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Jaar 2018 
Voor het jaar 2018 zijn er een aantal activiteiten al 

gestart en een aantal andere activiteiten staan op 

de agenda. Zo waren twee van onze 

vertegenwoordigers bij een bijeenkomst van de 

Afghaanse vrouwenvereniging Roshan op 8 maart 

2018 te Helmond aanwezig. Zij hebben aan de 

aanwezigen een korte toelichting gegeven over de 

stichting en haar projecten. 

Verder zal stichting Nawien aanwezig zijn bij een 

Afghaanse voetbaltornooi op 24 juni 2018 te 

Nijmegen. Het doel van deze deelname is om de 

stichting onder de aandacht van de bezoekers te 

brengen en hiermee donaties te vergroten. 

Wanneer we meer activiteiten organiseren, zullen 

we onze donateurs op de hoogte brengen. 

 
Nawien Foundation Duitsland 
Om de groei van de stichting een impuls te geven, 
hebben wij een jonge Afghaanse tandarts bereid 
gevonden om de stichting in Duitsland te 
vertegenwoordigen. Zijn naam is Navid Sereshk. Hij 
is een gedreven man die ook graag de 
hulpbehoevenden in Afghanistan wil helpen.  
 
Nawien Foundation Afghanistan 
Onze vertegenwoordiger in Afghanistan voert met 

veel liefde, vertrouwdheid en gedrevenheid de 

projecten in Afghanistan uit. Zijn naam is Ali 

Hanayish.  Daarnaast werkt hij eraan om Nawien 

Foundation  verder op te bouwen en een sterk en 

gemotiveerd team te vormen.    

Groei kernteam 
Vanaf begin 2018 heeft Nikki Linssen het kernteam 

versterkt. Zij is in het dagelijkse leven 

registeraccountant bij PwC. Binnen de stichting is 

zij redacteur en helpt ze het team Communicatie.  

 

 

 

Projecten   
Het jaar van 2018 zijn wij met enthousiasme, hoop en 

positieve ideeën gestart. Zo hebben we onze eerste 

projecten opgezet en uitgevoerd. Dit waren de projecten 

onderwijsvoorlichting en winterhulp. Meer details over 

deze projecten kun je op onze website terugvinden. 

Hieronder hebben we tevens een korte toelichting 

hierover gegeven. Ook zal er op een korte termijn een 

verslag en korte filmpjes van de projecten op onze 

website verschijnen. 

 

Project onderwijsvoorlichting   

In drie verschillende locaties in Kabul heeft onze 

vertegenwoordiger in Afghanistan bijeenkomsten 

georganiseerd, om voorlichting te geven aan zowel 

ouders als kinderen over het belang van onderwijs. De 

bijeenkomsten hadden een grote opkomst, meer dan 

300 mensen hebben hieraan deelgenomen. Om de 

kinderen te enthousiasmeren zijn er pennen en schriften 

uitgedeeld. Ook was dit bedoeld om voor deze kinderen 

het nieuwe Afghaanse schooljaar vertrouwd te laten 

beginnen. 

 

Project winterhulp 

Zoals we allemaal weten, is de winter in Afghanistan 

voor de arme mensen met weinig basisvoorzieningen 

een periode van zien te overleven. Dankzij een financiële 

steun van het adviesbureau Eiffel zijn wij erin geslaagd 

om voor een bedrag van € 500,- tarwebloem, rijst en olie 

onder de hulpbehoevenden uit te delen. Deze mensen 

waren zeer gelukkig en dankbaar met deze steun. 

      

Financiën 
Er is een stabiele groei in donaties en de verwachting is 

dat deze groei zich zal blijven voortzetten naarmate we 

meer projecten realiseren. Met deze donaties is het 

mogelijk om in 2018  nieuwe project op te zetten. 
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