Jaarverslag 2019
www.nawien.org

Inhoudsopgave
1.

Voorwoord ......................................................................................................................... 3

2.

VERSLAG VAN HET BESTUUR .................................................................................................... 4

3.

2.1

PROJECTEN ..................................................................................................................... 4

2.2

VISIE BESTUUR OP DE NABIJE TOEKOMST ............................................................................ 4

OVER NAWIEN ....................................................................................................................... 5
3.1

CONTACT ........................................................................................................................ 5

3.2

BESTUUR ........................................................................................................................ 5

3.3

ACTIEVE VRIJWILLIGERS .................................................................................................... 5

3.4

RAAD VAN ADVIES ........................................................................................................... 5

3.5

VERTEGENWOORDIGERS IN HET BUITENLAND ...................................................................... 5

4.

JAARREKENING ...................................................................................................................... 6

5.

BEGROTING 2020 .................................................................................................................. 7

2

1.

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over 2019 van stichting Nawien. In dit verslag leest u welke projecten de
stichting het afgelopen jaar heeft uitgevoerd en wat de ontwikkelingen en visie van het bestuur in
de nabije toekomst zijn. Dankzij uw steun en vertrouwen hebben wij onder andere het project ‘Klas
voor Kids’ voor het tweede jaar kunnen voortzetten. Dit is een klas voor kinderen die normaal
gesproken niet naar school kunnen. Verder is het project ‘naailes voor vrouwen’ gestart. Dit project
zorgt ervoor dat vrouwen een naaicursus krijgen waar ze leren om zelf kleding te maken. Over de
uitvoering en de resultaten van deze projecten leest u in hoofdstuk twee meer.
Sinds de oprichting van stichting Nawien in 2016 proberen wij aan twee fronten te werken.
Enerzijds bouwen wij stichting Nawien verder in Nederland op en anderzijds bouwen we aan
dezelfde stichting in Afghanistan. Dit betekent dat wij in Nederland met behulp van
vrijwilligersactiviteiten ontwikkelen en donateurs werven. Dit zorgt voor financiële middelen, zodat
wij vervolgens projecten in Afghanistan kunnen realiseren. Alle vrijwilligers hier in Nederland
werken met veel enthousiasme, volle transparantie en het vertrouwen dat u als donateur aan hen
hebt gegeven om de doelen van de stichting te realiseren. In Afghanistan hebben wij een
betrouwbare vertegenwoordiger die de projecten daar coördineert. Verder zijn wij bezig om in
Afghanistan meer vrijwilligers te vinden om zo een team op te bouwen, zodat stichting Nawien op
een georganiseerde wijze nog meer duurzame projecten uit kan voeren. Wij geloven in de kracht
van de lokale mensen, zodat zij zelf de handen uit de mouwen kunnen steken en hun toekomst
opbouwen. Wel hebben zij uiteraard uw steun nodig. Vaste en eenmalige donateurs steunen de
stichting op financieel gebied. Daarnaast kunt u als donateur actieve vrijwilliger worden of
deelnemen aan het bestuur om de stichting verder op te bouwen.
De afgelopen drie jaar hebben wij mooie projecten gerealiseerd. Toch zijn wij nog steeds niet waar
wij willen zijn. Mensen in Afghanistan hebben veel behoefte aan onderwijs, gezondheidzorg,
huisvesting en werkgelegenheid. Dit zijn dan ook de vier pilaren van de stichting en vier thema’s
waar wij ons hard voor maken. Dit is te danken aan uw steun en het vertrouwen. De voortgang van
onze projecten kunt u volgen via onze website, Instagram en Facebook. Ook brengen wij twee keer
per jaar een nieuwsbrief uit. Mocht u op een andere manier over de voortgang van de stichting
geïnformeerd willen worden, laat het ons vooral weten!
Nogmaals dank voor uw steun en het vertrouwen. Mocht u nog vragen of suggesties hebben, neem
gerust met ons contact op.
Hartelijke groet,
Farhad Sabet
Voorzitter Stichting Nawien

3

2.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

2.1

PROJECTEN

2.1.1 Klas voor Kids
In maart 2018 is het project ‘Klas voor Kids’ gestart. Dit is een klas voor kinderen in de leeftijd van
6-8 jaar. Er wordt lesgegeven aan zowel meisjes als jongens. De kinderen in deze klas kunnen door
verschillende redenen niet naar een school. Stichting Nawien faciliteert het lesmateriaal, de locatie
en het salaris van een bevoegde docente. In maart 2019 is besloten om dit project wegens succes
voor het tweede jaar voort te zetten. Ook in 2019 konden daarom 25 kinderen naar school.
2.1.2 Naailes voor vrouwen
In september 2019 is het project ‘naailes voor vrouwen’ gestart. Dit project zorgt ervoor dat
vrouwen een naaicursus krijgen waar ze leren om zelf kleding te maken. Aan dit project hebben 15
vrouwen deelgenomen. Gedurende zes maanden krijgen deze vrouwen dagelijks vier uur naailes.
Na afloop van de cursus ontvangen de deelneemsters een certificaat en mogen ze de naaimachine
waarmee ze gedurende de cursus hebben gewerkt mee naar huis nemen. Zo kunnen zij na afloop
van de cursus voor zichzelf, hun familie of mogelijk tegen een kleine vergoeding voor anderen
kleding maken en/of repareren. Binnenkort lopen de eerste zes maanden van dit project af. Omdat
dit project nu al heel succesvol blijkt, met name voor de deelnemende vrouwen, hebben wij
besloten om dit project voor nieuwe deelneemsters nogmaals uit te voeren voor een periode van
zes maanden.
2.1.3 Winterhulp en steun aan een lokale voetbalclub
Aan het eind van het winterseizoen 2018/2019 hebben wij een aantal gezinnen die in nood waren
vanwege het winterweer gesteund met noodzakelijk voedsel, zoals tarwebloem, rijst, bonen en
olie.
Verder hebben wij een lokale voetbalclub gesteund door hun sportkleding te financieren. De
jongens waren hier ontzettend blij mee. Op hun kleding is tevens de naam en het logo van Nawien
geprint. Dit zorgt voor naamsbekendheid binnen de gemeenschap daar.

2.2

VISIE BESTUUR OP DE NABIJE TOEKOMST

Het bestuur ziet de stichting als een rijdende trein die als doel heeft de eindbestemming te
bereiken. Gedurende deze reis stappen mensen in en uit, maar de trein blijft doorgaan. Zo blijven
wij ons inzetten om mensen in nood te helpen en een steuntje in de rug te geven, hoe klein deze
bijdrage het ook is. We zijn van mening dat als wij niets doen, er niets gebeurt. Mensen in
Afghanistan hebben onze steun hard nodig en daar zetten wij ons graag voor in. In 2020 gaan we
meer activiteiten in Nederland organiseren, zodat de stichting wint in naamsbekendheid en er meer
donaties worden binnengehaald. Hier in Nederland is €4,- per maand wellicht een klein bedrag,
maar door vele donaties kunnen we grotere en duurzame projecten starten met bedragen die in
Afghanistan als groot worden beschouwd. De projecten die we tot nu toe hebben gerealiseerd zijn
daar goede voorbeelden van. We geloven in de kracht van de lokale mensen. Om onze idealen te
kunnen realiseren hebben wij goede samenwerkingen nodig. Het bestuur streeft ernaar om dit
vorm te geven en de stichting verder te ontwikkelen, zowel hier in Nederland als in Afghanistan.
Transparantie en toewijding is de kracht van de stichting en daar zijn wij trots op.

4

3.

OVER NAWIEN

3.1

CONTACT

Website:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
KVK:
Bank nr.:
Adres:
Fiscaal nr.:

3.2

www.nawien.org
info@nawien.org
+31 6 15 57 24 60
63727714
NL25ABNA0511285558
Nassaulaan 27, 6717 JE Ede, Nederland
855373957

BESTUUR

Nawien heeft op dit moment een tweehoofdig bestuur, waaronder een voorzitter en secretaris. De
taken van een penningmeester worden voorlopig door de voorzitter waargenomen. Wel staat er
een vacature open voor een penningmeester. Alle leden van het bestuur zijn actief op vrijwillige
basis. Vanaf september 2019 is Madeleine Dijkman toegetreden als secretaris binnen het bestuur.
In 2019 behoorden de volgende personen tot het bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Farhad Sabet
Madeleine Dijkman
Arsalan Ahadi (tot juni 2019)

In 2019 heeft Arsalan Ahadi besloten om zich terug te trekken van het bestuur. Wel blijft hij als lid
van de Raad van Advies actief bij de stichting.

3.3

ACTIEVE VRIJWILLIGERS

De organisatie van stichting Nawien bestaat uit vrijwilligers. Voor hun activiteiten krijgen ze geen
vergoeding. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar en dragen bij om de doelen van de stichting te
verwezenlijken. Naast dat zij actieve vrijwilligers zijn, zijn zij ook vaste donateurs.
Angela Barez is belast als social media beheerder. Nikki Linssen is redacteur van de stichting.
Jawed Sabet is de multimedia beheerder. Hij beheert onder andere de website, zorgt voor de foto’s
en editing van de video’s.

3.4

RAAD VAN ADVIES

3.5

VERTEGENWOORDIGERS IN HET BUITENLAND

Stichting Nawien kent een Raad van Advies. De leden van Raad van Advies adviseren de stichting
gevraagd en ongevraagd. Het voornaamste doel van de Raad van Advies is om de stichting te
controleren en te adviseren. In 2019 maakten Arsalan Ahadi (vanaf juli 2019) en Anosha Ahadi
deel uit van de Raad van Advies.

De vertegenwoordiger van Nawien in Afghanistan is Hasib Habibzada (bouwkundige ingenieur).
Ook zijn er meer mensen in Afghanistan geïnteresseerd om zich aan te sluiten bij Nawien
Foundation in Afghanistan. Ook hierover zal in 2020 via onze nieuwsbrieven en de website meer
bekend worden gemaakt. In Duitsland blijft Navid Sereshk onze vertegenwoordiger.
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4.

JAARREKENING

In deze jaarrekening zijn de inkomsten en uitgaven van stichting Nawien over 2019 (met
vergelijkende cijfers van 2018) weergegeven.
Jaarrekening 2019
Inkomsten

2019

Inkomsten uit maandelijkse
en eenmalige donateurs

€ 2.190,50

Totale inkomsten

€ 2.190,50

€ 2.267,50

2019

2018

Bankkosten

€ 126,00

€ 126,00

Kosten website en e-mail

€ 85,00

€ 75,00

€ 70,05

€ 82,49

Onderwijs voorlichting

€ 0,00

€ 424,80

Winterhulp

€ 226,50

€ 500,00

Klas voor Kids
Naailes voor vrouwen
Steun aan voetbalclub
Totale
kosten/bestedingen

€ 1.005,00
€ 1.425,00
€ 117,00

€ 688,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 3.054,55

€ 1.896,29

Activa

2019

2018

Liquide middelen

€ 2.807,23

€ 3.598,06

Totale activa

€ 2.807,23

€ 3.598,06

Passiva

2019

2018

Bestedingen

Ref.

2018
€ 2.267,50

Vaste lasten:

Variabele kosten:
Incassokosten Mollie
Projecten

Reserves
Totale passiva

€ 2.807,23

€ 3.598,06

€ 2.807,23

€ 3.598,06
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5.

BEGROTING 2020

Met het oog op 2020 zijn de volgende inkomsten en bestedingen begroot:
Begroting 2020

Begrote bestedingen

Begroting
2020

Vaste kosten
Bankkosten

€ 126,00

Kosten website en e-mail

€ 85,00
€ 211,00

Variabele kosten
Project onderwijs
Project Naailes voor vrouwen
Project: nader te bepalen

€ 1.000,00
€ 1.200,00
€ 500,00
€ 2.700,00

Benefietconcert

€ 500,00

Overige kosten
Incassokosten

€ 100,00

Onvoorziene kosten

€ 100,00

Totale bestedingen begroot

€ 3.400,00

Begrote inkomsten

Begroting
2020

Inkomsten uit donaties

€ 2.500,00

Inkomsten uit Benefietconcert

€ 500,00

Totale inkomsten begroot

€ 3.000,00

Verwachte resultaat (baten-lasten)

€ 3.000,00
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