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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; (helaas hebben we het huis zelf in 2012 moeten
sluiten, vanwege gebrek aan financiële middelen)
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 helpen 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
Sinds de Taliban in augustus de macht overnamen is het heel onduidelijk
hoe de toekomst voor de Afghanen, en in het bijzonder de vrouwen, er uit
zal gaan zien.
Volgens de berichten die uit het land komen via de media en via onze
eigen kanalen lijkt het niet de goede kant op te gaan. In woorden wel,
want de Taliban beloven dat vrouwen hun in de afgelopen 20 jaar
verworven rechten kunnen behouden, maar de scholen bijvoorbeeld zijn
nog steeds gesloten.
Heel veel mensen zijn vanuit de omliggende gebieden naar Kabul
gevlucht, arm en berooid, met slechts heel weinig van hun bezittingen.
Veel ‘wonen’ er nu in tenten in de parken. Ze worden zo veel als
mogelijk geholpen door omwonenden.
Vrouwelijke activisten worden gearresteerd en gegijzeld. In eerste
instantie wordt de arrestatie ontkend en later worden ze onder druk van de
buitenlandse organisaties vrijgelaten met de boodschap (als bedreiging)
dat ze niets los mogen laten over de periode waarin ze gearresteerd
waren. Zo zijn er veel voorbeelden van de overtreding van de rechtsregels
door de Taliban.
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Daarbij komt nog de enorme inflatie, waardoor levensmiddelen 70 %
duurder zijn geworden en het einde van de prijsstijging is nog lang niet in
het zicht.
Omdat het bestuur erg klein is, maar vooral omdat de financiële middelen
ons niet veel ruimte gaven, kunnen we in Kabul niet heel veel activiteiten
ontplooien.
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
Het bestuur heeft vanwege de geografische afstanden ook in 2020 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. Om de week is er telefonisch contact met Shukor en
Amir. Maar ook met de vrouwen.
Na de verontrustende berichten over de situatie vlak na de
machtsovername door de Taliban zijn wij direct begonnen met het
opstarten van de evacuatie van onze mensen in Kabul. Helaas is dat hele
proces gestopt, omdat Nederland de evacuatie niet de hoogste prioriteit
gaf. Niet van de mensen die voor het Nederlandse leger hebben gewerkt
of voor de Nederlandse ambassade. En zeker niet voor Afghanen die voor
Nederlandse ngo’s werkten. Dat ook zij gevaar liepen (lopen) werd ons
duidelijk toen Amir er van beschuldigd werd dat hij voor een
buitenlandse organisatie werkt. Hij werd gearresteerd en behoorlijk
afgetuigd. (Wij hebben er foto’s van.) Gelukkig kwamen buurtbewoners
hem te hulp door aan te geven dat dat niet waar is. Een leugentje om
bestwil, zullen we maar zeggen. We zijn daar blij mee.
Helaas moeten we, vanwege ziekte, afscheid nemen van de
penningmeester, Hein Vrolijk. Hein heeft al de jaren van het bestaan van
de stichting als penningmeester meegedraaid. Hij heeft mede vorm
gegeven aan onze activiteiten. Dank je wel Hein, voor al je werk. We
wensen je het allerbeste.
Naar een nieuwe penningmeester zijn we nu op zoek. Voorlopig zal Zahir
Wassiee dat waarnemen.
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DE VROUWEN EN KINDEREN
De laatste vijf vrouwen die in het huis tot 1 februari 2013 woonden
worden nog steeds ondersteund door onze stichting. Inmiddels zijn er nog
2 vrouwen bijgekomen. In totaal ondersteunden wij vanaf 2021 dus 7
vrouwen met hun kinderen. Daarnaast zijn er ook de twee huisbewaarders
met hun gezinnen die door het werken voor onze stichting een beter leven
voor hun kinderen kunnen waarborgen.
Regelmatig hebben we met alle vrouwen van Nahid telefonisch contact.
We spreken dan over hun situatie thuis en in de stad. Alle vrouwen zitten
thuis, evenals hun afgestudeerde kinderen: ze kunnen geen werk vinden.
Mannen en jongens die geen baard hebben mogen zo wie zo niet werken.
Van de kinderen studeert één dochter voor haar master civil ingeneering
en een andere dochter studeert voor haar master psychologie. Dat gebeurt
online. Een dochter is lerares, maar de scholen zijn gesloten.
Verder gaat er één jongen naar de universiteit. De andere kinderen
proberen werk te vinden (8) of zouden naar school moeten/willen gaan
(13).

HET GEBOUW
In de twee woonruimtes op de begane grond woonden tot augustus de
twee bewakers met hun gezinnen, zodat het gebouw bewaakt was.
Deze twee mannen werken vanaf het begin al voor onze stichting.
Zij verzamelen de informatie die wij nodig hebben. Daarnaast zijn zij een
onmisbare steun voor de vrouwen en kinderen.
Vanwege bedreigingen waren zij genoodzaakt om het huis te verlaten en
elders een onderkomen te zoeken. Hun adres nu is ook ons onbekend. We
onderhouden telefonisch contact met hen.
Het huis staat nu leeg. Af en toe gaat één van hen even langs om te kijken
hoe het er bij staat. Maar eigenlijk is dat voor hen te gevaarlijk, want
geeft de betrokkenheid aan met onze stichting.
Aan de verbouw zou net worden begonnen, de werkzaamheden werden
opgestart, toen de Taliban aan de macht kwam. Daardoor is alles weer
gestopt. Het is nu wachten op allerlei toestemmingen van hogerhand.
Maar wij hebben de verwachting dat het wel eens heel lang kan gaan
duren voordat we aan de bouw mogen beginnen.
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PR
Onze stichting heeft ook in 2021 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.
Daartussendoor sturen we als er interessant nieuws is een bericht naar de
donateurs.

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;
ECW,
een vrouwenorganisatie die zich bezig houdt met
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vrouwenrechten;
KOO,
een organisatie die gehandicapten ondersteunt.
Met al deze organisaties hebben we jarenlang goed samen gewerkt. Maar
nu hebben we geen contact met hen, omdat ze of gesloten zijn, of omdat
de medewerksters ondergedoken of gevlucht zijn. Slechts enkele
internationale organisaties hebben nog enkele actieve medewerkers in
Kabul.

RESULTATEN in 2021
In Afghanistan: Alle zeven vrouwen zijn eerst door de covin-19 dreiging
werkloos geworden. En na augustus is er helemaal geen werk meer te
vinden voor onze ongeletterde vrouwen.
In Nederland:
- Gelukkig ontvangen we van de particuliere donateurs nog steeds
voldoende fondsen om de gezinnen te blijven ondersteunen.
- Op 3 november hebben we op initiatief van de groep vrouwen in
Enschede (die heel veel doet voor onze stichting) een bijeenkomst
georganiseerd. Het verslag hiervan te vinden op
https://mcusercontent.com/5970f6d9eb8eb65f29b532217/files/ca37ad49-7742-b7be-0e93df44cce1c341/Kort_verslag_van_NAHID_van_4_nov_2021.01.pdf

- Er was verder contact met enkele gevluchte Afghaanse vrouwen
over vervolgstappen. Dat heeft tot nu toe nog niets opgeleverd.

BEOOGDE RESULTATEN IN 2022
- Zolang de financiën dat toelaten zullen we de negen gezinnen
blijven ondersteunen, zowel financieel als mentaal.
- We zullen blijven volgen of het met de vrouwen goed gaat, of hun
kinderen naar school kunnen gaan.
- In 2022 gaan wij door met zoeken naar andere donoren, zowel bij
organisaties, 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.
- We blijven zoeken naar mogelijke partners, zowel in Nederland als
in Afghanistan.
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BEOOGDE RESULTATEN OP LANGERE TERMIJN
Helaas kunnen we over de lange termijn geen hoge verwachtingen
hebben. Het is in deze tijd afwachten wat er op den duur mogelijk is.
FINANCIËN
Een groepje vrouwen in Enschede en omgeving verkopen op markten en
braderieën zelfgemaakte producten, waarvan de opbrengst voor stichting
Nahid is. Helaas was er ook in 2021 vanwege de beperkende maatregelen
minder mogelijk.
De bijdrage van de vaste donateurs blijft constant, maar is te weinig om
alle onkosten te dekken, vooral nu het vanwege de inflatie nodig is om
per gezin meer geld te sturen. Daarom zijn we extra blij met de bijdragen
die enkele donateurs eens of meerdere keren per jaar aan ons over maken.
We kunnen nu alle gezinnen met iets meer geld ondersteunen. Dat hebben
ze hard nodig om op de been te blijven.
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BALANS NAHID 2021
In euro's
31 december
2021
ACTIVA

Liquide middelen:
Saldo rekening Rabobank

48.037

Schulden
Bankkosten

- 32

Totaal Activa

48.005
PASSIVA

Eigen Vermogen:
Algemene reserve per 31.12.2020
Resultaat 2020
Algemene reserve per 31.12.2021

Totaal Passiva

48.927
- 922
______
48.005

48.005
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RESULTATENREKENING NAHID 2021
In euro's
Ontvangsten

Uitgaven

Bankkosten

364

Computers kinderen

694

Donaties organisaties

2.253

Donaties particulieren

12.303

Hulpbijdragen/salarissen

13.974

Suikerfeest

336

Porti/kopieerkosten

54

Representatie

25

Website

31

Negatief saldo
Totaal

922
15.478

15.478
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