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Het Solidariteits Comité Afghanistan – Nederland (Stichting SCAN) 
wenst u fijne kerstdagen en een 
opbouwend nieuw jaar toe, ook namens 
de kinderen in Afghanistan. 
 

School Herat: 
Veel mensen in de wijk Karte van Herat kijken elke dag naar de 
vorderingen aan het gebouw van de meisjesschool waarmee de 
Stichting SCAN bezig is. Ze moeten nog ongeveer 4 maanden 
wachten, omdat het schooljaar in Afghanistan begint op 21 maart. 
De Stichting SCAN is druk bezig om op die dag de school klaar te 
hebben. 
Het gebouw is bijna klaar, het moet alleen nog geverfd worden. Ook de toiletten staan en het dak 
eroverheen is klaar.       
Onze zorg is alleen nog de muur om het gebouw en het schoolplein heen. Die moet de school beschermen 
tegen loslopend vee en mensen die er niets te zoeken hebben. In Afghanistan is een meisjesschool 
zonder muur ongebruikelijk. In een school met een muur eromheen voelen de meisjes zich veiliger en 
kunnen ze tijdens de pauze rustig van het schoolplein gebruik maken. Wij proberen de oudere meisjes en 
vrouwen ook naar school te laten gaan. De bevolking van deze wijk is al meer dan 37 jaar geleden bezig 
geweest om een school te krijgen. Veel van de meisjes en vrouwen die 37 jaar geleden al van plan waren 
om naar school te gaan kregen al die jaren geen kans. Nu is het moment aangebroken dat ook zij naar 
school kunnen. 
Stichting SCAN maakt zo hun oude wens mogelijk! 
Met dit schoolproject willen wij de volgende doelen bereiken: 
• Het realiseren van onderwijsaanbod op deze plek waardoor er gedurende het gehele jaar onderwijs 
gegeven kan worden.  
• Verbetering en behoud van het onderwijsaanbod en de veiligheid voor de meisjes in de wijk en de 
buurten eromheen door de korte weg naar school.  
• Veiligstellen van het kinderrecht op onderwijs als bijdrage tot de gelijkstelling van vrouw en man. 
• Versterking van de dorpsstructuur en - attractiviteit door middel van de bouw van de school.  
• Een bijdrage leveren aan toekomstperspectief voor de bewoners van de wijk en de er omheen liggende 
dorpen.  
• Ondersteuning van de dorpsbewoners door deelname aan dit schoolproject en zo het  bestrijden van  
werkloosheid en afhankelijkheid.  
• Versterken van de gemeenschap in deze regio door onderwijsaanbod. 
• Vermindering van analfabetisme onder de meisjes, waardoor zij gemobiliseerd kunnen worden en 
werkloosheid bestreden wordt.  
• Mogelijkheid om analfabetisme onder volwassenen te bestrijden door na schooltijden 
alfabetiseringscursussen te geven in het schoolgebouw.  
• Motivering van bewoners van naburige dorpen door de voorbeeldfunctie van een dorp met een  
zelfgebouwde school 
Om deze redenen blijven wij bij u onder de aandacht brengen dat wij uw hulp hard nodig hebben voor het 
bouwen van de muur om deze school! Meer informatie en foto’s vindt u op onze website: 
www.StichtingSCAN.com  Als u ons project wilt steunen kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer 
9673353 t.n.v. Stichting SCAN te Heerlen. 

Multiculturele kalender: 
Westerse landen en Islamitische landen hebben een verschillende jaartelling.  
In Nederland begint het nieuwe jaar altijd op 1 januari. Hier wordt geteld met het zonnejaar dat 365 
dagen duurt en elke vier jaar een dag extra. In Afghanistan worden twee jaartellingen gebruikt, het 
maanjaar en het zonnejaar. Het zonnejaar begint in Afghanistan, Iran en nog een aantal landen steeds op 
21 maart. Het Islamitische maanjaar is 11 dagen korter en begint dus elke jaar ongeveer 11 dagen 
vroeger ten opzichte van het zonnejaar. 
De Stichting SCAN heeft een multiculturele kalender voor 2010 gemaakt. Daarin zijn  belangrijke dagen in 
Afghanistan en in Nederland te vinden. De multiculturele kalender is in twee jaartellingen uitgevoerd:  de 
Afghaanse en de Nederlandse. 
Daarnaast zijn er ook een enkele belangrijke dagen opgenomen van de  Arabische jaartelling. 
U kunt de Multiculturele kalender voor € 7,50 bestellen bij Stichting SCAN via:  info@stichtingscan.com .  

U kunt de kalender ook  downloaden van onze website: www.StichtingSCAN.com  bij de knop overige. 
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Expositie ‘Afghanistan in woord en beeld’ in Bibliocenter Weert 
Afghanistan komt volop in het nieuws met de verkiezingen, de internationale 
troepenmacht die er gelegerd is en de strijd die er wordt gestreden. In het Bibliocenter 
Weert is in december een kleine tentoonstelling ingericht die andere aspecten van 
Afghanistan in woord en beeld laat zien. 
Parwin Saraj-Arefi vluchtte met haar gezin in 1998 uit Afghanistan naar Nederland en 
woont nu in Nederweert. Zij heeft in de bundel “Mijn land…” Nederlandse gedichten en 
korte teksten geschreven over haar ervaringen, over de liefde voor en het gemis van 
haar land. Ze schreef  gedichten voor haar moeder, voor vrede, voor vrouwen. Een 
aantal van deze indringende teksten is voor de tentoonstelling afgedrukt op A3 met 
foto’s uit Afghanistan. Daarnaast zijn in vitrines Afghaanse sieraden, kleding en andere 
voorwerpen te zien. 
De bundel “Mijn land…”  is voor € 10,- te koop bij de expositie. Vijf euro van elke verkochte bundel 
gaat naar een basisschool voor jongens en meisjes in Afghanistan. De tentoonstelling is tot stand 
gekomen in samenwerking met  het Solidariteits Comité Afghanistan – Nederland, de Wereldwinkel 
in Weert en Parwin Saraj-Arefi.  
Ze is tot en met 4 januari 2010 te zien in de bibliotheek te Weert, in de Groene Zaal op de 1e 
verdieping. 
Adres: Bibliocenter Weert (de bibliotheek), Wilhelminasingel 250.  
Dinsdag, donderdag en vrijdag open van 11 tot 20 uur, woensdag van 11 tot 17 uur en zaterdag van 
10 tot 16 uur.  
overige.  
 
Solidariteit met Afghanistan en de vluchtelingen in nood.  
Samen eten, samen praten over het onderwijs in Afghanistan. 
Op zaterdag 19 december 2009 
organiseerde Stichting SCAN in 
samenwerking met Stichting NoodOpvang 
Parkstad, Open Huis en ATD/de Vierde 
wereld, een succesvolle solidariteitsmaaltijd. 
Zoals u weet is een van de doelen van 
Stichting SCAN om de solidariteit tussen 
mensen in Nederland en in Afghanistan te 
stimuleren ten behoeve van de 
wederopbouw van een democratisch 
Afghanistan. 
De op te zetten projecten dienen in 
Afghanistan een maatschappelijk inbedding 
te hebben en tastbare resultaten op te 
leveren. De Stichting SCAN vergeet de 
andere kant van de wereld (Nederland) 
daarbij niet.  Wij willen mensen in 
Nederland bewust maken over de situatie in 
Afghanistan door hen te informeren over onze doelstellingen en de projecten in Afghanistan. 
Hiervoor hebben we dit jaar samen met drie andere organisaties die zich ook op het gebied van 
solidariteit tussen mensen, een solidariteitsmaaltijd georganiseerd. 
Mensen  konden daarbij niet alleen genieten van het lekkere Afghaanse eten en van Afghaanse 
muziek, maar er werd ook stil gestaan bij de activiteiten van ieder van de organisaties. Wij zij ervan 
overtuigd dat zowel de problemen van Afghanistan, van eenzaamheid en armoede en van 
vluchtelingen opgelost worden wanneer mensen in woord en daad solidair zijn met elkaar.  
Tijdens de presentatie van Stichting SCAN, werden mensen op de hoogte gebracht van de 
vorderingen met betrekking tot het schoolproject in Herat. Na de solidariteitsmaaltijd was er 
gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te raken. Op deze avond warenmeer dan 80 mensen 
aanwezig.  
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