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Beste lezer,
Het jaar is alweer volop aan de gang; tijd
voor een korte terugblik op wat het
afgelopen jaar gerealiseerd is en voor een
schets van dat wat we dit jaar hopen te
realiseren.
Om gelijk maar met dat laatste te
beginnen: zo langzamerhand hebben we
het punt bereikt waarop we concreet
kunnen beginnen met het bouwen van de
school in één van de buitenwijken van
Herat.
Zoals jullie weten, is hiervoor in de zomer
van 2006 door Ali Daliry de eerste steen
gelegd onder het toeziende oog van leden
van het buurtcomité, van de lokale
overheid en van het ministerie van
onderwijs.
Tegelijkertijd werd een begin gemaakt met het leggen van de fundering voor de school.
Het ontbrak ons toen echter aan fondsen om gelijk door te gaan met het bouwen.
Vorig jaar stond daarom ook geheel in het teken van het verwerven van nieuwe fondsen en daarin
zijn we heel erg goed geslaagd.
De solidariteitsmaaltijd in juni was het startpunt van een bijzonder succesvolle brievenactie. Het
resultaat van deze actie mochten we van Wilde Ganzen toevoegen aan het geld wat we reeds bij
deze organisatie hadden staan. Dit betekent dat de opbrengt met ongeveer 60 % verhoogd wordt.
60 % meer bakstenen of materialen waar de school gebruik van kan maken! Daarna kwam het
bericht van Novib dat ook zij bij wilden dragen aan het bouwen van deze school.
De gemeente Heerlen deed daarop ook nog een extra duit in het zakje en als klap op de vuurpijl
kregen we van het automatiseringsbedrijf Atos een bedrag uit hun fonds voor goede doelen.
Daarmee kon 2007 afgesloten worden als een heel succesvol jaar; als een jaar waarin ons doel: het
bouwen van die school in Herat waar Afghaanse meisjes en jongens een beter perspectief geboden
wordt, opeens heel dicht bij komt.
Inmiddels zijn we op zoek naar een aannemer die deze klus voor ons op een betrouwbare manier
kan klaren. Het buurtcomité zal hierbij zeker een rol spelen.

School in Khost
In Khost en Khake Djabar hebben de
ontwikkelingen niet stil gestaan.
In Khost werden het afgelopen jaar de
schoolbanken in gebruik genomen die
dank zij de bijdrage van het Heerlense
Bernardinuscollege aangeschaft konden
worden. Daarnaast is de school inmiddels
in bezit van een computer en nieuwe
boeken. Over hoe het resterende bedrag
besteed zal worden, wordt momenteel
met leden van het schoolbestuur overleg
gepleegd.
De school van Khake Djabar is in gebruik
genomen. Al snel deden er zich echter
problemen voor met het dak. Na wat
onderhandelen was het ministerie van
onderwijs bereid om de kosten voor de
reparatie te dragen zodat de school weer optimaal gebruikt kan worden.
Deze plek wordt namelijk niet alleen als school gebruikt maar blijkt zich ook te ontwikkelen als een
centrum voor de gemeenschap.
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Informatie avond
Stichting SCAN heeft afgelopen jaar echter
niet enkel succesvol geopereerd met
betrekking tot de scholenprojecten. SCAN
vindt het namelijk ook belangrijk dat er
informatie over Afghanistan verspreid
wordt en dat Nederlandse medeburgers
vertrouwd raken met de Afghaanse
cultuur.
Mede in het kader daarvan organiseerde
de vrouwengroep vorig jaar een bijzonder
geslaagde bijdrage aan de jaarlijks
terugkerende internationale vrouwendag
in het Centrum voor Diversiteit.
De Solidariteitsmaaltijd werd al genoemd
in het kader van de fondsenwerving maar
dient zeker ook in het teken van
interculturele uitwisseling genoemd te
worden. De aanwezige gasten werden meegenomen op een Afghaanse bruiloft en kregen ter plekke
uitleg over de verschillende aspecten die daarbij van belang zijn.
Daarnaast deed SCAN ook dit jaar weer actief mee aan activiteiten als het Pemitochi festival en
Heerlen in de Wereld.
Al bij al mag 2007 dan ook gezien worden als een jaar om met trots op terug te kijken.
Daarbij past dan ook zeker een woord van dank aan u allen die eraan bijgedragen hebben om dit
jaar zo succesvol te maken; om onze gedeelde droom: een betere toekomst voor Afghanistan,
dichter bij te brengen.
Dank u wel.
Agenda van de activiteiten van Stichting SCAN in 2008:
1- 8 maart: Internationale Vrouwendag in de grote zaal van het Centrum voor Diversiteit,
Putgraaf 3 te Heerlen.
2- 21 maart: “Help Afghanistan” in Charlie’s Bazar, Klompstraat te Heerlen.
3- april: reis naar Afghanistan van Ali Daliry om er de stand van zaken met betrekking tot de
projecten te bekijken.
4- 25 mei: Informatiedag voor de Jonge Kerk in Roermond.
5- 27 juni: Afghaanse dag te Heerlen.
Daarnaast zullen we ook dit jaar weer minstens 1 informatieavond over Afghanistan organiseren en
zullen we, net als voorgaande jaren, deelnemen aan Heerlense activiteiten zoals het Pemitochifestival, “Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen”, de internationale mensenrechtendag en de
Europese conferentie over Afghanistan.

Adres wijziging:
Tot slot willen we u er op wijzen dat post aan ons met onmiddellijke ingang niet meer naar het adres
aan de Putgraaf gericht dient te worden maar aan:
Stichting SCAN, p/a Nazarethstraat 84, 6418 GG Heerlen.
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