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1.  Voorwoord 
 
Afgelopen jaar was een jaar waarin wij mooie projecten in Afghanistan hebben gerealiseerd. Wij 
hebben drie projecten uitgevoerd, namelijk: onderwijsvoorlichting voor kinderen en ouderen, 
winterhulp aan hulpbehoevenden om de koude winter door te komen en het project Klas voor Kids. 
Dit project bestaat uit een klas voor kinderen die normaal gesproken niet naar school kunnen. Wij zijn 
trots op het feit dat wij deze projecten hebben gerealiseerd.  In het bijzonder zijn wij u als donateur 
dankbaar, want u hebt het mede mogelijk gemaakt dat wij deze projecten hebben kunnen realiseren.  
 
Een bekend gezegde luidt: “Rome is niet in één dag gebouwd”. Ook het opbouwen van een stichting 
en het uitvoeren van projecten is een proces dat veel tijd en inspanning kost. De actieve vrijwilligers 
hebben hard gewerkt om het vertrouwen die de donateurs hebben in de organisatie waar te maken 
en doelmatige resultaten neer te zetten.  
 
Wij zijn echter nog steeds niet waar wij willen zijn. De stichting heeft de ambitie om nog groter te 
worden: groter in het aantal donateurs, meer actieve vrijwilligers en meer duurzame projecten. Daar 
kunt u een bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld de stichting in uw netwerk bekend te maken, deel 
te nemen aan de stichting als actieve vrijwilliger of suggesties te geven voor het verbeteren van de 
stichting. Transparantie en toewijding zijn de sterkste elementen binnen stichting Nawien. Als 
donateur maakt u onderdeel uit van de stichting en bent u te allen tijde uitgenodigd over alle zaken 
van de stichting met het kernteam van Nawien in contact te treden en vragen te stellen. wij zijn altijd 
bereid om u te woord te staan.  
 
Verder leest u in dit jaarverslag welke activiteiten wij in 2018 hebben georganiseerd en wat de 
planning is voor 2019. Wij benadrukken dat wij onze activiteiten ook in 2019 voor het hele Afghaanse 
volk toegankelijk zijn, ongeacht geloofsovertuiging, ras, huidskleur of etnische afkomst. Wij geloven 
dat alle etnische groepen deel uitmaken van Afghanistan en dat zij gelijk zijn.  
 
Gezien onze beperkte financiële middelen op dit moment, achten wij het niet haalbaar om projecten 
te realiseren op alle vier pilaren van de stichting, te weten gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting 
en werkgelegenheid. In 2019 focussen wij ons voornamelijk op het gebied van onderwijs en 
gezondheidszorg. Wel streven wij ernaar om in de toekomst op alle vier de pilaren projecten te 
realiseren. 
 
Hartelijke groet, 
 
Farhad Sabet 
Voorzitter Stichting Nawien 
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2.  VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 

2.1  GEBEURTENISSEN AFGELOPEN PERIODE 

Het afgelopen jaar was voor Nawien een bewogen jaar. De stichting heeft veel positieve 
ontwikkelingen doorgemaakt. Zo zijn nieuwe vrijwilligers toegetreden tot de stichting en is het aantal 
donateurs gestegen. Ook heeft de stichting begin 2018 twee mooie projecten uitgevoerd, namelijk de 
projecten Winterhulp en Onderwijsvoorlichting in Afghanistan. In de loop van 2018 is ook het project 
Klas voor Kids gestart. Voor details over deze projecten wordt verwezen naar de website, onderdeel 
‘projecten’.  

Ook in Nederland hebben actieve vrijwilligers diverse activiteiten uitgevoerd. Zo heeft stichting 
Nawien bij het voetbalevenement in Nijmegen een presentatie gegeven over onze doelen, visie en 
missie. Na afloop van deze presentatie hebben de aanwezigen gezamenlijk € 500,- gedoneerd.  

Verder is stichting Nawien door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Het voordeel van een ANBI-status is dat de donaties van particulieren voor hen, 
onder voorwaarden, voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Ook giften of donaties van bedrijven 
zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Mocht u 
hierover nog vragen hebben, dan kunt u gerust met onze penningmeester contact opnemen.  

Ten aanzien van de communicatie heeft de stichting in 2018 social mediaaccounts als Facebook en 
Instagram aangemaakt. Deze zijn ingezet om enerzijds de activiteiten van de stichting aan donateurs 
bekend te maken en anderzijds nieuwe donateurs te werven. Wij zijn al goed op weg en in de 
toekomst zal de stichting  social media meer inzetten om de stichting en de doelen van de stichting 
bekend te maken.  

Verder heeft het bestuur getracht om subsidies van bedrijven te krijgen. Zo heeft de voorzitter van de 
stichting via het Advies Bureau Eiffel in 2018 een bijdrage van €790,- ontvangen om een nieuw 
project te starten.  

  

2.2  VISIE BESTUUR OP DE NABIJE TOEKOMST 
In 2019 zal Nawien zich volledig inzetten om de doelen van de stichting te realiseren. De actieve 
vrijwilligers doen alles eraan om enerzijds door diverse activiteiten in Nederland financiële middelen 
te genereren en anderzijds de projecten in Afghanistan op een doelmatige en verantwoorde wijze uit 
te voeren. In 2019 zal de stichting onder meer een bijeenkomst organiseren voor huidige donateurs 
en geïnteresseerden, zodat ze de gelegenheid krijgen om vragen aan het bestuur te stellen over de 
(huidige) stand van zaken. Daarnaast wordt de gelegenheid gecreëerd voor mensen om zich bij het  
kernteam van de stichting aan te sluiten.  
 
In Afghanistan proberen wij in 2019 weer (duurzame) projecten te kunnen realiseren. Hierover zijn 
wij in contact met onze vertegenwoordiger in Afghanistan. Over toekomstige projecten informeren 
wij u via onze nieuwsbrieven. Ook leest u op onze website de details over de projecten.  
 
Ten slotte zijn wij van plan om met andere stichtingen of vergelijkbare organisaties in contact te 
komen om eventueel bepaalde projecten in samenwerkingsverband uit te voeren.  
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3.  OVER NAWIEN 
3.1  CONTACT 
 
Website: www.nawien.org 
E-mail:   info@nawien.org 
Tel:   +31 6 15 57 24 60 
KVK:   63727714 
Bank nr.:  NL25ABNA0511285558 
Adres:  Nassaulaan 27, 6717 JE Ede, Nederland 
Fiscaal nr.:  855373957 
 

3.2  BESTUUR 

Nawien heeft een driehoofdig bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en een 
penningmeester. Alle leden van het bestuur zijn actief op vrijwillige basis. In 2018 behoorden de 
volgende personen tot het bestuur: 
Voorzitter:   Farhad Sabet 
Secretaris:   Arash Jusefzai 
Penningmeester:  Arsalan Ahadi 
 
Voor 2019 heeft Arash Jusefzai besloten zijn functie als bestuurder neer te leggen. Hierdoor is er 
ruimte voor een nieuw bestuurder. 
 

3.3  VRIJWILLIGERS 

De organisatie van stichting Nawien bestaat uit vrijwilligers. Voor hun activiteiten krijgen de 
vrijwilligers geen vergoeding. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar voor de stichting en ze dragen direct bij 
om de doelen van de stichting te verwezenlijken. Naast dat zij actieve vrijwilligers zijn, zijn zij ook 
vaste donateurs.  

Een aantal vrijwilligers heeft een vaste functie binnen de stichting. Zo is Nikki Linssen de redacteur 
van de stichting, Zeba Deliri is belast met de processen binnen de stichting en Jawed Sabet de 
multimedia-beheerder. Dit laatste houdt in dat hij de website beheert en zorgt voor foto’s en video’s. 
In 2018 is er een nieuwe vrijwillger met vaste functie bijgekomen: Angela Barez is onze social media 
beheerder.  
 

3.4  RAAD VAN ADVIES 
Stichting Nawien kent een Raad van Advies. De leden van de Raad van Advies adviseren de stichting 
gevraagd en ongevraagd. Het voornaamste doel van de Raad van Advies is om de stichting te 
controleren en adviseren. In 2018 maakten Nasreen Sultani en Anosha Ahadi deel uit van de Raad 
van Advies.    
 
Nasreen Sultani heeft ervoor gekozen om in het jaar 2019 zich terug te trekken van Raad van Advies. 
Het bestuur is in gesprek met nieuwe kandidaten die de stichting graag steunen. Hierover zal in de 
nieuwsbrieven van 2019 en op de website meer bekend worden gemaakt.  
 

3.5  VERTEGENWOORDIGERS BUITENLAND 
De vertegenwoordiger van Nawien in Afghanistan is tot nu toe Ali Hanayish. Er zijn potentiele 
vrijwilligers in Afghanistan om zich aan te sluiten bij Nawien Foundation in Afghanistan. Ook hierover 
zal in 2019 via onze nieuwsbrieven en op de website meer bekend worden gemaakt. In Duitsland 
blijft Navid Sereshk onze vertegenwoordiger. Hij zorgt voor nieuwe donatuers uit Duitsland.   

http://www.nawien.org/
mailto:info@nawien.org
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4.  JAARREKENING 
In deze jaarrekening zijn de inkomsten en uitgaven van stichting Nawien over 2018 (en ter vergelijking 
van 2017) weergegeven. 

Jaarrekening 2018    

    

Inkomsten   2018 2017 

Inkomsten uit donaties 
 

 € 2.267,50  
€ 1.572,00  
 

Donaties uit het 
voetbaltoernooi 
 
Donatie van Eiffel  
 

 

€ 500,00 
 
€ 790,00 

 

Totale inkomsten   € 3.557,50  € 1.572,00  

    

    

Bestedingen  2018 2017 

Vaste lasten:    

Bankkosten  € 126,00  € 125,05  

Kosten website en e-mail  € 75,00  € 45,00  

    

Variabele kosten:    

Kosten openingsbijeenkomst   € 331,21  

Incassokosten   € 82,49  € 48,96  

Visitekaartjes   € 38,22  

    

Projecten    

Onderwijsvoorlichting   € 424,80   

Winterproject   € 500,00   

Klas voor kids   € 688,00   

      

Totale kosten/bestedingen   € 1.896,29  € 588,44  

    

    

Activa   31-12-2018 31-12-2017 

Liquide middelen  € 3.598,06 € 1.424,17  

    

Totale activa   € 3.598,06 € 1.424,17  

    

   

Passiva   31-12-2018 31-12-2017 

Reserves   € 3.598,06 € 1.424,17  

    

Totale passiva   € 3.598,06 € 1.424,17  



7 
 

 

5.  BEGROTING 2019  
 
Met oog op 2019 zijn de volgende inkomsten en bestedingen begroot: 
 

Begroting 2019  

  

Begrote bestedingen Begroting 2019 

Vaste kosten  

Bankkosten  € 127,00  

Kosten website   € 75,00  

  € 202,00  

  

Variabele kosten  

Project onderwijs € 1.000,00  

Project gezondheidszorg  € 1.000,00  

Project: nader te bepalen  
€ 500,00 

 

  € 2.500,00  

  

Overige kosten  

Incassokosten  € 100,00  

Onvoorziene kosten  € 100,00  

  

Totale bestedingen begroot  € 2.902,00  

  

  

  

Begrote inkomsten Begroting 2019 

Inkomsten uit donaties € 4.500,00  

  

Totale inkomsten begroot € 4.500,00  

  

  

  

Verwachte resultaat (baten-lasten) € 1.648,00  

 
 


