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Stichting SCAN
Stichting SCAN is een comité bestaande uit Afghaanse en Nederlandse vrijwilligers, wat
zich tot doel stelt om een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Afghanistan.
Omdat we ons bewust zijn van het belang wat goed onderwijs hierbij heeft, zetten we
ons al een aantal jaren in om op een paar plekken in Afghanistan mee te helpen het
basisonderwijs weer op te zetten.
Onderwijs aan meisjes heeft hierbij onze speciale aandacht.
Khost
Oorspronkelijk was het de bedoeling in
Khost een nieuwe school te bouwen.
Het bleek echter dat er in de buurt al
een
school
bestond
die
echter
behoefte had aan tafels en stoelen
voor de meisjes. Tot nu toe moesten
die op de grond zitten. Met nieuwe
meubels zou de school in de behoefte
aan goed onderwijs voor de meisjes
kunnen voorzien. We hebben toen
besloten de acties hierop te richten.
Inmiddels is dat gelukt. Dank zij
inzamelingsacties door de leerlingen
van het Bernardinuscollege in Heerlen
kunnen de meisjes nu op een normale
manier de lessen volgen.
Uiteraard komt dit de effectiviteit van het onderwijs zeer ten goede. Deze school is nu
voorzien van de noodzakelijke inventaris. Hopelijk gaan de leerlingen van het
Bernardinuscollege nog even door met hun acties voor andere scholen die dringend
materiaal nodig hebben.
Kabul
Vorig jaar is er in het Khak i Jabbar
district in de provincie Kabul een
meisjesschool gebouwd. In september
2006 is deze school, de Puta Khazana
school, feestelijk in gebruik genomen.
De districtsbestuurder, de heer Haji
Zemari bedankte de hulporganisaties,
waaronder de SCAN, die de middelen
voor
de
school
hebben
bijeen
gebracht. Mevrouw Suhaila Alekozay,
die zich tijdens het Taliban bewind al
ingezet heeft voor onderwijs aan
meisjes, knipte namens haar AGA
organisatie het lint door voor de
opening. Zij liet weten dat de school in
een grote behoefte voorziet in de
regio.
Nu al zijn 150 meisjes ingeschreven maar de acht klaslokalen bieden ruimte voor 400
meisjes, ook uit de omliggende dorpen. Dan zal er in twee ploegen les gegeven worden.
De plaatselijke bevolking leverde de grond en veel werkkracht en zal de school verder in
stand houden. Ook voor deze school heeft de SCAN acties gevoerd. Mede dank zij veel
gulle gevers kon er een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de bouw van deze
school.

Nieuws brief van Solidariteits Comité Afghanistan – Nederland (Stichting SCAN) Nr. 1 - 2006

Pagina 2 NL

Herat
In een wijk aan de rand van de
stad Herat is onlangs de eerste
steen gelegd voor een nieuwe
basisschool. Dit gebeurde, namens
de Stichting SCAN, mede door Ali
Daliry. Onder andere door acties
van het Sintermeertencollege en
Emmacollege in Heerlen is de bouw
van
deze
school
mogelijk
geworden.
De
school
gaat
onderwijs bieden aan kinderen uit
de wijk maar ook uit dorpen in de
omgeving. Tot nu toe krijgen de
meeste van deze kinderen geen
onderwijs of moeten ze dat in de
open lucht volgen.
Het leggen van de eerste steen gebeurde op feestelijke wijze met stenen ingepakt in
cadeaupapier. Iedereen die belangrijk is voor de school mocht zelf een steen plaatsen in
het gat waar het fundament van de school op gelegd wordt. Dat levert dus een stevige
basis. Er zijn afspraken gemaakt met een aannemer om de school in fasen te bouwen
maar wel voortvarend.
Inmiddels is ongeveer €25.000,- ingezameld maar de ervaring heeft ons geleerd dat er
meer geld nodig is. Voor een school als deze ongeveer €75.000,-. We hopen dus dat de
leerlingen van het Sintermeertencollege nog even willen doorgaan met acties. Het al
ingezamelde geld staat inmiddels op een rekening van de Wilde Ganzen. Deze organisatie
heeft toegezegd om het totale bedrag dat ingezameld wordt met 65% te verhogen.
Daarnaast houdt zij toezicht op de besteding van het geld.
Alle kleine en grote bijdragen zijn welkom. Onze Girorekening: 9673353 t.n.v. Stichting
SCAN
- IBAN: NL27 PSTB 0009 6733 53 - BIC: PSTBNL21
Herat
Herat of Harat, stad in Afghanistan, hoofdstad
van de gelijknamige provincie, in het dal van de
Roed, met 260 000 inw. De stad is het
economische en culturele centrum van WestAfghanistan en is gelegen in een van de
vruchtbaarste, geïrrigeerde, landbouwgebieden
(rijst, granen, wijndruiven, tabak, fruit, katoen)
van het land. Belangrijke handel, o.m. in
karakoel-wol,
industriële
verwerking
van
landbouwproducten en traditionele leer- en
metaalbewerking;
daarnaast
van
oudsher
vervaardiging van tapijten. In de omgeving
winning van chroom. Knooppunt van wegen;
vliegveld.
In en rond de stad bevinden zich vele resten uit de rijke historie van de stad, m.n. uit de
15de eeuw, w.o. de oude citadel met massieve vestingwerken, een mausoleum, twee
madrasa's en de grote moskee met rijk versierde gevel (1498). Historisch museum.
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