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Solidariteits Comité Afghanistan – Nederland (Stichting SCAN)
Het SCAN heeft de eerste prijs gewonnen op de ‘’Manifestatie Internationale Samenwerking door
Afghaanse Diaspora’.
Deze manifestatie werd gehouden in Zaandam ter gelegenheid van de internationale vredesdag, op
vrijdag 25 september 2009 ,door de Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in
Nederland (FAVON), Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe (FAROE) en de Nationale
Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. (NCDO).
Deze manifestatie betrof ontwikkelingswerk dat door Afghaanse Nederlanders in Afghanistan
uitgevoerd wordt. Op deze bijeenkomst werd stilgestaan bij de vraag hoe de diaspora kan bijdragen
aan de wederopbouw in Afghanistan. Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen bekend
gemaakt met goede voorbeelden en werd naar effectieve manieren gezocht voor de vervulling van
de rol van de diaspora als een belangrijk element in de ontwikkeling van Afghanistan. Ook werd er
een prijs uitgereikt aan één van de getoonde projecten. De Stichting SCAN heeft als eerste
organisatie deze prijs in ontvangst mogen nemen voor haar schoolprojecten in Afghanistan.
Momenteel bouwt de Stichting SCAN er een school voor Afghaanse meisjes. Op de website van de
Stichting SCAN is meer informatie en een aantal foto’s te vinden over dit en andere projecten van de
stichting: www.StichtingSCAN.com.

Verhaal Asef
Ik ben Asef Amiri en ik ben 13 jaar.
Sinds mijn 4e jaar woon ik samen
met mijn ouders in Nederland.
Ik herinner mij niet veel van mijn
geboorte plaats in Herat in
Afghanistan.
Alleen de laatste tijd heb ik wat
gehoord en gezien via televisie en
dat was veel over de oorlog en
ellende.
Afgelopen zomer vakantie was het
tijd om samen met mijn ouders mijn
geboorte plaats te bezoeken om voor
de eerste keer dichtbij mijn
grootouders te komen en ze
herkennen.
Toen wij onderweg naar Afghanistan
waren, was ik heel onrustig en de
eerste dagen durfde ik niet naar
buiten te gaan.
Toen heb ik van mijn grootvader de traditionele Afghaanse kleding gekregen en ik kleedde me aan
zoals Afghanen in Afghanistan. Toen werd ik een beetje rustig en kon met mijn grootvader een stad
bezoeken.
Mensen waren druk bezig met hun werk.
De kennissen van ons in Afghanistan, leeftijdgenoten van mij, vroegen over Nederland en ze
vertelde over de moeilijke situatie in Afghanistan.
Ik mag niet alleen naar buiten gaan of contact opnemen met vreemde mensen omdat maffia
groepen heel actief zijn en ze pakken de rijke of bekende mensen of hun kinderen en vragen geld.
Bijna elke dag en bij elk bezoek vroeg men mijn ouders om voorzichtig te zijn.
In Afghanistan zag ik kinderen zonder schoenen en ik zag veel mensen op straat leven en er waren
ook kinderen die in de bergen leefden.
Veel mensen hebben weinig geld en ze gaan bedelen.
Ik zag oude mensen die door de oorlog een arm of been verloren hebben.
Naast die vervelende dingen er zijn er ook leuke dingen. Op vrijdag gaan ze vliegeren en dat vond ik
heel leuk. Op vrijdags zijn veel winkels dicht en mensen gaan naar buiten naar parken, bijvoorbeeld
Baghe Millat, Tachte Safar, of Pole Poshto.



Op een dag mag ik een school in Herat bezoeken ….
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Verhaal Asef
Op een dag mag ik een school in Herat bezoeken dat een organisatie in Nederland, “Stichting SCAN”
heeft gebouwd. De school was bijna klaar en ze zijn bezig om binnen het gebouw af te werken.
Ik heb een paar foto’s ervan gemaakt.
Er moet ook een muur komen bij die school om meisjes te beschermen. Anders kunnen meisjes niet
rustig de les volgen als veel mensen binnen het plein van school komen.
Ik ben blij dat mensen in Nederland mensen helpen in Afghanistan.
Scholen in Afghanistan zijn kaal, er is niks. Een school zonder stoelen en tafels kan niet. Dan
krijgen kinderen les in een tent.
Ik ben heel blij dat ik in Nederland woon en naar school ga, en dat onze school stoelen, tafels,
computers, boeken en nog meer dingen heeft.
Ik wil aan mijn docent vragen, of het mogelijk is om op onze school een actie te organiseren voor de
kinderen in Afghanistan. Dan probeer ik zelf heel actief mee te werken samen met mijn klasgenoten
om geld in te zamelen voor die school zodat het heel snel klaar is en de kinderen daar onder een
dak les krijgen.
Ik moet ook namens mijn ouders en mijn grootouders en familie in Afghanistan de Nederlanders
bedanken voor hun werk in Afghanistan.

School Herat
De meisjesschool in Herat is bijna klaar. Momenteel wordt ze geverfd en de toiletten worden
gebouwd. Er wordt nog geld ingezameld om een muur om het gebouw en het schoolplein te bouwen.
Dat is gebruikelijk bij meisjesscholen en ze moet ook het loslopende vee buiten houden.
Meer informatie en foto’s op onze website: www.StichtingSCAN.com
Als u dit project wilt steunen kunt u uw bijdrage op onze rekening storten: Rekeningnummer:
9673353 t.n.v. Stichting SCAN te Heerlen.

Millenniumdoel 2
Stichting SCAN werkt samen met Heerlen Mondiaal en de Gemeente Heerlen aan het verwezenlijken
en bekend maken van de millenniumdoelen.
Hierbij uitgebreide informatie over millenniumdoel twee waar Stichting SCAN mee bezig is:
Onderwijs is een basisrecht. Toch gaan er wereldwijd 104 miljoen kinderen niet naar school, en is 1
op de 6 mensen analfabeet. In ontwikkelingslanden is het percentage kinderen dat niet naar school
gaat 20%. Goed onderwijs is van groot belang voor de bestrijding van armoede. In millenniumdoel
twee is vastgelegd dat in 2015 alle kinderen in alle landen basisonderwijs moeten volgen.
In 2015 moeten alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen. Op dit moment gaat 1 op de 5
kinderen in ontwikkelingslanden nog niet naar school. Vaak worden zij thuis gehouden om mee te
helpen in het huishouden of een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen.
Kinderarbeid
Geschat wordt dat er wereldwijd ongeveer 250 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar werken.
Verplicht en toegankelijk basisonderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid. Het
geeft kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen waardoor hun kansen in het leven toenemen.
Dit komt uiteindelijk de hele maatschappij ten goede.
Meer scholen
Met flexibele schooltijden kan tegemoet worden gekomen aan de bijdrage die kinderen thuis worden
verwacht te leveren. Een andere concrete oplossing is het bouwen van meer scholen om de afstand
die kinderen naar school af moeten leggen te verkleinen. Daarnaast is het belangrijk dat schoolgeld
en boeken voor iedereen betaalbaar worden.
Stichting SCAN is actief in Afghanistan om meisjes scholen te bouwen. Wij hopen dat tot 2015 meer
scholen gebouwd aangorden in Afghanistan zodat alle kinderen naar school kunnen.

Komende activiteiten van Stichting SCAN in 2009
-10 december:
Mensenrechtendag optocht in Heerlen centrum vanaf station. Wij lopen naar
het Luciushof te Heerlen.
19 december: Informatie avond samen met SNOP en Stichting Open Huis.
Zaal open om 17.00 uur.
Bezoek voor meer informatie onze website: www.StichtingSCAN.com
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