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Bouw school Herat succesvol afgerond en nu nog de muur! 
In onze nieuwsbrief heeft u regelmatig kunnen lezen over de vorderingen met de bouw van de meisjesschool in 
Karte te Herat. Deze school wordt er gebouwd door de Stichting SCAN. Het Ministerie van Onderwijs van 
Afghanistan zal de exploitatie van deze school onder haar hoede nemen maar stelt als voorwaarde dat er om de 
school heen nog een muur gebouwd wordt. In Afghanistan is dit gebruikelijk. Zonder deze muur neemt het 
ministerie de school niet over en kunnen de meisjes er niet naar school. Maar ook de meisjes zelf willen niet 
naar een school zonder muur omdat ze zich daar vaak niet veilig voelen. Dankzij bijdragen van de mensen van 
de wijk Karte die zich als vrijwilliger inzetten bij de bouw en onze sponsors hebben we inmiddels al een begin 
kunnen maken met de bouw van deze muur. Om dit project tot een goed einde te brengen is er echter nog 
extra geld nodig. Het bouwen van de muur kost namelijk zo een € 25.000. Gelukkig moeten we dit geld niet 
alleen bij elkaar brengen. We kennen inmiddels veel trouwe sponsoren, zoals u, op wie we nu wederom een 
beroep doen om ons te helpen. Daarnaast heeft de organisatie Wilde Ganzen zich ook deze keer bereid 
verklaard om dit project te steunen. Heel concreet betekent dit dat Wilde Ganzen 40 % van dit bedrag voor 
haar rekening neemt als SCAN de andere 60 % weet in te zamelen.  
Wij willen alle gulle sponsoren zowel als Wilde Ganzen dan ook alvast en bij voorbaat bedanken voor iedere 
bijdrage die het in gebruik nemen van deze school een stap dichterbij brengt. Namens SCAN maar zeker ook 
namens de kinderen die van de school gebruik zullen maken. 
Wat kunt u doen? 
U kunt op school of met de (sport) vereniging een benefietfeest, een 
sponsorloop, een rommelmarkt of een andere activiteit organiseren 
ten bate van deze schoolmuur. Bij verjaardagen, trouwerijen, 
bedrijfsfeesten etc. kunt u, in plaats van cadeaus, SCAN voordragen 
als goed doel of u kunt zelf Stichting SCAN financieel ondersteunen 
bij dit project.  
Onze Girorekening: 9673353 t.n.v. Stichting SCAN te Heerlen. 
Daarnaast willen we u graag wijzen op de zomeractie die we 
momenteel voeren en waarover u hieronder meer kunt lezen. 

Zomeractie Stichting SCAN voor de bouw van de muur school Herat  
. 

De mensheid is voor elkaar net als de ledematen 
In essentie zijn ze uit dezelfde elementen geschapen 

Mocht er een van de ledematen door omstandigheden pijn lijden 
Alle andere ledematen zullen hierdoor geen rust meer kennen 

.Binnenkort is er zomervakantie en gaan de meesten van ons op vakantie. Sommigen hebben wat langer 
vakantie dan anderen. De één komt al terug van vakantie, anderen gaan juist op vakantie. De Stichting SCAN 
wens u allen een fijne zomervakantie! Na de vakantie gaan de kinderen in Nederland weer naar school.  
Heeft u er ook al even aan gedacht dat veel Afghaanse kinderen geen school hebben om naar toe te gaan? Bent 
u er van op de hoogte dat de Stichting SCAN een school heeft gebouwd in Afghanistan? En weet u dat deze 
school nog geen muur heeft wat tot gevolg heeft dat de meisjes niet naar school kunnen gaan? 
En is het dan niet verstandig om een klein deel van uw vakantiegeld aan deze meisjesschool te geven zodat ook 
zij blij en veilig naar school kunnen gaan! 
Het is goed te weten dat dit project is goedgekeurd door de organisatie Wilde Ganzen! Ook moet u weten dat 
zij uw giften verdubbelt. 
Dus, stort uw bijdrage op ING Bankrekening: 9673353 t.n.v. Stichting SCAN te Heerlen, - IBAN: NL75 INGB 
0009673353- BIC: INGBNL2A) onder vermelding “Muur Meisjesschool” en maak deze meisjes blij. 
Wij rekenen op uw bijdrage en danken u van harte. Wij wensen u verder een fijne vakantie toe. 
 

Infodag Jonge Kerk in Roermond 

Op zondag 20 juni was Ali Daliry, voorzitter van de Stichting SCAN, aanwezig bij een viering die werd verzorgd 
door de Mondiale Werkgroep van de Jonge Kerk en Stichting SCAN. De dag stond in het teken van de bouw van 
de meisjesschool in Herat. Dit project wordt door de Jonge Kerk ondersteund. 
Ali Daliry bracht de groeten over aan de aanwezigen van het bestuur van Stichting SCAN en van het school 
comité in Afghanistan. Vervolgens bedankte hij de aanwezigen, ook namens de schoolkinderen in Afghanistan.   
Daarna gaf Ali informatie over de stand van zaken met de bouw van de meisjesschool in Herat. 
Ook leden van de Mondiale Werkgroep van de Jonge Kerk gaven informatie over het project en vroegen de 
aanwezigen om mee te helpen bij het tot stand brengen ervan. 
Op deze dag hebben veel mensen de Stichting SCAN financieel gesteund  opdat ook de muur om de school 
heen gebouwd kan worden.  
Sinds 2008 is er elk jaar een viering voor het schoolproject in Herat. 
Stichting SCAN hoopt dat deze ondersteuning door zal blijven gaan zodat SCAN de schoolgaande meisjes kan 
blijven ondersteunen. 
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Studiedag van de Stichting SCAN 
"Een super ervaring met een redelijke opkomst." Met deze woorden 
beschreef een van de deelnemers de studiedag van SCAN. 
De Stichting SCAN viert in oktober 2010 haar 10 jarige bestaan. 
Wij willen graag terugkijken naar de zaken die we de afgelopen jaren voor 
elkaar hebben gekregen. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen blijven 
doen wilden wij nog een keer stil staan bij de projecten en activiteiten die 
we in de afgelopen 10 jaar succesvol hebben afgerond. De projecten 
waarbij we wat minder succesvol waren, werden daarbij zeker niet 
vergeten, omdat ook deze ons veel lieten zien. 
Moeten we op de bestaande weg verder gaan of moeten we het roer 
omgooien? Welke activiteiten moeten worden voortgezet? Welke 
activiteiten zijn niet effectief gebleken? Op onze studiedag op 25 juni jl. 
hebben leden en sympathisanten van de Stichting SCAN gediscussieerd over de bovenstaande 
punten. De deelnemers waren daarbij zo enthousiast dat wij meer tijd nodig bleken te hebben. 
Daarom werd een voorstel gedaan voor een vervolg op een nieuwe datum. Besloten is dit te doen op 
vrijdag 10 september 2010.  
 

Manifestatie ter gelegenheid van het 10 jarige bestaan van Stichting SCAN 
Binnenkort viert SCAN haar 10 jarige bestaan.  Met een korte terugblik en vooruitblik willen we stil 
staan bij dit heugelijke feit en willen we zowel onze ervaringen als onze plannen inventariseren. 
SCAN is voornemens om bij dit lustrum stil te staan op 10-10-2010 om 10.10. Over de plaats waar 
dit plaats zal vinden, ontvangt u nog bericht. 
In ieder geval willen we op die dag door middel van een aantal activiteiten aandacht vragen voor 
Afghanistan. Dat doen we bijvoorbeeld met een fototentoonstelling, een forumdiscussie, lezingen, 
een presentatie en mogelijk zelfs een benefietconcert. Voor dit laatste willen we graag een beroep 
doen op de lezers van deze nieuwsbrief: kent u bekende Limburgse muzikanten die mogelijk bereid 
zijn om hieraan belangeloos deel te nemen, dan horen we dit graag van u. 
Meer informatie en het definitieve programma vindt u te zijner tijd zoals u van ons gewend bent op 
de website: www.StichtingSCAN.com 

E-mail uit Afghanistan 
Deze week vonden we in de mailbox van Stichting SCAN een aardige e-mail 
van de heer Javid uit Afghanistan. Hij schreef: 
“Ik het de WK wedstrijden in Zuid-Afrika op TV gevolgd. Vooral heb ik van de 

wedstrijd van Nederland tegen Brazilië genoten. Ik had niet verwacht dat 

Nederland zo sterk zou zijn. Ik heb genoten van vele verrassende wedstrijd 

en ik heb uitgekeken naar de finalewedstrijd tussen Nederland en Spanje. 

Hoewel Nederland in de laatste minuten van de verlenging verloor, toch 

feliciteer ik jullie met de verdiende tweede plaats in deze WK. Ik hoop dat ik 

ooit ook Afghanistan op de TV aan de WK zal zien deelnemen. Wat denkt u, 

zal dat gebeuren? Wie weet staat over vier jaar Afghanistan tegen Nederland?” 
Wij danken de heer Javid voor deze e-mail. Stichting SCAN feliciteert op haar beurt de mensen in 
Nederland met de tweede plaats van Oranje in deze WK! 

Pemitochi Festival 
Op zondag 4 juli 2010 vond opnieuw het Pemitochi festival plaats te Heerlen. Deze keer wed het in 
de Luciushof gehouden. Het Pemitochi festival is een multicultureel festival en het woord Pemitochi 
betekent verbroedering. Stichting SCAN hoopt dat deze intentie niet verloren zal gaan de komende 
jaren, nu de subsidie zodanig verminder is dat het organiseren van dit festival alsmaar moeilijker 
wordt. 
Het festival werd georganiseerd door het Centrum voor Diversiteit in samenwerking met een aantal 
van de bij het Centrum voor Diversiteit aangesloten organisaties waaronder de Stichting SCAN. 
Stichting SCAN had er naast een informatie- en verkoopstand, ook een workshop waar mensen 
konden leren Afghaanse vliegers te maken. Deelnemende bezoekers vonden het leuk om deel te 
nemen aan deze workshop. 
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