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1.

Voorwoord

Dit is het jaarverslag van 2020 van stichting Nawien. In dit verslag komen we terug op de projecten
die we dit jaar hebben uitgevoerd en wat de ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn geweest.
Door middel van donaties hebben we een aantal projecten kunnen uitvoeren, waaronder een project
voor naailes aan vrouwen. Meer over onze projecten is later in dit verslag te lezen.
Helaas verliep het jaar 2020 ook wat anders dan we voor ogen hadden. Ook bij het opzetten en
uitvoeren van onze projecten liepen we tegen de beperkingen van de pandemie aan. Hierdoor zijn
projecten die we op wilden zetten on hold gezet. Aan de andere kant heeft het er wel voor gezorgd
dat we mensen op een andere manier konden helpen. Een van de projecten die we afgelopen jaar
hebben uitgevoerd, had betrekking op de pandemie. We hebben voorlichting gegeven in Afghanistan,
onder andere over het gebruik van een mondkapje en het wassen van je handen. Daarnaast hebben
we een groot aantal families voorzien van voedselpakketten. Dit omdat onder de armste bevolking
redelijk wat werk weg was gevallen, en zij hierdoor niet meer in de basisbehoeften van hun gezin
konden voorzien.
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 vrijwilligers activiteiten 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 onze donateurs aan hen hebben gegeven. In Afghanistan
hebben wij een 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.
De afgelopen vier jaar hebben wij mooie projecten gerealiseerd, maar ons werk is nooit 'af'. Mensen
in Afghanistan hebben veel behoefte aan onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en
werkgelegenheid. Wij doen ons uiterste best om ze in deze behoeften te voorzien. Dit kunnen we
door de steun en het vertrouwen van onze donateurs.
Nogmaals dank voor de steun en het vertrouwen.
Hartelijke groet,
Stichting Nawien
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2.

Projecten

Stichting Nawien gelooft dat een stabiele samenleving vier belangrijke thema’s op orde moet hebben,
namelijk: gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en huisvesting. Het doel van de stichting is
om mensen in Afghanistan met beperkte financiële middelen binnen deze thema’s te helpen. Hierbij
ligt de nadruk op duurzame projecten. Met deze projecten zullen we mensen steunen om zelfstandig
en, voor zover mogelijk, onafhankelijk te worden, getrouw aan het spreekwoord: ‘Geef een man een
vis en hij heeft eten voor een dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor de rest van zijn leven’.
In 2017 is stichting Nawien begonnen met het uitvoeren van duurzame projecten. Hieronder staat
een overzicht van alle projecten die we in 2020 hebben gerealiseerd. Per project is te lezen wat we
precies hebben gedaan

2.1 Naailes voor vrouwen
In september 2019 zijn we gestart met het project ‘naailes voor vrouwen’. Dit project houdt in dat
vrouwen leren omgaan met een naaimachine, en uiteindelijk leren om zelf kleren te maken of deze te
repareren. Gedurende zes maanden krijgen zo’n vijftien vrouwen dagelijks vier uur naailes. Hierbij
maken ze allemaal gebruik van een eigen naaimachine, die aan ze beschikbaar wordt gesteld door
stichting Nawien, en die ze na afloop van de cursus ook mee naar huis mogen nemen om hun
naaiactiviteiten voort te zetten. Niet alleen krijgen ze een naaimachine mee naar huis, maar
ontvangen de deelneemsters allen een certificaat. De eerste cursus is in februari 2020 afgelopen, en
door alle vrouwen succesvol afgerond. De tweede cursus die op de planning stond is on hold gezet
vanwege de pandemie. Zodra het weer mogelijk is, zal ook dit of een vergelijkbaar project weer van
start gaan. We zullen u hiervan op de hoogte houden in onze nieuwsbrieven. Wilt u helemaal op de
hoogte blijven van hoe het er voor staat, volg ons dan op Instagram of Facebook.

2.2 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 zijn er flyers uitgedeeld met daarop hoe je je het beste
kunt beschermen tegen het virus. Niet alleen hebben we ze laten weten hoe je dit het beste kunt
doen, we hebben ook middelen uitgedeeld die dit mogelijk maken. We hebben pakketjes uitgedeeld
met daarin mondkapjes, handschoenen en zeep. Deze eenmalige actie heeft begin april 2020
plaatsgevonden en heeft een groot aantal mensen in Afghanistan bewust gemaakt van de
(internationale) maatregelen die zijn genomen om corona te bestrijden.

2.3 COVID-19 voedselpakketten
Een tweede stap die we hebben gezet om mensen die in Afghanistan te steunen gedurende de
pandemie, is door middel van voedselpakketten. Ook in Afghanistan zijn veel arbeiders hun baan
verloren en zitten ze thuis. In Afghanistan is er daarnaast geen enkele vorm van sociaal vangnet. Niet
alleen het thuis zitten is vervelend, maar voor hen geldt ook dat er zo geen brood op de plank komt.
De meeste Afghanen met een lagere sociaaleconomische status zijn dagloon arbeiders. Om de
gezinnen te helpen die het juist nu nog moeilijker hebben, hebben wij voedselpakketten uitgedeeld.
Elk pakket bestond uit 50 kilo meel, 24 kilo rijst, 5 liter olie, 7 kilo suiker en 1 kilo thee. Voldoende om
een gemiddeld gezin een maand te voorzien. Voor deze voedselpakketten zijn wij een speciale
inzamelingsactie gestart op social media. Dit bleek een succes: door middel van de donaties die
binnen zijn gekomen, en nog een bijdrage vanuit de stichting zelf, zijn we in staat geweest om 22
families te voorzien van een voedselpakket.
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2.4 Mondkapjes
Een ander project dat we hebben gerealiseerd in 2020 had betrekking op mondkapjes. We hebben de
vrouwen die eerder via ons naailes hebben gevolgd gevraagd om mondkapjes te maken. In totaal zijn
er duizend mondkapjes gemaakt. Hierdoor konden ze hun geleerde vaardigheden in de praktijk
brengen, en zo konden wij mondkapjes onder onze donateurs verspreiden.

2.5 Winterhulp
In de winter van 2019 – 2020 zijn we zoals voorgaande jaren in staat geweest winterhulp te bieden
aan hulpbehoevenden in Afghanistan. In verschillende wijken in Kabul heeft ons lokale team rijst,
tarwebloem en olie uitgedeeld aan 31 gezinnen die dit hard nodig hadden. We hebben gekeken naar
het welvaartsniveau van de gezinnen De voedselpakketten zijn persoonlijk door onze
vertegenwoordigers in Afghanistan aan hulpbehoevenden uitgedeeld. Middels dit project hebben we
de winterkou een stuk aangenamer weten te maken voor een deel van de minderbedeelden in
Afghanistan.

2.6 Pluimveeproject
Eind 2020 hebben wij een start gemaakt met een nieuw duurzaam project: het pluimveeproject. Het
idee van dit project is lokale mensen helpen een pluimveeboerderij te realiseren. Onze hulp bestaat
vooral uit het ter beschikking stellen van het boerderijgebouw, de broedmachine, de
nutsvoorzieningen, het voer voor de kuikens en de kippen en overige materialen. De verdere
uitwerking van dit project vindt in 2021 plaats. De ontwikkeling van dit project – en overigens ook alle
andere projecten – zijn te volgen via social media of onze nieuwsbrieven.
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3.

Over stichting Nawien

3.1 Bestuur
Stichting Nawien heeft op dit moment een tweekoppig bestuur, bestaande uit een voorzitter en
secretaris. De taken van een penningmeester worden voorlopig door de voorzitter waargenomen.
In 2020 maakten de volgende personen deel uit van het bestuur:
Voorzitter:
Farhad Sabet
Secretaris:
Madeleine Dijkman

3.2 Vrijwilligers
Stichting Nawien bestaat uit vrijwilligers. Voor hun activiteiten krijgen ze geen vergoeding. Onze
vrijwilligers zijn onmisbaar en dragen bij om de doelen van de stichting te verwezenlijken.

3.3 Raad van Advies
Stichting Nawien kent een Raad van Advies. De leden van Raad van Advies adviseren de stichting
gevraagd en ongevraagd. Het voornaamste doel van Raad van Advies is om de stichting te controleren
en adviseren. In 2020 maakte Arsalan Ahadi deel uit van Raad van Advies.

3.4 Vertegenwoordigers in het buitenland
Ons aanspreekpunt en vertegenwoordiger in Afghanistan is Hasib Habibzada. Hij coördineert alle
projecten die we vanuit de stichting starten. Projectmatig nemen ook anderen in Afghanistan deel
aan de projecten die worden opgezet door stichting Nawien. In Duitsland blijft Navid Sereshk onze
vertegenwoordiger.

3.5 Contactgegevens
Adresgegevens:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:
KVK:
IBAN:
Fiscaal nummer:

Piet Mondriaanlaan 125J, 3812 GT te Amersfoort
+31 6 15 57 24 60
info@nawien.org
www.nawien.org
63727714
NL25ABNA0511285558
855373957
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4.

Jaarrekening 2020

In deze jaarrekening zijn de inkomsten en uitgaven van stichting Nawien over het boekjaar 2020. Ter
vergelijking zijn ook de jaarcijfers van 2019 weergegeven.
Inkomsten

2020

Inkomsten uit maandelijkse
en eenmalige donateurs

€ 4.435,50

Totale inkomsten

€ 4.435,50

€ 2.190,50

Bestedingen
Vaste lasten:
Bankkosten
Kosten website en e-mail

2020

2019

€ 135,00
€ 85,00

€ 126,00
€ 85,00

€ 142,67
€ 15,00
€ 100,00

€ 70,05
€ 0,00
€ 0,00

€ 200,00

€ 1.425,00

€ 652,00

€ 0,00

€ 1.345,00

€ 0,00

€ 87,00

€ 0,00

€ 1000,00

€ 226,50

€ 2.097,50

€ 0,00

Totale kosten/bestedingen

€ 5.859,17

€ 1.932,55

Activa

2020

2019

Liquide middelen

€ 1.511,97

€ 2.807,23

Totale activa

€ 1.511,97

€ 2.807,23

Passiva
Reserves

2020
€ 1.511,97

2019
€ 2.807,23

Totale passiva

€ 1.511,97

€ 2.807,23

Variabele kosten:
Incassokosten Mollie
Promotie Instagram
Onkostenvergoeding
Projecten
Aanvulling project Naailes
Project COVID-19
voorlichting
Project COVID-19
Voedselpakketten
Project Mondkapjes
Project Winterhulp
2019-2020
Project Pluimvee

2019
€ 2.190,50
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5.

Begroting 2021

Voor het jaar 2021 zijn de volgende inkomsten en bestedingen begroot:
Begrote bestedingen
Vaste kosten
Bankkosten
Kosten website en e-mail

Variabele kosten
Project naaiatelier
Project winterhulp 2021-2022
Project: nader te bepalen

Overige kosten
Incassokosten Mollie
Onvoorziene kosten
Totale bestedingen begroot
Begrote inkomsten
Inkomsten uit vaste donaties
Inkomsten uit eenmalige donaties

Begroting 2021
€ 135,00
€ 85,00
€ 220,00

€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 4.000,00

€ 140,00
€ 100,00
€ 4.460,00
Begroting 2021
€ 3.460,00

Totale inkomsten begroot

€ 1000,00
€ 4.460,00

Verwachte resultaat (baten-lasten)

€ 0,00
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