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Stichting Nawien
Inleiding
Door de wereldwijde coronacrisis heeft de planning dit
jaar iets anders uitgepakt. Een aantal geplande
activiteiten in Nederland en enkele projecten in
Afghanistan zijn niet doorgegaan. Met ons team hebben
we in de huidige crisissituatie naar zowel nieuwe
mogelijkheden als nieuwe behoeften van mensen in
Afghanistan gekeken. Zo hebben we de afgelopen drie
maanden twee dankbare projecten ten aanzien van de
coronacrisis gerealiseerd. Hieronder leest u daar meer
hierover.
Projecten
COVID-19 voorlichting
Op het moment dat de pandemie uitbrak zijn we gelijk
gaan kijken waar hulp nodig was in Afghanistan. In
overleg met ons team daar kwamen we tot de conclusie
dat goede voorlichting de eerste stap zou zijn. Namens
stichting Nawien hebben we honderden flyers over het
voorkomen van het virus en pakketjes met daarin
mondkapjes en zeep uitgedeeld.

Financiën
De afgelopen maanden is het aantal vaste
donateurs gestegen. Ook zijn er veel eenmalige
donaties voor het project ‘voedselpakketten’
gedaan. Al met al kunnen we door de vele donaties
mooie projecten blijven realiseren. Ons motto is
niet voor niets: samen zijn wij sterker!
Kernteam
Ons kernteam sinds maart dit jaar versterkt met
Abdalla El-Medny. Abdalla is een ervaren web
ontwikkelaar. Hij helpt de stichting voornamelijk
met de website. Ook is hij een aanwinst door zijn
creatieve ideeën.

Voedselpakketten
De coronacrisis heeft veel dagloonarbeiders gedwongen
thuis te blijven zonder enige steun vanuit de overheid.
Veel gezinnen met kinderen kampten hierdoor met
voedseltekorten. In Nederland zijn we een actie gestart
om geld in te zamelen voor een project om te voorzien in
voedselpakketten. Hierdoor hebben we 22 gezinnen
voorzien van voedsel voor een maand met een pakket
bestaande uit 50 kilo meel, 24 kilo rijst, 5 liter olie, 7 kilo
suiker en 1 kilo thee.
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Gezocht: actieve vrijwilligers
Stichting Nawien bestaat uit vrijwilligers. Mocht je
interesse hebben om een bijdrage te leveren aan
onze stichting als bestuurder, lid van de raad van
advies of actieve vrijwilliger, neem gerust contact
met ons op. Ook waarderen we het enorm als je je
netwerk inlicht over ons bestaan. Elke bijdrage,
zowel financieel als door een helpende hand, telt en
is noodzakelijk om mensen in Afghanistan te
helpen.
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