Jaarverslag
2007

Stichting Afghaanse Jongeren
KEIHAN

Inleiding
‘De stichting stelt zich het volgende ten doel:
1. Hulpverlening aan Afghanen in Nederland als ondersteuning bij onder
andere integratie en educatie.
2. Kennis verschaffen van de Afghaanse en Nederlandse taal en cultuur.
3. Kennismaking van Afghaanse studenten/jongeren onderling in
Nederland.
4. Streven naar hulpverlening aan Afghanen in Afghanistan, in het
bijzonder jongeren als ondersteuning bij educatie en zelfontplooiing.
5. Samenwerking en contact leggen met andere (inter)nationale
organisaties in Nederland en Afghanistan ter realisatie van de
bovengenoemde doelen.’
Voor u ligt het jaarverslag 2007 van Stichting Afghaanse Jongeren KEIHAN (SAJ
KEIHAN). SAJ KEIHAN (Kennis, Educatie, Integratie, Hulpverlening Afghanen in
Nederland.) is een non-profit organisatie, bestaande uit Afghaanse jongeren /
studenten, die zich vooral bezighoudt met het verkleinen van de kloof tussen
Afghanen onderling en tussen de Afghaanse en Nederlandse gemeenschap.
Ook proberen wij ontwikkelingshulp te bieden aan Afghanistan. Bovenstaand treft
u de doelstellingen van SAJ KEIHAN, zoals verwoord in onze statuten, die wij dit
jaar met een enthousiast en gemotiveerd team probeerden te verwezenlijken
zonder politieke, economische, etnische en religieuze bedoelingen.
In 2007 hebben wij met de ervaringen opgedaan in 2006 de stichting aangepast.
De komst van een aantal nieuwe bestuursleden en vrijwilligers heeft de koers
van de stichting verder bepaald. De bescheiden naamsbekendheid en opbouwen
van een professioneel netwerk heeft ertoe geleid dat wij in 2007 meer projecten
hebben uitgevoerd en met meer organisaties hebben samengewerkt. Dit
jaarverslag geeft een gedetailleerd beeld van wat zich het afgelopen jaar binnen
Stichting KEIHAN heeft afgespeeld, zoals een uitgebreide beschrijving van de
verschillende activiteiten en projecten van de verschillende werkgroepen. Dankzij
het grote enthousiasme en de motivatie van de bestuursleden was het mogelijk
om in het afgelopen jaar onze grenzen verder uit te bereiden dan 2006 en de
stichting voor lange termijn een bepaalde koers te geven. Wij kunnen met
tevredenheid terugkijken naar 2007, maar met een kritisch oog vooruitkijken naar
2008.
Namens SAJ KEIHAN,
Edris Mahtab
Voorzitter SAJ KEIHAN 2007
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Contactgegevens
Stichting Afghaanse Jongeren KEIHAN
Postbus 11072
2301 EB Leiden
Nederland
Website: www.keihan.org
Email: info@keihan.org
Telefoon: +31 6 14217088
Rekeningnummer: 52.80.10.956 ABN-AMRO Leiden
IBAN: NL10ABNA0528010956
BIC: ABNANL2A
KvK nr.: 28111300, Leiden

Afghan Youth Foundation KEIHAN
P. O. Box 11072
2301 EB Leiden
The Netherlands
Website: www.keihan.org
Email: info@keihan.org
Phone: +31 6 14217088
Bank account: 52.80.10.956 ABN-AMRO Leiden
IBAN: NL10ABNA0528010956
BIC: ABNANL2A
Chamber of commerce registration: 28111300, Leiden

	
  Jaarverslag 2007
	
  

Page	
  3	
  

SAJ	
  KEIHAN	
  
	
  

Algemeen verslag
Bestuur
Op bestuurlijk gebied hebben wij dit jaar de structuur van de stichting aangepast.
Wij hebben de werkgroepen opgeheven en de activiteiten onderverdeeld in vier
verschillende categorieën: Integratie, Educatie, Ontwikkelingssamenwerking en
Teambuilding.
Het Bestuur heeft dit jaar een takenbeschrijving gegeven van de
bestuursfuncties. Het Huishoudelijk Reglement is tevens aangepast, maar is nog
steeds een van de speerpunten van het beleid voor volgend jaar. Er zijn een
aantal leden van het Dagelijks Bestuur afgetreden en nieuwe bij gekomen,
helaas zijn wij niet in geslaagd om een PR-lid aan te stellen. De taken werden
informeel onder een aantal leden verdeeld. Verder is er een nieuw organogram
van de stichting opgesteld.

Het Dagelijks Bestuur in 2007 bestond uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Lid intern:
Penningmeester:
Lid extern:
PR:
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Edris Mahtab
Mojtaba Hashemi
Fatma Mahtab
Kazem Moallemzadeh
Omeed Fakiri
-
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Projecten
De projecten van de werkgroepen werden in het afgelopen jaar meer
uitgebreider dan vorig jaar. Door het grote enthousiasme aan de kant van de
leden en andere geïnteresseerden was het voor ons mogelijk om de projecten
grootschaliger op te zetten dan verwacht. De projecten zijn verdeeld onder de
vier betreffende projectthema’s.
Projectthema integratie
Project culturele tentoonstelling Afghaanse Kleding en Atan, VVN Katwijk
In 2007 werden wij benaderd door Stichting Medelanders (Vluchtelingenwerk
Katwijk) om tijdens hun multiculturele feest voor de medewerkers en vrijwilligers
een Afghaanse kleding- en Atanshow te geven. De Atan is de traditionele
Afghaanse volksdans. Dit project werd uitgevoerd in het kader van wederzijdse
integratie. Het feest werd op 1 maart 2007 in het gebouw van Stichting
Medelanders te Katwijk gehouden. De totale show werd met veel enthousiasme
ontvangen. In de toekomst staan wij open voor soortgelijke activiteiten.
Workshop Het verhaal van een vluchteling
In het kader van integratie hebben een aantal bestuursleden van de stichting
interactieve voorlichting over vluchtelingen gegeven aan tweede t/m vierde
klassen van het ID college te Katwijk. Het programma bestond uit de volgende
drie onderdelen:
- Het verhaal van een vluchteling
- Het asielprocedure in Nederland
- De maatschappelijke problemen van vluchtelingen in Nederland
De scholieren ervoeren de voorlichting als een openbaring, waarbij na een
algemene discussie hun zienswijze ten opzichte van vluchtelingen werd
aangepast. Wij zijn zeer blij dat wij hiermee een groter begrip hebben gecreëerd
bij jonge autochtone scholieren en zullen dit project in de toekomst voortzetten.
Projectthema ontwikkelingssamenwerking
Kledinginzamelingsactie
In december 2006 hebben wij in samenwerking met Stichting Rasa , een nonprofit organisatie die kleding inzamelt en naar ontwikkelingslanden stuurt, een
kledinginzamelingsactie opgezet. In januari 2007 hebben wij een aantal dagen
op de werkplaats van Stichting Rasa in Alphen a/d Rijn de kleding gesorteerd en
in transportzakken van 450-500 kg ingepakt. Op 25 januari 2007 zijn de
goederen onder het toezicht van de Afghaanse Consul ingeladen en naar
Afghanistan verstuurd. De totale vracht bestond uit 30 ton (30.000 Kg) (winter)
kleding, schoenen en dekens. De vracht is gedoneerd via de Afghaanse
Consulaat in Nederland aan de Halve Maan (Rode Kruis in islamitische landen).
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Bijdrage slechthorende schoolkinderen
In samenwerking met Stichting BARAN in Kabul ondersteunen wij een school
voor slechthorende kinderen in Kabul. In december 2006 hebben wij een
geldinzamelingsactie onder onze bestuursleden en andere geïnteresseerden
gehouden. Begin januari 2007 hebben wij gezamenlijk 500 USD kunnen
inzamelen. Het bedrag is medio januari 2007 verzonden naar Kabul en aan Dr.
Z. Bina, voorzitter van Stichting BARAN. Begin februari 2007 heeft stichting
BARAN van het geld 277 pakken poedermelk gekocht en onder de
schoolkinderen uitgedeeld. Het doel was om de kinderen op deze manier
ondanks hun handicap te motiveren om de studie voort te zetten.
Audiologie kliniek in Kabul
In samenwerking met Stichting BARAN in Afghanistan en Stichting Beter Horen,
Emid en het Afghaanse Consulaat in Nederland willen wij een audiologie lab in
een wijk van Kabul opzetten. Dit audiologie lab is bedoeld voor het screenen,
diagnosticeren en primair behandelen van slechthorende kinderen in Kabul en
omstreken. Door armoede en oorlog is er nooit aandacht besteed aan deze
kinderen, waardoor ze vaak juiste behandeling en onderwijs misten. Dit project
zal hun gezondheid verbeteren, waardoor ze gemakkelijker hun onderwijs
kunnen voortzetten. Voor de eerste keer (eerste jaar) zullen er naar schatting
5000 slechthorende kinderen en jongeren in de omgeving van Kabul worden
gescreend. Deze kinderen zijn arm en hebben weinig tot geen toegang tot
specialistisch hulp. Dit project is in de laatste fase van voorbereiding en wij
hopen eind 2008 de eerste resultaten te boeken.
Medische basismaterialen
Een van de sectoren in Afghanistan die veel hulp kan gebruiken is de medische
sector. Veel ziekenhuizen beschikken niet over geschikte basismaterialen. In
samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), UMC St.
Radboud Nijmegen en International Federation of Medical Students' Associations
Leiden (IFMSA-Leiden) hebben wij een project opgezet, waarbij wij bepaalde
ziekenhuismaterialen naar Afghanistan sturen. Het gaat hierbij om ongebruikte
operatiesets, handschoenen, injectiespuiten, mondkapjes, ziekenhuiskleding e.d.
De eerste zending werd op 25 januari 2007 verstuurd, waarbij het transport in
samenwerking met het Afghaanse Consulaat in Nederland werd geregeld. Het
materiaal kwam via Herat in Kabul bij de internationale organisatie Halve Maan
terecht. Zij zorgden voor de uiteindelijke verspreiding naar de ziekenhuizen.
Tussen juni en oktober vond een inzamelingsronde plaats, waarbij medische
basismateriaal werd ingezameld met behulp van IFMSA Nijmegen en IFMSA
Leiden. Deze worden in januari 2008 naar Kabul verstuurd.
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Boekenproject
In mei 2007 hebben wij van de uitgeverij Taylor & Francis rond 150 nieuwe
boeken ontvangen om naar een Technische Universiteit in Afghanistan op te
sturen. De boeken zijn verzonden naar Kabul University.
Projecten thema educatie
Nawrooz
Nawrooz is het Afghaanse nieuw jaar dat op 21 maart, het begin van de lente,
wordt gevierd. In Afghanistan worden rond deze dag veel festiviteiten
georganiseerd, vergelijkbaar met het nieuw jaar in Nederland. Veel Afghanen in
Nederland willen deze traditie voortzetten en in dat kader hebben wij op 17 maart
2007 een bijeenkomst georganiseerd voor onze familieleden en vrienden. Via
deze weg wilden wij de stichting officieel presenteren en de Afghaanse
gemeenschap bij elkaar brengen.
Informatieavond geestelijke gezondheidszorg
Op 12 september 2007 hebben wij in samenwerking met de Interculturele
Geestelijke
Gezondheidszorginstelling
(i-psy)
een
informatieavond
georganiseerd over de geestelijke gezondheidszorg van Afghaanse migranten.
De avond werd op een interactieve manier gepresenteerd, waarbij de volgende
thema's werden besproken:
• Psychische problemen door traumatische gebeurtenissen
• Lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak
• Depressies
• Angststoornissen
• Eetstoornissen
• Persoonlijkheidsproblemen
• Opvoedingsproblemen
• Relatie- en familieproblemen
Culturele avond
Om een stuk van de Afghaanse literatuur en cultuur aan geïnteresseerden te
introduceren, organiseerden wij op 13 oktober 2007 een culturele bijeenkomst.
Het programma van deze avond bestond uit voordrachten over Mawlana Balkhi
(Rumi) door mw. dr. H. Nakhat en dhr. F. Husseini. Verder hield dhr. A. Bawari
een voordracht over de verschillende Afghaanse culturele feesten en over het
ontstaan, invloed en plaats ervan in de Afghaanse cultuur. Dhr. J. Karghar gaf
een literaire voordracht over een aantal culturele grootheden van Afghanistan in
de laatste eeuw. De avond werd gepresenteerd door mw. F. Mitra, een voormalig
presentatrice van de Afghaanse Nationale Televisie. Na de voordrachten was er
ruimte voor een buffet, waarbij traditionele Afghaanse hapjes werden
geserveerd. Gedurende de avond was er Afghaanse traditionele muziek,
gespeeld door dhr. Yarmohamad en dhr S. Heidari
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Projecten thema teambuilding
Bezoek aan Keukenhof
Op Koninginnedag 2007 gingen we met veel bestuursleden naar de Keukenhof
in Lisse. Het was een zeer gezellige en aangename dag.
Etentje bij een van de leden
Om de groep dichter bij elkaar te brengen hadden we eind september een
etentje gepland bij Abdullah (h). Naast lekker eten was er ook Afghaanse muziek
en ruimte voor pittige discussies over de huidige situatie in Afghanistan.
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Financieel verslag
Ik, Kazem Moallemzadeh, nam per 1 januari 2007 de functie van
Penningmeester van Stichting Afghaanse Jongeren KEIHAN over van dhr. Iraj
Saidi.
Mijn financiële verantwoordelijkheid beslaat met betrekking tot mijn functie als
Penningmeester de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007.
INKOMSTEN
Donaties
01-01-2007 t/m 3112-2007

€ 230,00

Culturele avond 2007
12-10-2007

Donaties

€ 400,00

Administratie 2006
3-1-2007

Kosten bijdrage Mir

€ 40,00

19-3-2007

Kosten bijdrage A. Farooq

€ 35,00

TOTAAL

€ 75,00

Ledenbijdrage Teambuilding Keukenhof

€ 35,00

Eenmaligkosten
1-5-2007
I-psy avond
12-12-2007

Kostenvergoeding I-psy avond

€ 213,10

Donaties Nawrooz

€ 147,00

Nawrooz 2007
20-03-2007

Slechthorende kinderen Kabul
T/m 17-10-2007

Donaties

€ 80,00

Rente bank
t/m 12-10-2007

Rente bank

€ 0,40

Totale Inkomsten
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UITGAVEN
Culturele avond 2007
15-10-2007

Kosten Culturele avond

€ 635,00

Vergoeding kosten F. Mahtab

€ 248,34

18-5-2007

Kosten vergoeding T. Yazdani

€ 35,00

17-5-2007

Kosten vergoeding Zaal

€ 65,00

31-12-2007

Aanschaf Dvd's Stichting

€ 33,99

1-5-2007

Kosten vergoeding Teambuilding Keukenhof

Administratie 2006
8-1-2007
Nawrooz 2007

Eenmaligkosten

Totaal

€ 8,15
€ 42,14

Slechthorende kinderen Kabul
4-1-2007

Help slechthorende kinderen Kabul

€ 360,00

Bank
t/m 04-10-2007

Pasbijdrage ABN-Amro

	
  Totale Uitgaven

	
  

€ 14,00
€ 1.399,48	
  

	
  
	
  
Resultaat
Bestuursrekening

	
  

Totale Inkomsten

periode 01-01-2007 t/m 31-12-2007

€ 1.180,50

Totale Uitgaven

periode 01-01-2007 t/m 31-12-2007

€ 1.399,48

Resultaat

periode 01-01-2007 t/m 31-12-2007

€ -218,98

Balans Bestuursrekening
1-1-2007

€ 609,77

31-12-2007
Mutatie
balanssaldo

€ 390,79
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Debiteuren
1-1-2007
1-1-2007
1-1-2008
1-1-2008
1-1-2008
1-1-2008
1-1-2008
1-1-2008
1-1-2008

Edris Mahtab: kostenvergoeding
administratie 2006
Omeed Fakiri: kostenvergoeding
administratie 2006
Slechthorende kinderen Kabul
Edris Mahtab: kostenvergoeding Culturele
avond
Kazem Moallemzadeh: Boodschappen
Nawrooz 2007
Tawfiq Yazdani: kostenvergoeding Culturele
avond
Abdullah Jamali: kostenvergoeding Culturele
avond
Vredes kerk Leiden: zaalkosten Culturele
avond
Omeed Fakiri: Kostenvergoeding I-Psy
avond

Totaal

€ 236,16
€ 56,50
€ 193,00
€ 48,80
€ 79,88
€ 18,00
€ 49,00
€ 150,00
€ 24,19
€ 855,53

Crediteuren
1-1-2008
1-1-2008
1-1-2008
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Mojtaba Hashimi: Donatie kosten zaal
cultureleavond
TOTAAL
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€ 15,00
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Jaarplan 2008
•

•
•

Lopende projecten:
– Audiologielab
– Medisch materiaal
– Boekenproject
– School slechthorende kinderen
– Voorlichting middelbaar onderwijs
– Ondersteunend Nederlands onderwijs
Terugkerende projecten:
– Nawrooz
– Culturele avond
Nieuwe projecten:
– Educatie
• Tentoonstelling Afghaanse beeldende kunst
• Culturele workshops
– Integratie
• Informatieboek Nederlands onderwijssysteem
• Informatieboek Nederlands politiek systeem
– Ontwikkelingshulp
• Hulpverlening agrarische/medische sector
– Teambuilding
• Sportbenefiettoernooi
• Verrassingsproject in de zomer! (deelname Nijmeegse
Vierdaagse)
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Begroting 2008
INKOMSTEN
Donaties
Geheel 2008

€ 2.000,00

Culturele avond
Najaar 2008

€ 600,00

Sporttoernooi
Najaar 2008

€ 300,00

Donaties ontwikkelingshulp
Geheel 2008

€ 2.500,00

Nawrooz 2008
Voorjaar 2008

€ 1.200,00

Boeken/Medischemateriaal 2008
Geheel 2008

€ 600,00

Integratieprojecten in Nederland
Geheel 2008

€ 1.000,00

Audiologiekliniek
Geheel 2008

€ 8.000,00

Nijmeegse Vierdaagse 2008
Zomer 2008

€ 600,00

Vliegerworkshops 2008
Geheel 2008

€ 1.000,00

Administratie 2008
Geheel 2008

€ 300,00

Crediteuren 2008
Geheel 2008

€ 485,00

Totale Inkomsten

€ 18.285,00

UITGAVEN
Culturele avond
Najaar 2008
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Infoavond 2008
1-2-2008

€ 300,00

Teambuilding 2008
Zomer 2008

€ 200,00

Administratie
Geheel 2008

€ 600,00

Ontwikkelingsprojecten (excl. Audiologie project)
Geheel 2008

€ 2.600,00

Nawrooz 2008
Voorjaar 2008

€ 1.000,00

Boeken/Medischemateriaal 2008
Geheel 2008

€ 1.000,00

Audiologiekliniek
Geheel 2008

€ 8.400,00

Integratieprojecten 2008
Geheel 2007

€ 1.200,00

Nijmeegse Vierdaagse 2008
Zomer 2008

€ 1.200,00

Vliegerworkshops 2008
Geheel 2008

€ 500,00

Debiteuren
Geheel 2008

€ 855,53

Totale Uitgaven
Totale Inkomsten
Saldo bank
Totale Uitgaven

€ 18.655,53
Geheel 2007
1-1-2007

€ 18.285,00
390,79
€ 18.655,53

Geheel 2007

Balans resultaat
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