1E NIEUWSBRIEF 2019

Stichting Nawien
Projecten
Klas voor Kids
In 2018 hebben wij het project Klas voor Kids succesvol
uitgevoerd. Na de evaluatie hebben wij besloten om dit
project ook in 2019 voort te zetten. Sinds maart 2019
gaan kinderen in de leeftijd van 6-8 jaar in het dorpje
Kamari naar deze klas. Deze kinderen konden daar door
verschillende redenen niet naar school. Stichting Nawien
faciliteert het lesmateriaal, de locatie en de bevoegde
docent, zodat de kinderen toch naar school kunnen. Dit
project gaat in ieder geval tot maart 2020 door. Daarna
wordt dit project weer geëvalueerd.

Financiën
Financieel is de stichting stabiel. Het aantal
donateurs is de afgelopen zes maanden hetzelfde
gebleven. Het bestuur probeert voor het jaar 2020
meer activiteiten in Nederland te organiseren,
zodat hopelijk het aantal donateurs toeneemt.
Planning
Alle actieve vrijwilligers komen begin december bij
elkaar om het jaar 2019 te evalueren en de planning
voor 2020 te bespreken. Mocht je als donateur ook
aan deze bijeenkomst willen deelnemen om van
dichtbij te kijken hoe wij werken, stuur een e-mail of
een app naar de stichting.
Kernteam
Madeleine Dijkman is sinds september 2019
benoemd als medebestuurder (secretaris). Eerder
was zij lid van Raad van Advies van stichting
Nawien. Nu wil zij een leidende rol spelen voor de
ontwikkeling van stichting Nawien.

Naailes voor vrouwen
Sinds september 2019 is het project Naailes voor
vrouwen gestart. Aan dit project nemen 15 vrouwen deel.
Zij volgen dagelijks 4 uur per dag de les bij een
gediplomeerde lerares. Dit project duurt zes maanden.
Na afloop van dit project ontvangen de deelnemers een
certificaat en een naaimachine. Op deze manier kunnen
zij hun kennis en kunde weer in de praktijk voortzetten.
Daarnaast kunnen ze zelfstandig kleding maken. Ook
kunnen zij zichzelf verder ontwikkelen om voor anderen
tegen een vergoding kleding maken.
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Gezocht: actieve vrijwilligers
Stichting Nawien bestaat uit vrijwilligers. Mocht je
interesse hebben om een bijdrage te leveren aan
onze stichting, neem gerust met ons contact op.
Ook kun je stichting Nawien bekend maken bij je
netwerk, want elke bijdrage (donatie) telt mee en is
het noodzakelijk om mensen in Afghanistan te
helpen. Samen zijn wij sterker!
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