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Stichting Nawien
Inleiding
Omdat de coronacrisis nog steeds aanhoudt, is de
planning niet verlopen zoals gepland. Begin dit jaar
hebben we ingespeeld op deze crisis door voorlichting te
geven en hulpbehoevenden te voorzien van
voedselpakketten. Dit was nodig vanwege een volledige
lockdown in Afghanistan.
Projecten
Winterhulp
Zoals we ook eerdere winters hebben gedaan, zullen
we ook dit jaar voedselpakketten uitdelen aan
gezinnen om de winter door te komen. Dit pakket zal
bestaan uit 20 kilo rijst, 1 liter olie, 7 kilo suiker, 1
kilo thee, 1 kilo zout, een doosje lucifers, drie paar
handschoenen en twee paar schoenen. Genoeg om
een gezin vooruit te helpen in de winter. Voor dit
traject zamelen we op dit moment extra donaties in.
Hoe meer gezinnen we kunnen helpen, hoe beter.
Juist dit jaar hebben ze ons meer dan ooit nodig.

Gezocht: actieve vrijwilligers!
Stichting Nawien bestaat uit vrijwilligers. We
kunnen het namelijk niet alleen. 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 met ons contact
op. Ook helpt het ons enorm als je stichting Nawien
bekend maakt binnen je netwerk. Elke bijdrage, in
de vorm van hulp of van financiële aard, telt mee en
is noodzakelijk om onze doelen te bereiken.

Pluimveeproject
We zijn op dit moment bezig een nieuw duurzaam
project op te zetten: het pluimveeproject. De stichting
zal binnen dit project de ruimte en benodigdheden
faciliteren, waarbij het daadwerkelijke project uitgevoerd
wordt door lokale mensen. Het doel van het project is
mensen aan het werk zetten, waarmee ze daadwerkelijk
ook iets kunnen verdienen. De eerste jaren zullen wij
meefinancieren, waarna het de bedoeling is dat het een
zelfstandig bedrijfje wordt.
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