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School Herat. 
Helaas kon de school niet op 21 maart (eerste school jaar in 

Afghanistan) in gebruik genomen worden.  Het Ministerie van 

Onderwijs wil namelijk geen meisjesschool zonder dat een hoge 

muur de leerlingen beschermt tegen indringers en blikken van 

buiten! 

We zijn hierover met het Ministerie van Onderwijs in Afghanistan 

in gesprek: aan welke specificaties moet zo een muur dan 

minimaal voldoen? 

Om deze muur dan uiteindelijk te bouwen, zoeken we in 

Nederland sponsoren. De muur zal waarschijnlijk zo’n € 30.000 

kosten. 

Zo lijkt op dit moment Wilde Ganzen bereid om ons opnieuw te 

steunen en zijn er twee scholen in de regio die van plan zijn om 

een actie waarmee geld voor de muur verzameld wordt, op te 

starten. 

Maar ook particulieren, sympathisanten, kunnen ons hierbij helpen. Iedere bijdrage, klein en groot, is van harte 

welkom.  

Hiervoor kunt u storten op ING-rekeningnummer: 9673353 t.n.v. Stichting SCAN (- IBAN: NL75 INGB 

0009673353- BIC: INGBNL2A), onder vermelding van: School Herat. 

 
Stichting SCAN zoekt vrijwilligers.  
Stichting SCAN is voor 100 % een vrijwilligersorganisatie met een professionele 

houding en inzet.  Om ons werk kracht bij te zetten zoeken we vrijwilligers die 

belangstelling hebben voor de volgende werkzaamheden:  
 

1. De redactie van onze nieuwsbrief over de wederopbouw. 
Periodiek verschijnt er een nieuwsbrief van 2 A4tjes in zowel de Nederlandse taal als  in het Dari (een 

Afghaanse taal). We zijn op zoek naar mensen die ons hiermee (in beide talen) kunnen helpen. 
 

2. Notuleren. 
Stichting SCAN houdt elke 2 maanden een algemene vergadering in de Luciushof te Heerlen. Deze 

ledenvergadering vindt meestal plaats op vrijdagavond tussen 18.00 uur en 21.00 uur. 

Wij zoeken collega’s die van deze vergaderingen een goed verslag kunnen schrijven in het Nederlands. 
 

3. Activiteitenondersteuning 
Helpt u graag mee om een activiteit tot een succes te maken? We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen 

ondersteunen bij activiteiten zoals de Solidariteitsmaaltijden of verschillende  creatieve en culturele activiteiten. 

(zie hiervoor ook onze activiteiten op de website van Stichting SCAN) 

 

Heeft u belangstelling voor een van de bovenstaande activiteiten?  

Bel ons of stuur een e-mail om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. 

 

Jaarverslag van de activiteiten en projecten van de Stichting SCAN in 2009  
Projecten in Afghanistan: 
Naam van het project: School Herat: 
Wij werkten hard voor ons schoolproject in de wijk Karte in Herat/Afghanistan.  

Het schoolgebouw is nu klaar en wij zijn druk bezig om geld in te zamelen voor de muur 

rond die school.  
 

Naam van project: School Parwan: 
Na het bezoek van een van onze collega's aan Parwan hebben wij de mogelijkheden 

onderzocht om deze school te steunen. We besloten om er een bibliotheek in te richten. 

De eerste fase van onderzoek en voorbereiden is afgesloten en wij zijn begonnen met het 

voorbereiden van acties om geld in te zamelen voor dit project. We starten met deze 

acties zodra het project in Herat afgerond is. 

 

Projecten In Nederland: 
Naam van activiteit: Nieuwsbrief Wederopbouw: 
Doelstelling: Het maken van een nieuwsbrief waarmee we leden en andere belangstellenden informeren over de 

stand van zaken met betrekking tot onze projecten, de situatie in Afghanistan en de geplande activiteiten. 

Gedurende het jaar verschijnt deze nieuwsbrief ongeveer elke vier maanden. 
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Naam van activiteit: Internationale Vrouwendag: 
Doelstelling: vrouwen uit verschillende culturen met elkaar in contact brengen en hen 

informeren over Stichting SCAN. Daarnaast vrouwen op de hoogte stellen van de toestand in 

Afghanistan, 

Deze activiteit heeft plaats gevonden op 8 maart 2009 in grote zaal van de Luciushof. Het 

betrof hier een samenwerking met het Centrum voor Diversiteit.  
 

Naam van activiteit: Informatieavond  in het teken van Café Mondiaal over 
onderwijs in Afghanistan: 

Doelstelling: Tijdens deze avond werd de aandacht voor de millenniumdoelen gecombineerd 

met lekker eten, muziek, informatie en poëzie. 

De aanwezigen werden tijdens deze bijeenkomst onder andere geïnformeerd over de 

doelstellingen van Stichting  SCAN en over de stand van zaken met betrekking tot onze 

projecten. Bewustwording was bij dit alles een cruciaal gegeven. Deze bijeenkomst vond 

plaats op 18 mei 2009. 

 
Naam van activiteit: Scholenacties: 
Doelstelling: Scholieren, studenten, leerkrachten/docenten en ouders informeren over en 

mobiliseren ten behoeve van projecten in Afghanistan. In dit geval het bouwen van een 

school. Daarnaast hen op de hoogte stellen van aspecten van het leven in Afghanistan,  

de Afghaanse cultuur en de Afghaanse bevolking. Deze activiteit vond plaats op 25 mei 

2009.  

 
Naam van activiteit: Informatie en actie Jonge Kerk: 
Doelstelling: de aanwezigen tijdens deze actie- en informatiedag op de hoogte stellen van de 

doelstellingen van Stichting SCAN, van de stand van zaken met betrekking tot onze projecten 

als basis voor het inzamelen geld voor ons schoolproject in Herat. 

Deze activiteit heeft plaats gevonden op 28 juni 2009. 

 
Naam van activiteit: Reisverhaal en informatie in Eckelrade: 
Doelstelling: aanwezigen op hoogte stellen van aspecten van het leven in Afghanistan, de 

Afghaanse cultuur en de Afghaanse bevolking. Daarnaast van de doelstellingen van Stichting  

SCAN en van de stand van zaken met betrekking tot onze projecten. 

Deze activiteit heeft plaats gevonden op 18 juli 2009. 

 
Naam van activiteit: Pemitochifestival: 
Doelstelling: in samenwerking met andere instellingen en organisaties vorm geven aan 

diversiteit in Heerlen. Dat gebeurt door elkaars cultuur te zien, te horen en te proeven en 

door samen te werken tijdens dit multiculturele festival.  Met het Pemitochifestival  wordt 

een unieke gelegenheid geboden elkaar te ontmoeten.  

Deze activiteit heeft plaats gevonden op 5  juli 2009.  

 
Naam van activiteit: Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen: 
Doelstelling: presenteren van de Stichting SCAN en informatie geven over onze 

doelstellingen en activiteiten. Bewustwording en Mondiale vorming van burgers in Heerlen en 

andere bezoekers, is bij dit alles een cruciaal gegeven. Er werd samen gewerkt met Heerlen 

Mondiaal. Deze activiteit heeft plaats gevonden op  26 september 2009. 

 
Naam van activiteit: Workshop Afghanistan voor het Rode Kruis: 
Doelstelling: Aanwezigen op de hoogte stellen van aspecten van het leven in Afghanistan, de 

Afghaanse cultuur en de Afghaanse bevolking. Op deze manier werken aan het slaan van 

een brug tussen burgers van Nederland en burgers in Afghanistan. 
Deze activiteit heeft plaats gevonden op 10 oktober 2009. 

 
Naam van activiteit: Open dag: 
Doelstelling: in samenwerking met het Centrum voor Diversiteit vorm geven aan de 

diversiteit in Heerlen. Met de Open Dag wordt een unieke gelegenheid geboden elkaar te 

ontmoeten. 

Deze activiteit heeft plaats gevonden op 14 november 2009. 

 
Naam van activiteit: Solidariteitsmaaltijd: 
Doelstelling: Bewoners van Heerlen en Parkstad letterlijk laten proeven van aspecten van de 

Afghaanse cultuur door  samen gerechten uit Afghanistan te nuttigen. Daarnaast de 

deelnemers op de hoogte stellen van aspecten van het leven in Afghanistan en van de 

Afghaanse bevolking. 

Deze activiteit heeft plaats gevonden op 19 december 2009.  
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Naam van activiteit: Expositie (Afghanistan in woord en beeld):  
Doelstelling: Aan de hand van de expositie mensen op de hoogte stellen van aspecten 

van het leven in Afghanistan, de Afghaanse cultuur en de Afghaanse bevolking. Verder 

actieve groepen en initiatieven in Nederland ondersteunen ten behoeve van de 

wederopbouw in Afghanistan.  

Daarnaast met de verkoop van boeken geld inzamelen voor een basisschool voor jongens 

en meisjes in Afghanistan. Deze activiteit heeft plaats gevonden van december 2009 

t/m 4 januari 2010.  

 

Organisatie.  
Naast bovengenoemde activiteiten heeft Stichting SCAN 7 algemene 

ledenvergaderingen en 8 bestuursvergaderingen gehouden. 

 
 

10 vergaderingen van Heerlen Mondiaal en voor de Millenniumdoelen werden bijgewoond. Om onze activiteiten 

goed te kunnen plannen, om goed samen te kunnen werken met andere organisaties en om onze netwerk uit te 

breiden hebben wij deel genomen aan 28 externe vergaderingen en aan  landelijke en Europese bijeenkomsten. 

 

Activiteiten van SCAN in 2010: 
Maandag -  8 maart, Internationale Vrouwendag: SCAN werk hieraan samen met het Centrum voor 

Diversiteit maar organiseert niet zelf.  

Vrijdag -  2 april, Goede Vrijdag: Informatie op een school of een actie op een school. 

Donderdag -  20 mei, Actie en informatie op basisschool De OP STAP in Brunssum. 

Zondag - 20 juni, Informatie over Stichting SCAN en project Herat in de Jonge Kerk in Roermond. 

Zondag- 4 juli, Pemitochi Festival: Samen met het Centrum voor Diversiteit. 

Zaterdag -  18 september,  Suikerfeest voor Vrouwen van het CvD 

(De datum staat nog niet vast) eventueel werken wij hieraan mee. 

Zaterdag -  18 september, Heerlen in de Wereld. 

 

Maandag t/m zondag -Week 40, Manifestatie over Afghanistan 
In oktober 2010 viert SCAN 
haar 10-jarig jubileum door 
een "Manifestatie over 
Afghanistan" te organiseren. 
Deze manifestatie zal onder 
andere bestaan uit een 
conferentie op 10-10-10 om 
10.10 uur over “Onderwijs 
als Strategie voor 
Ontwikkeling in 
Afghanistan”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag -  2 oktober,  Vredesdag, samen met het Vredesbureau, Heerlen. 

Vrijdag -  10 december, Mensenrechtendag, in samenwerking met Heerlen Mondiaal en Amnesty 

International. 

Zaterdag -  11 december, Jaarlijkse Solidariteitsmaaltijd. 
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