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De meisjesschool in Herat
Tijdens mijn laatste werkbezoek aan het ongeveer 350.000 zielen tellende Herat in Afghanistan heb
ik vooral de zuidkant van de stad bezocht. Daar wordt thans een meisjesschool gebouwd, het
jongste SCAN-project. Acht leslokalen en diverse units voor docenten op de begane grond en een
pc-ruimte en bibliotheek op de eerste etage van het gebouw. Deze school moet over een half jaar
klaar zijn voor gebruik en zal dan plaats bieden aan minstens vierhonderd kinderen in de leeftijd van
6 tot en met 14 jaar.
Waarom een meisjesschool?
Misschien vraag u waarom een meisjesschool? Het antwoord is eenvoudig: daaraan is een enorm
tekort in Herat. Gedurende het Taliban bewind mochten meisjes niet naar school. Ze moesten thuis
blijven en leerden dus niets. Vóór de Taliban mochten meisjes wel naar school en zelfs naar de
universiteit maar gebeurde vooral het laatste heel weinig. Na de bevrijding was het voor meisjes
weer toegestaan onderwijs te volgen en vanaf dag één is daar gretig gebruik van gemaakt. Het
animo is echter zo groot dat Herat en eigenlijk heel Afghanistan, met een ontzettend tekort aan
meisjesscholen kampen. De zuidelijke locatie is bewust gekozen. In de buurt liggen drie dorpen
waarvan de kinderen geen onderwijs kunnen volgen. Die kinderen kunnen nu dus meeprofiteren.
Een schooltje bouwen in een van die dorpen, is geen optie. De weinige vrouwelijke onderwijzers die
er zijn komen uit de stad en durven niet ver alleen te reizen.
Voor de kinderen uit die dorpen ligt de situatie moeilijk, soms reizen zij onder begeleiding van
ouders of andere bewoners naar school in de stad.
Ambtelijke molens
Ruim anderhalf jaar heeft het geduurd voordat de overheid groen licht gaf voor de school in Herat.
Er zijn momenten geweest dat ik dacht: ‘dit wordt niks meer’. Het is niet zo dat er moedwillig
tegengewerkt wordt. Neen, zeker niet, maar het Afghaanse Ministerie van Onderwijs stelt nu
eenmaal heel veel voorwaarden. Daarbij gaat het om zaken als locatie, ontwerp en bouwmaterialen.
Bovendien heeft de overheid er een handje van om bestaande plannen om de haverklap te
veranderen, wat ook weer tot grote vertragingen kan leiden.
Hoe tergend langzaam sommige Afghaanse ambtelijke molens draaien? Tijdens mijn laatste bezoek
heb ik een week lang door het Ministerie van onderwijs gezworven om één handtekening te
krijgen!!!! Het vervelende van de situatie is dat je in Nederland fondsen werft, maar dat je
vervolgens zo een jaar verder bent voordat je concrete resultaten kunt laten zien. Dat is vervelend,
want sponsors willen uiteraard weten wat er met hun geld gebeurt.
De bouw is begonnen
Maar goed: alle plannen zijn nu uiteindelijk goedgekeurd en de eerste bouwlaag van de school is
momenteel in aanbouw. Het vorderen van de bouw betekent overigens niet dat de Stichting SCAN
rustig achterover kan leunen. Er valt nog zat werk te verrichten, zo blijkt. Eén van de belangrijkste
dingen is dat er een schoolcomité komt. Daarin zullen met name ouders en burgers
vertegenwoordigd zijn. Immers, zij moeten straks voor het onderhoud van het gebouw, maar ook
voor de veiligheid van leerlingen en onderwijzers zorgen. Daarnaast zal het Solidariteits Comité
Afghanistan Nederland er nog een hele kluif aan hebben om de muur die rond het gebouw moet
verrijzen te financieren. Is straks ook dat rond, dan kunnen wij aan de slag met de ‘leukere’
projectzaken.
Mondiale bewustwording in Heerlen
We willen een briefwisseling tussen leerlingen van de school in Herat en Heerlense leeftijdsgenoten
op poten zetten. Dan kunnen de Afghaanse meisjes niet alleen hun schrijfvaardigheid tonen, maar
de Heerlense kinderen ook informeren over hun land. Andersom vertellen de Heerlense scholieren
over hun situatie en Nederland. Op deze manier willen we niet alleen onze bijdrage leveren aan het
onderwijs in Afghanistan maar werken we ook aan het slaan van een brug tussen Nederlandse en
Afghaanse scholieren. Kijkend naar de Millenniumdoelen, is dit onze kleine maar wel concrete
bijdrage hieraan, op weg naar een wereld waarin het goed is voor iedereen om er te leven met
steeds minder analfabetisme. Indirect werken we daarmee ook aan de realisering van andere
Millenniumdoelen. Onderwijs biedt kansen op betere bestaansmogelijkheden en helpt, door middel
van informatie, de gezondheidstoestand te verbeteren. Ook bereiken we hiermee een doelstelling
van het Heerlense beleid: vergroting van Mondiale Bewustwording.
Als alles goed gaat zal over enkele weken het dak van de school klaar zijn. U kunt regelmatig foto’s
van de vorderingen aan de school online op onze website bekijken. We streven ernaar wekelijks
nieuwe foto’s te plaatsen.
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Schoolborden in Afghanistan.
De Stichting SCAN heeft een tijdje geleden, met behulp van Mangal Transport & Shipping in Hamburg, twee
schoolborden naar Afghanistan gestuurd. Die zijn intussen aangekomen en in gebruik genomen. Wij willen ook
de technologie van deze verrijdbare schoolborden naar Afghanistan brengen. Deze borden zijn namelijk
geschikt voor gebruik door mensen van alle leeftijden doordat ze omhoog en omlaag kunnen. Wij bedanken bij
deze de directie en medewerkers van Mangal Transport & Shipping die het transport mogelijk gemaakt hebben.

Activiteit van de Stichting SCAN in 2008:
8 maart 2008 Internationale Vrouwendag.
De vrouwengroep van de Stichting SCAN heeft op zaterdag 8 maart 2008 de Internationale Vrouwendag
georganiseerd. Op die dag waren veel vrouwen uit Nederland, Afghanistan en andere landen aanwezig in de
grote zaal van de Luciushof. Alle vrouwen kregen een roos en aan het einde van de bijeenkomst is een petitie
met 8 belangrijke gedachten voorgelezen die naar President Karzai van Afghanistan is gestuurd. In de petitie
wordt onder andere gevraagd om culturele centra op te richten zowel in Afghanistan als in Nederland,
(juridische) adviesbureaus te openen in Kabul en andere steden, veilige verblijfcentra in te richten waar
vrouwen veilig kunnen leven en bibliotheken te openen voor vrouwen in verschillende plaatsen in Afghanistan.
Actiedag op het Graaf Huyn College te Geleen
Op vrijdag 18 april hebben Afghaanse kinderen, samen met hun schoolgenoten een actie gevoerd ten bate van
goede doelen. De Afghaanse leerlingen hebben zich vooral ingezet voor het scholenproject in Afghanistan. De
Stichting SCAN heeft gezorgd voor foto’s, een informatiefolder en Afghaanse kleding. De Stichting SCAN
bedankt docenten andere medewerkers van de school, de leerlingen en vooral de Afghaanse leerlingen voor
hun bijdrage aan de wederopbouw van Afghanistan.
Tentoonstelling in de Bazaar te Heerlen
Op vrijdag 21 maart (Goede Vrijdag) heeft Stichting SCAN, samen met ondernemers in de Bazaar te Heerlen,
een actie gehouden voor het scholenproject in Herat. Een week lang werden foto’s getoond over Afghanistan
en de projecten van SCAN en een aantal ondernemers uit de Bazaar stonden gedurende die week een paar
procent van hun inkomsten af aan het scholenproject.
Solidariteitsmaaltijd in Maastricht.
Op woensdag 23 april heeft de werkgroep “Solidariteitsmaaltijden” van Stichting SCAN in Maastricht een
informatie avond met Afghaanse eten georganiseerd.
Informatiedag in Jongerenkerk te Roermond
Op zondag 25 mei heeft Stichting SCAN een informatiedag gehouden in de Jongerenkerk te Roermond. De
deelnemers hebben informatie gekregen over de situatie in Afghanistan en over projecten van Stichting SCAN.
Tevens is er geld ingezameld voor het schoolproject in Herat.
Afghaanse dag In Heerlen
Zoals elk jaar in de week voorafgaand aan het Pemitochifestival heeft Stichting SCAN op vrijdag 27 juni een
dag georganiseerd voor en over Afghanistan. Mevrouw Soheila Alakozai-Moseddeq, was op dat moment net uit
Afghanistan in Nederland aangekomen. Zij informeerde onze gasten over de situatie waarin mensen in
Afghanistan leven. Hierbij kreeg de situatie van de vrouwen in Afghanistan specifiek aandacht. Zij toonde
daarbij een fotoreportage over haar werk met Afghaanse vrouwen en over de schoonheid van verschillende
landschappen en steden in Afghanistan.
Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen
Op zaterdag 27 september heeft Stichting SCAN deelgenomen aan de manifestatie “Heerlen in de Wereld, de
Wereld in Heerlen”. Stichting SCAN wil met dit soort activiteiten mensen informeren over de situatie in
Afghanistan in het licht van de Millenniumdoelen en over de steun van de gemeente Heerlen aan Derde
Wereldlanden.
Werelddag van verzet tegen extreme Armoede
Op zaterdag 18 oktober heeft Stichting SCAN een presentatie gehouden over de armoede in Afghanistan en
over de redenen waarom SCAN kiest voor een scholenproject in Afghanistan. Stichting SCAN is van mening dat
het gevecht tegen armoede moet beginnen met goed onderwijs omdat de toekomst van een land en de mensen
afhankelijk is van goed onderwijs.
Als de kinderen goede onderwijs volgen, hebben ze een goede toekomst en hoeven ze hopelijk geen armoede
te lijden.
Activiteiten van Stichting SCAN in 2008:
- Op woensdag 10 december vindt de internationale Mensenrechtendag plaats in de grote zaal van
Luciushof, Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen; SCAN zal hieraan actief deelnemen.
-

Op vrijdag 19 december vindt er een solidariteitsmaaltijd plaats in de grote zaal van Luciushof te
Heerlen. Meer informatie hierover en over nieuwe activiteiten van Stichting SCAN vindt u op de
website: www.StichtingSCAN.com

Donaties en bijdragen zijn welkom op rekening nummer: 9673353 van Stichting SCAN te Heerlen.
IBAN: NL27PSTB0009673353 BIC (SWIFT): STBNL21

