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De meisjesschool in Herat 
Na maanden wachten en veel contacten met het 

Ministerie van Onderwijs in Afghanistan en diverse 

lokale overheden in Herat tijdens de zomervakantie 
van 2008, is de bouw van de meisjesschool in 

Herat begonnen. 
 

Het gebouw: 

Het gebouw is geheel gelijkvloers en staat op een 

ommuurde binnenplaats. Alle voor een school 

noodzakelijke voorzieningen zijn aanwezig. Naast 
de klaslokalen zijn er ruimtes voor de leerkrachten, 

de directie, de administratie en om te vergaderen. 

Verder is de school voorzien van een waterpomp, 

elektra en sanitaire voorzieningen. Op het terrein is 
nog ruimte voor een conciërgewoning. 

 

Het onderwijsaanbod: 

Met het onderwijs wat er gegeven zal worden, kunnen de leerlingen een basisschooldiploma behalen 

wat toegang biedt tot een voortgezette opleiding op het niveau van de middelbare school. Ieder 

schooljaar zullen er ongeveer 500 leerlingen aan het onderwijs deel kunnen nemen. Er wordt les 

gegeven in de vakken taal, natuurwetenschappen, geschiedenis, aardrijkskunde, handenarbeid en 
rekenen. 

 

De schoolstructuur: 
Er zal les gegeven worden in 8 tot 10 leerjaren waarbij de lessen van ieder leerjaar aan 2 of 3 

groepen van leerlingen gegeven worden. Deze groepen volgend de lessen als het ware in 

“ploegendienst”.  

Een groep bestaat uit 20 tot 50 meisjes die tussen de 6 en 14 jaar oud zijn. Voor het verzorgen van 
de lessen zijn 10 tot 20 leerkrachten beschikbaar.  

In de avonduren wordt de school gebruikt om onderwijs aan volwassenen te geven.  

De ouders van de kinderen die de school zullen bezoeken, zijn vaak kleine boeren (pachters) of 

landarbeiders (dagloners). Doorgaans hebben ze een laag inkomen en hebben ze zelf  weinig 
onderwijs genoten. En mede daarom zijn deze ouders overtuigd van de noodzaak om hun kinderen 

wel goed onderwijs te laten volgen. Ook de meisjes. 

 

Rechtvaardiging van de locatiekeuze: 

Sinds een aantal jaren bestaat er onder de meisjes grote belangstelling om onderwijs te volgen. 

Vanwege het ontbreken van een schoolgebouw is dat tot nu toe niet mogelijk geweest. Slechts 

enkele meisjes krijgen enige vorm van onderwijs doordat kennissen hen in een woonhuis les geven. 
De bevolking van de wijk waar de school gebouwd wordt staat dan ook pal achter het initiatief om 

daar een school te bouwen en is zeer bereidwillig daar zelf een bijdrage aan te leveren.  
 

Stand van zaken: 

Het bouwen is gestart in de zomervakantie van 2008 en voor het begin van de winter heeft het 

bouwbedrijf het voor elkaar gekregen om het bouwwerk te overdekken. Daarna heeft de bouw door 

de koude een tijdje stil gelegen maar sinds de temperaturen weer wat gestegen zijn, hebben de 
bouwlieden het afwerken van de binnenkant van het schoolgebouw weer opgepakt en werd de vloer 

gelegd. 

Begin april 2009 werden de deuren en de ramen geleverd en deze zijn inmiddels door de aannemer 

geplaatst.  
Van onze kant zijn wij als Stichting SCAN momenteel bezig om fondsen te werven voor de muur 

rondom de school. Dat is nodig omdat een meisjesschool zonder muur niet gebruikelijk is in 

Afghanistan! 

De Stichting SCAN is daarnaast aan het onderhandelen met een bedrijf over de levering van het 

schoolmeubilair.  
Wij hopen dat de school binnen kort helemaal klaar zal zijn zodat de meisjes er les kunnen krijgen. 

Als u dit project wilt steunen kunt u uw bijdrage op onze rekening storten: 

Rekeningnummer: 9673353 t.n.v. Stichting SCAN. 

Bezoek voor meer informatie en voor foto’s onze website: www.StichtingSCAN.com 
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De Internationale Vrouwendag: 
De Stichting SCAN en het Centrum voor Diversiteit hebben op zondag 8 maart samen in de grote 

zaal van de Luciushof te Heerlen, een feest georganiseerd ter gelegenheid van de Internationale  
Vrouwendag.  

Er werden een aantal lezingen rondom de Vrouwendag gegeven. Daarnaast konden gasten  

deelnemen aan een workshop, muziek beluisteren, een film bekijken of dansen. En natuurlijk waren 

er ook exotische versnaperingen. Het hoogtepunt van de dag was de uitreiking van de jaarlijkse 
waarderingsprijs. Stichting SCAN reikt deze 

prijs uit aan een vrouw die zich bijzonder 

verdienstelijk heeft gemaakt. Dit jaar werd 

de waarderingprijs uitgereikt aan mevrouw 

Shyma Housseini. Zij kreeg de prijs omdat 
zij zich heel erg inzet voor haar gezin, een 

goede en zorgzame buurvrouw is voor haar 

buren en daarnaast ook een actief lid van 

de Stichting SCAN is. Zij laat daarmee zien 
wat goed burgerschap in Heerlen en in 

Voerendaal kan betekenen en is daarmee 

een voorbeeld voor anderen. 

Op het programma van deze dag stond ook een inleiding door Zohra Rouah van de Stichting Vrouw 
en Welzijn Limburg. Ze sprak over het onderwerp: “Het bespreekbaar maken van ontwikkelingen 

rondom vrouwenkwesties in het kader van bewustwording”.  

De workshop werd verzorgd door Hilde van der Vorst (Talent in Beweging) en had als thema: 

“Kracht van de vrouw: verbaal en non-verbaal communiceren” . 25 vrouwen namen hieraan deel. 
Het programma werd afgesloten met de volgende aanbeveling: “Bewustwording van de kracht van 

vrouwen vindt plaats door opvoeding en scholing waardoor vrouwen zich steeds verder kunnen 

ontwikkelen”. 

 

Millenniumdoelen:  
Stichting SCAN werkt samen met Heerlen Mondiaal en de Gemeente Heerlen 

aan het verwezenlijken en bekend maken van millenniumdoelen in Heerlen. 

In de “Werkgroep Millenniumdoelen” is afgesproken dat daarom in 2009 

Millenniumdoel 2 (Iedereen naar school) onder de aandacht gebracht wordt. 

In de volgende nieuwsbrief zullen we hier uitvoeriger bij stil staan. 
 

Zicht op een nieuw schoolproject in Afghanistan? 
Een van onze leden, Hikmatullah Hikmat, is in juli 2008 naar Afghanistan afgereisd voor 

familiebezoek. Gedurende de tijd die hij in Afghanistan heeft doorgebracht, heeft hij daarnaast ook 

geïnformeerd naar mogelijkheden voor SCAN om een nieuw project op te starten.  
Daarvoor reisde hij een aantal keer naar de provincie Parwan ten noord-westen van Kabul, waar hij 

drie scholen bezocht. In het dorp Kaleh Bulah raakte hij in gesprek met inwoners van dit dorp, met 

leden van het schoolbestuur en met het lokale bestuur (shura).  

Lees verder op onze website: www.StichtingSCAN.com 
 

Komende activiteiten van Stichting SCAN in 2009 

 

25 mei   Informatie op Besselaarschool 
20 juni  Manifestatie Wederopbouw van Afghanistan 

28 juni   Actie in Roermond 

3 juli    Afghanistandag in Heerlen  
5 juli    Pemitochi festival 
19 september  Vredesdag 

26 September  Heerlen in de Wereld de Wereld in Heerlen 

4 december  Solidariteitsmaaltijd 

10 december   Mensenrechtendag 
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