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Nummer: DDalgemeen-2010-09-01
Betreft: Uitnodiging Solidariteitsmaaltijd ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van Stichting SCAN

Beste mensen,

Stichting SCAN bestaat 10 jaar! En daarom willen we graag met u stil staan bij de projecten van
Stichting SCAN gedurende deze periode in verschillende plaatsen in Afghanistan en bij dat wat SCAN
op het gebied van het verspreiden van informatie over Afghanistan in het Heerlense bereikt heeft.
Hiervoor organiseren we op 10 oktober 2010 een solidariteitsmaaltijd in de Grote Zaal van het
Centrum voor Diversiteit, Putgraaf 3 in Heerlen.
Zoals u van ons gewend bent, kunt u daar genieten van traditionele Afghaanse gerechten.
Daarnaast zal er ook een korte film vertoond worden over de stand van zaken bij de bouw van de
meisjesschool in Herat. Ali Daliry, de voorzitter van SCAN, bezocht afgelopen zomer zijn geboortestad
en heeft er met verschillende mensen gepraat over dit omvangrijke project wat bijna afgerond kan
worden. Meisjes uit Herat en omgeving kunnen daar binnenkort naar school! Deze gesprekken heeft
hij vastgelegd en een selectie daarvan zult u te zien krijgen zodat u zelf kunt horen hoe mensen ter
plekke aan kijken tegen het belang van de betoonde solidariteit en het belang van scholing voor alle
inwoners van Afghanistan.
Deze meisjesschool is geheel gefinancierd met geld wat de vrijwilligers van Stichting SCAN verzameld
hebben in samenwerking met heel veel individuele sponsoren maar ook tijdens acties waaraan
grotere organisaties hebben deel genomen. Deze organisaties waren onder andere: Wilde Ganzen,
de Gemeente Heerlen, het Sintermeerten college, het Bernardinuscollege, basisschool de Opstap,
het Emmacollege, het Derde Wereld Fonds van Atos en Oxfam-Novib.
Omdat onze kok graag voor voldoende gerechten wil zorgen, werken we met een voorinschrijving. U
kunt zich voor deze maaltijd aanmelden via: info@StichtingSCAN.com of via 06-44626442.
Aanmelden kan tot donderdag 7 oktober.
We zien u graag op 10 oktober bij onze solidariteitsmaaltijd. De zaal is open vanaf 17.00 uur, de
maaltijd begint om 18.00 uur. De prijs voor een maaltijd is € 10 per persoon. Dit bedrag zal via
samenwerking met Wilde Ganzen bij dragen aan het voltooien van de meisjesschool in Herat.

Met vriendelijke groeten,

Ali Daliry

Voorzitter Stichting SCAN
__________________________________________________________________________________________________
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