrechten; 

KOO, 

            een organisatie die gehandicapten ondersteunt. 

 

Met al deze organisaties hebben we jarenlang goed samen gewerkt. Maar 

nu hebben we weinig tot geen contact met deze organisaties omdat wij op 
dit moment elkaar niets kunnen bieden. 

 

RESULTATEN in 2018 

 

In Afghanistan: Vier van de vijf vrouwen die tot 2013 in het huis 

woonden, hebben werk. Een zesde vrouw ondersteunen we vanaf de 

zomer 2018. Helaas is voor geen van hen het salaris hoog.   

 

- Alle kinderen gaan naar school of universiteit of hebben hun 

studie afgerond en zoeken werk. 

- De begane grond van het gebouw is klaar. De twee bewakers 

wonen er nu met hun gezinnen. Zie hiervoor verder hierboven 

onder ‘Het gebouw’.  

 

In Nederland: 

- Ook in 2018 hebben we gezocht naar mogelijkheden om fondsen te 

krijgen voor de verdere bouw van het incubatie centrum. Maar in 

deze tijd blijkt dat heel moeilijk. Wel hebben we nu contact met 

een financieel bemiddelaar. Dat geeft een hoopvol perspectief. 

- Gelukkig ontvangen we van de particuliere donateurs nog steeds 

voldoende fondsen om de vrouwen te blijven ondersteunen. 

 

 

 

BEOOGDE RESULTATEN IN 2018 

 

- Wij hopen in 2019 weer een deel te kunnen realiseren van de bouw 

van het incubatiecentrum. De begane grond is klaar en in gebruik. 

Van de eerste verdieping staan de buitenmuren en het plafond. 

Daarin willen we accommodaties realiseren voor bedrijfjes. De 
tweede verdieping, waar huisvesting moet komen voor vrouwen uit 

onze doelgroep, zal pas kunnen worden gebouwd zodra we een of 

meer grote sponsors hebben gevonden. Daar zijn we nu druk mee 

bezig. 
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- Zolang de financiën dat toelaten zullen we de vrouwen die tot 1 

februari 2013 in het huis woonden en de ‘nieuwe’ vrouw blijven 

ondersteunen in hun woonlasten. 

- We zullen blijven volgen of het met deze vrouwen goed gaat, of 

hun kinderen naar school gaan.  

- In 2019 gaan wij door met zoeken naar andere donoren, zowel bij 

  organisaties in Nederland en in het buitenland, als onder 

 particulieren.  

- In de Nieuwsbrieven (tweemaal per jaar) proberen we steeds de 

kracht van vrouwen in Afghanistan te laten zien en meer 

bewustwording over en draagvlak voor de cultuur in Afghanistan te 

creëren. Ook doen we dat via de website.  

- We blijven zoeken naar mogelijke partners, zowel in Nederland als 

in Afghanistan.  

 

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. 

Deze doelstelling kan beter gerealiseerd worden als meer 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. Wij zouden heel graag daaraan 

een bijdrage willen leveren door middel van het incubatiecentrum. Maar 

helaas hebben we op dit ogenblik nog niet de financiële middelen om dat 

af te bouwen. Maar we zijn er mee bezig. 

 

 

FINANCIËN 

 

 

Een groepje vrouwen in Enschede en omgeving verkopen op markten en 

braderieën zelfgemaakte producten, waarvan de opbrengst voor stichting 

Nahid is.  

De bijdrage van de vaste donateurs blijft constant, maar is te weinig om 

alle onkosten te dekken. Daarom zijn we extra blij met de bijdragen die 

enkele donateurs eens of meerdere keren per jaar aan ons over maken.
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BALANS NAHID 2018 

 

In euro's 

 

 31 december 

2018 

ACTIVA  

 

   Vaste Activa: 

  

       Aanschafwaarde bedrijfsgebouw   

       Afschrijving (3e jaar, 5% p.j.)                                             

     

       Boekwaarde bedrijfsgebouw 

   

 Liquide middelen:        

 

       Saldo rekening Rabobank 

        

  Schulden 

 

        Bankkosten   

         

 

Totaal Activa  

     

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 58.760 

 - 8.814 

______ 

49.946 

 

 

 

10.160 

 

 

 

- 131 

 

 

 

59.975 

 

PASSIVA  

 

 

    Eigen Vermogen: 

 

        Algemene reserve per 31.12.2017 

        Resultaat 2018 

   

        Algemene reserve per 31.12.2018 

 

    

         

   Totaal Passiva 

 

 

 

 

 

  

 62.754 

-  2.779 

   ______     

                    59.975 

 

 

 

                    59.975 
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RESULTATENREKENING NAHID 2018 

 

 

In euro's 

 Ontvangsten Uitgaven 

 

Afschrijving bedrijfsgebouw 

 

Bankkosten 

 

Belastingen                     

 

Donaties organisaties      

 

Donaties particulieren       

 

Hout       

 

Hulpbijdragen/salarissen  

 

Suikerfeest 

 

Website 

 

Negatief saldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.750 

 

8.070 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

2.779     

 

2.938 

 

  574 

   

   82 

   

 

 

 

 

1.064 

 

7.490 

 

   299 

    

    152  

     

       

 

 

 

Totaal 12.599 12.599 

 

 


