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مکتب هرات
متأسفانه نتوانستیم در اول حمل که مکاتب در افغانستان شروع میشوند این مکتب را افتتاح نماییم.
وزارت معارف افغانستان به علت نداشتن دیوار از تحویل گرفتن این مکتب خودداری میکند.
در حال حاضر ما با وزارت معارف در تماس میباشیم تا یک راه حل مناسب را پیدا نماییم؛ از طرف دیگر ما در هالند سخت در تالش هستیم که برای ساخت دیوار
این مکتب اسپانسر پیدا نماییم.
موسسه ولده خانزین آمادگی خود را برای دو برابر کردن پولهای که جمع آوری شود را اعالم نموده و به عالوه تا کنون دو مکتب دیگر از آمادگی خود جهت
همکاری در این زمینه خبر داده اند.
شما در شماره بعد معلومات بیشتری در این باره خواهید خواند.
کسانی که مایل به کمک جهت احداث دیوار این مکتب میباشند میتوانند کمکهای مالی خود را به حساب ای ان خی بانک هالند به شماره حساب کمیته
همبستگی افغانستان هالند واریز نمایند .مشخصات بانک از این قرار است:
ING Banknumer: 9673353 t.n.v. Stichting SCAN, - IBAN: NL75 INGB 0009673353- BIC: INGBNL2A

در جستجوی رضاکار
کمیته اسکان یک موسسه کامالٌ رضاکارانه و بنا ًء تمام کارمندان آن رضاکار میباشند .جهت پیشبرد بهتر فعالیتهای این کمیته به افراد رضاکار زیر ضرورت میباشد:
نویسنده برای نشریه "بازسازی":
درهر فصل یک شماره از این نشریه منتشر میشود که جمعا دارای  ۴صفحه میباشد ۲ ،صفحه به زبان هالندی و دو صفحه به زبان دری.
به کسانی که به نوشتن به یکی از این زبانها مسلط باشند ضرورت است.
نوشتن گزارش مجالس:
کمیته همبستگی اسکان هر دوماه یک جلسه دارد که از آن یک گزارش تهیه میشود .این جلسات معموال در روزهای جمعه بین ساعت  ۱۸:۳۰تا  ۲۱:۰۰شام برگزار
میگردند .ما در جستجوی همکاری هستیم که از این جلسات بتواند یک گزارش به زبان هالندی بنویسد.
همیار در فعالیتهای اسکان:
این کمیته در هالند فعالیتهای گوناگون دارد ،مانند روزهای اطالعاتی در مکاتب و یا دیگر موسسات ،شام های همبستگی با غذاهای افغانی و  ...شما میتوانید در وب
سایت اسکان راجع به فعالیتهای اسکان بیشتر معلومات حاصل نمایید.
کسانیکه عالقمند به همکاری در این فعالیتها میباشند لطفا از طریق ایمیل و یا تلفون با ما در تماس شوند.

گزارش کوتاه سال  ۲۰۰۹میالدی از فعالیتهای اسکان:
پروژه ها در افغانستان:

نام پروژه :مکتب کارته هرات

ساختمان این مکتب تمام است و کمیته اسکان در جستجوی اسپانسر برای احداث دیوار این مکتب میباشد.
نام پروژه :مکتب پروان
بعد از بررسی های انجام شده و تماس های مکرر در پروان اسکان بر این شد تا یک کتابخانه را در یکی از مکاتب دور افتاده پروان احداث نماید.
بعد از به پایان رسیدن پروژه هرات فعالیت جمع آوری کمک جهت احداث این کتابخانه شروع خواهد شد.

فعالیتها در هالند:

نشریه بازسازی

اهداف :اعضای این کمیته و دیگر عالقمندان به بازسازی در افغانستان را در جریان فعالیتهای اسکان گذاشته و به اسپانسر ها از پیشرفت پروژهها معلومات ارائه
میدارد.
روز بین المللی زن:
اهداف :گردهم آوری خانمها از ملیت های مختلف و تشویق آنها جهت همکاری با این کمیته و ارائه معلومات بیشتر راجع به اسکان و افغانستان به شرکت کنندگان.
محل فعالیت سالون لوسیوس هوف در هیرلن تاریخ  ۸مارچ  ۲۰۰۹با همکاری سنتروم فور دیفر سیتیت.
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نام فعالیت :معلومات راجع به تعلیم و تربیه در افغانستان در کافه ت فیلی آل در شهر هیرلن
اهداف :شناساندن اهداف  ۸ماده ای محیط زیستی و توسعه های پایه در سال  ۲۰۰۰میالدی ،ارائه معلومات راجع به تعلیم و تربیه در افغانستان به شرکت کنندگان و در جریان
گذاشتن فعالیت های اسکان و پالن کاری یک سال آینده اسکان در جهت از بین بردن بیسوادی در افغانستان.
این شب در تاریخ  ۱۸می  ۲۰۰۹میالدی برگزار گردید.

نام فعالیت :معلومات در مکاتب
اهداف :معلومات دادن به شاگردان و معلمان از اوضاع افغانستان و در جریان گذاشتن ایشان از پروژه ساخت مکتب کارته هرات.
معلومات دادن از وضع زندگی و فرهنگ افغانها در داخل افغانستان .این فعالیت در تاریخ ۲۵می  ۲۰۰۹میالدی انجام گردید.

نام فعالیت :معلومات و گزارش سفر افغانستان در یونگه کرک
اهداف :ارائه معلومات از اوضاع افغانستان ،بیان نمودن خاطرات سفر به افغانستان و جمع آوری کمک به پروژه هرات.
این نشست در تاریخ  ۲۸جون  ۲۰۰۹میالدی انجام شد.

نام فعالیت :معلومات و گزارش سفر افغانستان در الکراده
اهداف :ارائه معلومات از اوضاع افغانستان ،بیان نمودن خاطرات سفر به افغانستان و تشویق نمودن شرکت کنندگان جهت کمک به افغانستان.
این فعالیت در تاریخ  ۱۸جوالی  ۲۰۰۹میالدی انجام شد.

نام فعالیت :پی می تو جی فستیوال
اهداف :همکاری با دیگر موسسات در شهر هیرلن .نزدیک شدن فرهنگ های مختلف با همدیگر.
پی می تو چی فستیوال در تاریخ ۵جوالی  ۲۰۰۹در شهر هیرلن برگزار گردید.

نام فعالیت :هیرلن در جهان و جهان در هیرلن
اهداف :نشان دادن فعالیتهای اسکان ،معلومات راجع به اهداف کمیته همبستگی.
کمیته همبستگی افغانستان هالند بدینوسیله سعی دارد تا پل ارتباطی را ایجاد کند بین هالندی ها و افغانهای مقیم هالند با مردم داخل افغانستان.
این چشنواره در تاریخ  ۲۶سپتامبر  ۲۰۰۹در مرکز شهر هیرلین برگزار شد.

نام فعالیت :کارگاه افغانستان برای صلیب سرخ
اهداف :شرکت کنندگان )کارمندان صلیب سرخ( را با فرهنگ افغانستان آشنا ساخته و ارائه معلومات راجع به وضع زندگی روزمره در افغانستان .ایجاد ارتباط هرجه بهتر بین
افغانستان و هالند .این فعالیت در تاریخ  ۱۰اکتو.بر  ۲۰۰۹انجام گردید.

نام فعالیت :اوپن داخ )(open dag
اهداف :همکاری با مرکز فرهنگ های مختلف )سنتروم فور دیفر سیتیت(  Centrum voor Diversiteitو سهم گیری در شکل گرفتن مرکزی با فرهنگهای مختلف .نشان
دادن فعالیت های اسکان به شرکت کنندگان .این فعالیت در روز  ۱۴نوامبر  ۲۰۰۹انجام شد.

نام فعالیت :شام معلوماتی با غذاهای افغانی
اهداف :شرکت کنندگان غذا های افغانی را امتحان کرده و با فرهنگ افغانستان آشنا شوند .فروش غذاهای افغانی به نفع ساخت مکتب کارته هرات.
این فعالیت در تاریخ ۱۹دسامبر  ۲۰۰۹انجام گردید.

نام فعالیت :نمایشگاه "افغانستان به تصویر و کلمه"
اهداف :همکاری و تشویق افراد و موسسات برای کمک به افغانستان و فروش کتاب به نفع یک مکتب ابتدائی در افغانستان.
این نمایشگاه از دسامبر  ۲۰۰۹تا  ۴جنوری  ۲۰۱۰ادامه داشت.

کمیته همبستگی افغانستان – هالند )اسکان(
این کمیته در سال  ۲۰۰۹میالدی  ۷جلسه عمومی و  ۸جلسه هیأت مدیره داشته و در  ۱۰جلسه هیرلن موندیآل برای معرفی اهداف  ۸ماده ای محیط زیست  ۲۰۰۰شرکت نموده
است.
بخاطر بهبودی فعالیتهای اسکان و تبادله افکار اسکان در  ۲۸جلسه با موسسات مختلف افغانی و غیر افغانی در سطح هالند و اروپا شرکت نموده است.

فعالیتهای کمیته اسکان در سال  ۲۰۱۰میالدی:
دوشنبه  ۸مارج:

تجلیل از روز بین المللی زن

پنجشنبه  ۲۵می:

معلومات در مکتب ابتدائی آپ ستاپ در برون سوم

شنبه  ۲۹می:

روز آموزش )(Studiedag

یکشنبه  ۲۰جون:

ارائه معلومات و جمع آوری کمک در یونگه کرک در رورموند

یکشنبه  ۴جوالی"

پی می تو چی فستیوال در شهر هیرلن

شنبه  ۱۸سپتامبر:

عید غدیر فطر مخصوص خانمها )تاریخ هنوز دقیق نیست(

شنبه  ۱۸سپتامبر:

هیرلن در جهان و جهان در هیرلن

هفته  ۴۰اوکتوبر:

دوشنبه تا یکشنبه جشنواره افغانستان و چشن  ۱۰سالگی کمیته اسکان.

یکشنه  ۱۰اوکتوبر:

کنفرانس تعلیم و تربیه راه توسعه برای افغانستان.

شنبه  ۲اوکتوبر:

تجلیل از روز صلح و آزادی

جمعه  ۱۰دسامبر:

برگزاری روز حقوق بشر

شنبه  ۱۱دسامبر:

شام معلوماتی با غذاهای افغانی

)معلومات بیشتر در وب سایت اسکان(.

