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Stichting Nawien
Openingsbijeenkomst
Op 16 september 2017 was de openingsbijeenkomst van
stichting Nawien. Het programma van deze avond
bestond uit een presentatie van Farhad Sabet (voorzitter
van de stichting), een lezing verzorgd door dhr. Safi
Wahab, een quiz door Yama Akbari en livemuziek
verzorgd door Khaled Ahmad, Moqtader en Spinghar
Ghazizoi.
Dhr. Sabet heeft toegelicht wat de doelen van de
stichting zijn en de noodzaak om hulp te verlenen aan
mensen in Afghanistan. Vervolgens gaf dhr. Wahab een
zeer interessante lezing over het thema trauma, waarna
er gelegenheid bestond voor de aanwezigen om aan het
eind van de lezing vragen te stellen. Verder was er een
leerzame en amuserende quiz over de actuele
onderwerpen in Afghanistan.
Tijdens de pauze was voor de aanwezigen de
gelegenheid om Afghaanse hapjes te benutten die bereid
waren door Laziz Catering. De catering heeft €1,- van
elke verkochte maaltijd aan de stichting gedoneerd met
een totaal bedrag van € 34,-, waarvoor ons dank. De
avond is afgesloten met muziek en zang door Khaled en
de broers Moqtader en Spinghar Ghazizoi. Verder zijn
een aantal gasten donateur geworden van de stichting.
Bijeenkomst kernteam en Raad van Advies
Op 27 oktober 2017 was de jaarlijkse bijeenkomst van de
kernteam bestaande uit het bestuur, de voorzitters van
alle thema’s en de leden van Raad van Advies. Tijdens
deze bijeenkomst zijn de activiteiten van 2017
geëvalueerd en is er gebrainstormd over het jaarplan
2018.
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Financiën
Er is een stabiele groei in de donatiegelden en de
verwachting is dat deze groei zich in 2018 zal blijven
voortzetten. Met deze voortgang van donaties is
het op een korte termijn mogelijk om een project in
Afghanistan te realiseren.
Planning 2018
Voor het jaar 2018 is de kernteam bezig met het
opstellen van een jaarplan. Het jaarplan 2018 zal
begin van het jaar beschikbaar gesteld worden en
bij verzoek kan dit document naar u verzonden
worden. Onderaan deze nieuwsbrief treft u onze
gegevens.
Nawien Foundation
Ondanks vele inspanningen van het afgelopen jaar
is het tot nu toe helaas niet gelukt om een Nawien
Foundation in Afghanistan op te richten. Stichting
Nawien is dringend opzoek naar betrouwbare en
gedreven mensen in Afghanistan die deze taak op
zich willen en kunnen nemen. Indien u ons hierbij
kan helpen, verzoeken wij u graag om met ons
contact op te nemen.
Wijziging kernteam
Per juni 2017 heeft Frozan Faqiri (penningsmeester)
haar functie neergelegd en Arsalan Ahadi is
benoemd als nieuwe penningmeester. Verder
versterkt Zeba Deliri vanaf oktober 2017 het
kernteam en zij is benoemd als voorzitter van het
thema onderwijs.
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