
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Stichting Nawien 
2DE NIEUWSBRIEF 2021 

 
Stichting Nawien  www.nawien.org 
De Dwarswal 33             e-mail: info@nawien.org 
3905 MW Veenendaal   tel.: 06-15572460 
IBAN: NL25ABNA0511285558 
                                      

Door de laatste machtswisseling mogen 
meisjes niet meer naar middelbare school. 
Hierdoor is deze examentraining op dit 
moment het enige onderwijs dat deze 
meisjes krijgen in hun examenjaar. Onze 
vertegenwoordiger monitort de voortgang 
van dit project. Zolang de situatie het 
toelaat gaat deze groep meisjes met veel 
enthousiasme naar de trainingen en ze 
boeken vooruitgang. 
 
Les voor analfabete vrouwen 
Onder de Afghaanse bevolking is 
analfabetisme een groot probleem. Vooral 
veel meisjes en vrouwen volgen geen 
onderwijs. Hierdoor kunnen ze niet lezen en 
schrijven. Stichting Nawien faciliteert een 
cursus lezen en schrijven voor zo’n 25 
vrouwen. Gedurende een periode van zes 
maanden krijgen deze vrouwen vier dagen 
in de week les om hun vaardigheden bij te 
spijkeren. Na deze cursus beschikken deze 
vrouwen over de basisvaardigheden. 
 

 
 

 

Inleiding 
Allereerst willen we iedereen een fijne 
kerstperiode toewensen en hopen we dat 
iedereen gezond het nieuwe jaar in gaat.  
 
Ondanks de huidige situatie in Afghanistan is het 
ons gelukt nieuwe projecten op te zetten. De 
afgelopen tijd zijn we bezig geweest te voorzien 
in examentrainingen voor meisjes en les voor 
analfabete vrouwen. Ook hebben we weer 
voedselpakketten uitgedeeld. Hierover hieronder 
meer.  
 
Examentraining 
Onze examentraining wordt gegeven aan zo’n 
30 meisjes gedurende een periode van 10 
maanden, waarbij ze klaargestoomd worden 
voor hun examens. Dit gebeurt bij een erkend 
trainingscentrum in Kabul. Dit was nodig, omdat 
vooral meisjes uit gezinnen met een lager 
inkomen op publieke scholen bijna geen les op 
het juiste niveau kregen. Hierdoor scoren zij 
minder goed op het eindexamen. Het doel van 
deze training is dat de meisjes goed voorbereid 
zijn voor het eindexamen van de middelbare 
school, zodat zij dit met goed eindresultaat 
kunnen afsluiten.   
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Gezocht: actieve vrijwilligers! 
Stichting Nawien bestaat uit vrijwilligers. 
We kunnen dit 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.  

 

 

Voedselpakketten 
Ook dit jaar hebben we weer een groot aantal 
families voorzien van voedselpakketten. Mede 
door middel van een inzamelingsactie van Milad 
Intezar (voetballer voor het Afghaanse elftal) 
konden we maar liefst 150 gezinnen voorzien 
van een voedselpakket. 
 

 
 
Nieuwe vrijwilligers in Afghanistan 
In Afghanistan hebben twee nieuwe vrouwelijke 
vrijwilligers zich aangemeld bij team Nawien. 
Hun concrete rol zal de komende tijd uitgewerkt 
worden. Voor nu zijn we vooral heel blij met de 
versterking! 
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