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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 2008 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.  
 
2008 was het jaar van de bestuurswisseling en het realiseren van een aantal grote 
projecten. Van deze gelegenheid wil ik dan ook gebruik maken om het oude bestuur 
te bedanken voor hun inzet en toewijding jegens de stichting. Hopelijk kunnen wij 
hetzelfde neerzetten. Dit jaar zijn projecten zoals audiologielab eindelijk van de grond 
en zijn we bezig om begin 2009 de eerste artsen naar Nederland te halen voor een 
trainingsstage. 2008 was ook het jaar van duurzame ontwikkeling. In dat kader 
hebben we een uitwisselingsprogramma opgezet met Universiteit van Kabul. Naar 
verwachting kunnen we binnenkort de eerste studenten verwachten. Het 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 binnen de verschillende projecten thema’s. Met dank aan al 
onze bestuursleden en vrijwilligers waren we dit jaar instaat om veel van onze 
doelstellingen te realiseren. Dit geeft ons enorme motivatie en energie om door te 
gaan op de ingeslagen weg. 
 
Namens SAJ KEIHAN, 
 
Omeed Fakiri 
 
h.t. voorzitter SAJ KEIHAN 2008 
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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 
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Algemeen verslag 

 
Bestuur  
Dit jaar waren de lang verwachte bestuursverkiezingen en na een niet al te lange 
stemmingsronde kon het nieuwe bestuur worden voorgesteld: 
 
Voorzitter:                Omeed Fakiri 
Secretaris:  Niloufar Rahim 
Lid intern:  Mahmoud Mohammadi 
Penningmeester: Kazem Moallemzadeh 
PR:   Achid Farooq en Tawfiq Yazdani  
Lid extern:  Abdullah Jamali 
 
Het bestuur heeft zich voorgenomen om de dagelijkse gang van zaken nog meer te 
professionaliseren. Het heeft lang geduurd, maar met trots kunnen we inmiddels 
spreken van een soepel lopende organisatie met mooie projecten. 
 
Naast de bestuurswisseling is er ook een verandering gekomen in de totale 
organisatie wat geleid heeft tot het volgende organogram: 
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Projecten 
Zoals het de bedoeling is zien we een stijgende lijn in de kwaliteit en kwantiteit van 
onze projecten. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door onze hardwerkende en 
gemotiveerde bestuursleden en vrijwilligers. Tevens gaat onze dank uit naar alle 
andere organisaties in binnen- en buitenland zonder wiens hulp onze projecten niet 
zo succesvol waren verlopen. Hopelijk kunnen we in de komende jaren deze 
stijgende lijn voortzetten. 
 
Projectthema integratie 
 
Vliegerworkshop Heemskerk en Den Haag 
In het kader van integratie hebben wij op 6 mei 2008 op uitnodiging van het 
buurtcentrum De Schuilhoek in Heemskerk een vliegerworkshop georganiseerd.  
Tijdens dit project hebben wij aan een groep van 50 kinderen een vliegerworkshop 
gegeven. We hebben opgemerkt dat de kinderen en hun ouders tijdens dit project 
veel plezier hebben beleefd aan het maken van vliegers ondanks dat het niet 
eenvoudig was. Bij deze willen wij het buurtcentrum De Schuilhoek in Heemskerk 
bedanken dat zij ons de gelegenheid hebben gegeven om een stukje van onze 
cultuur te presenteren.  
 
Op 22 oktober hebben wij een soortgelijke workshop georganiseerd in buurtcentrum 
Bouwlust te Den Haag. Ook deze dag was een groot succes. Wij bedanken bij deze 
ook  buurtcentrum Bouwlust voor de aangeboden gelegenheid. Wij zijn bereid om dit 
soort workshops vaker te geven. 
 
De Nijmeegse Vierdaagse 
Met aantal verschillende projecten heeft SAJ KEIHAN geprobeerd om de 
Nederlandse burgers kennis te laten maken met Afghanistan. Door deel te hebben 
genomen aan De Nijmeegse Vierdaagse 2008 heeft SAJ KEIHAN de Afghaanse 
jongeren op een sportieve en uitdagende manier kennis laten maken met Nederland 
met als doel de integratie en maatschappelijke betrokkenheid van Afghanen in 
Nederland te bevorderen. SAJ KEIHAN heeft De Nijmeegse Vierdaagse succesvol 
voltooid, mede dankzij aantal individuen, wie we hiervoor zeer dankbaar zijn! 
         
Café Averechts 
Om te laten zien wat Afghanistan daadwerkelijk is en ook in het kader van integratie 
en het voorkomen van een kloof tussen de Nederlandse samenleving en Afghaanse 
gemeenschap hebben wij op zondag 9 maart in Café Averechts te Utrecht een 
presentatie gehouden over Afghanistan. De avond begon om 17:00uur met 
Afghaanse klassieke muziek. Om 18:00uur stond het eten klaar. Daarna werd er door 
middel van een presentatie, muziek en dans iets over Afghanistan en de Afghaanse 
cultuur verteld. De avond duurde tot 21:00 uur. De opbrengst en de fooi van de 
avond ging geheel naar de school met 280 slechthorende kinderen in Kabul die ook 
betrokken zijn bij het Audiologie Clinic project. Wij zijn Café Averechts enorm 
dankbaar voor hun steun en het gelegenheid om ons te presenteren. Wij vonden dit 
project zeer geschikt voor wederzijdse integratie. In de toekomst zijn wij bereid om dit 
te herhalen in andere locaties.  
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Nawrooz viering Museum Volkenkunde Leiden 
Op zondag 23 maart 2008 hebben wij in samenwerking met het Volkenkunde 
Museum Leiden het Afghaanse Nieuwjaar, Nawrooz, gevierd. Er was Afghaanse live 
muziek en dans, lezingen over Afghanistan en het ontstaan en de viering van 
Nawrooz. Jong en oud kon meedoen met de workshop vliegers maken en het is ons 
zelfs gelukt om ondanks de bare weersomstandigheden buiten te vliegeren. 
 
Wij vonden het heel erg leuk en leerzaam om deze dag te organiseren en de reactie 
van het publiek was louter positief. Wij zullen in de toekomst vaker soortgelijke 
evenementen organiseren. 
      
Projectthema ontwikkelingssamenwerking 
 
Project kledinginzameling  
Wij hebben in oktober / november een kledinginzamelingsactie georganiseerd voor 
de vluchtelingen in Afghanistan. Net als het afgelopen jaar was de inzamelingactie 
weer een groot succes. Met behulp van verschillende individuen en organisaties 
hebben we meer dan zes ton (6.000Kg) aan kleding kunnen inzamelen. De kleding is 
via STS b.v. naar Herat verzonden en zal eind 2008 / begin 2009 worden verdeeld. 
Hierbij willen we dan ook alle  personen en organisaties bedanken voor hun 
vertrouwen en de goede samenwerking. Hopelijk kunnen we dit in de toekomst 
voortzetten.  
 
Project boeken  
In samenwerking met IFMSA-NL hebben wij tussen zomer en november 550 
medische boeken verzameld en opgestuurd naar de medische faculteit van 
universiteit van Herat via STS te Zaandam. De boeken zijn in december in Herat 
aangekomen en zullen via onze contact personen begin 2009 aan de medische 
faculteit in Herat worden gedoneerd.   
 
Project Audiologiekliniek, BARAN Foundation 
Drie decennia lang heeft de oorlog gewoed in Afghanistan. Dit heeft verwoestende 
effecten gehad op o.a. de gezondheidszorg. Door armoede en gebrekkige 
gezondheidszorg is er geen aandacht voor slechthorende kinderen, met als gevolg 
dat deze geen medische zorg krijgen. 

Daarom is SAJ KEIHAN gestart met het project Audiologiekliniek. In een wijk in Kabul 
zal een audiologie lab worden opgezet. Op deze manier kunnen de kinderen met 
gehoorproblemen gescreend en gediagnosticeerd worden. Kinderen met 
gehoorproblemen kunnen in deze kliniek behandeld (niet-invasief) worden. Het 
streven is om in het eerste jaar na het opzetten van de audiologiekliniek, 5000 
kinderen te diagnosticeren en mogelijk behandelen. 

 
Project Audiologiekliniek, BARAN Foundation, aanschaf apparatuur (audiometer, 
tympanometer) verstuurd naar Kabul, EMID BV   
Met dank aan Electro Medical instruments Doesburg B.V. en Beter Horen Nederland 
is inmiddels audiologieapparatuur, die voor diagnostiek en screenen van 
gehoorproblemen dienen, ter waarde van € 13.000 (inclusief BTW) bestelt. Deze 
apparatuur zijn al naar Afghanistan verstuurd. Tot onze vreugde kan het project 
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audiologiekliniek beginnen. In de loop van de komende maanden zal dit project 
worden voortgezet en er zullen meer apparatuur worden aangeschaft en naar Kabul 
verzonden.    
 
Academic Exchange Program 2009 
Dit project is een uitwisselingsprogramma voor geselecteerde studenten van de 
Medische Universiteit van Kabul. Het programma omvat de uitwisseling van 
studenten na het eerste trimester van het tweede jaar van het medische curriculum in 
het LUMC. De beurs loopt van 1 september 2009 tot 2 januari 2010. De cursussen 
die kunnen worden gevolgd omvatten Immunologie, Algemene Pathologie, 
Infectieziekten en Moleculaire en Cellulaire aspecten van de ziekte en zijn allemaal in 
het Engels. Aan het einde van elke cursus krijgen de studenten een schriftelijk 
examen met betrekking tot het materiaal van de cursus en eerder verworven kennis 
over het onderwerp. Na een succesvolle afronding van de afzonderlijke vakken, 
zullen de studenten een certificaat en dentoegewezen European Credit Transfer 
System (ECTS) punten krijgen.  
 
Het project biedt de mogelijkheid voor de Afghaanse medische studenten om deel te 
nemen aan het Nederlandse onderwijssysteem en ervaringen terug naar huis mee te 
nemen. Bovendien biedt dit project de mogelijkheid voor Nederlandse studenten om 
hun medische kennis, hun begrip van de culturele diversiteit en hun ervaringen met 
de Afghaanse studenten te delen. Beide groepen zullen daarom naar verwachting 
sterk profiteren van de uitwisseling door van elkaar te leren, uitbreiden van hun 
horizon, en steeds betrokken zijn bij een internationaal netwerk die zal leiden tot een 
vruchtbare samenwerking in de toekomst. In de toekomst hopen we dit project uit te 
breiden in een bilaterale uitwisseling programma waar studenten uit Nederland ook 
deel kunnen nemen aan het onderwijs op de medische universiteiten in Afghanistan.  
 
Dit uitwisselingsproject tussen de Medische Universiteit van Kabul en het Leids 
Universitair Medisch Centrum is een van de eerste stappen in het partnerschap en 
de samenwerking in het hoger onderwijs tussen Nederland en Afghanistan. 
 
Project medische spullen 
Donderdag 24-01-2008 hebben wij voor de tweede keer medische spullen naar 
Afghanistan gestuurd. Deze keer naar stichting BARAN in Kabul die het verder gaat 
verspreiden. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft ons geholpen met het 
vervoeren van de goederen uit Nederland naar Kabul. De vracht bestond deze keer 
uit 93 dozen, (ongeveer 800kg, 10m3) injectie spuiten, naalden, verbanden, 
katheters, pleisters e.d. voor de complete lijst kijk op de site onder de projecten. 
 
Project Help Afghanistan, geldinzamelingsactie voor Afghaanse vluchtelingen  
Door de strenge winter tussen december 2007 en februari 2008 en de slechte 
omstandigheden zijn duizenden Afghanen uit hun dorpen naar Kabul vertrokken. Ze 
voegden zich bij de vluchtelingen die uit Iran en Pakistan waren gezet en die ook in 
Kabul waren aankomen. Voor al deze mensen was en is er nog steeds geen 
huisvesting en onvoldoende voedsel en kleding. Ze hebben niks behalve een paar 
doeken die zij als tent gebruiken. De extreme kou heeft veel slachtoffers gemaakt. 
De situatie was dramatisch. Voor al deze mensen hebben wij i.s.m. onderstaande 
organisaties een geldinzamelingsactie gehouden en de opbrengsten naar Kabul 
gestuurd. In totaal hebben wij 4338$ (215165Af) ingezameld en naar Afghanistan 
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gestuurd. Het geld is verdeeld aan arme gezinnen in Nehemia 4 (wijk 4) Kabul, in 
totaal in vier vluchtelingen centra. Helaas konden wij niet iedereen voldoende helpen, 
maar voor degenen die wij konden bereiken was dat van levensbelang. Wij kregen 
veel steun van de donateurs zonder wie dit alles niet mogelijk was geweest. Bij deze 
willen wij hen heel erg bedanken. 
 
Projecten thema educatie 
 
Informatie avond & Presentatie over Afghaanse archeologie (dhr. Khairmohamad 
Khairzad) 
Op 16-01-2008 hebben wij een informatieavond georganiseerd. Jaarlijks organiseren 
wij dit soort avonden om niet alleen anderen met de stichting kennis te laten maken, 
maar ook om een verslag van de afgelopen projecten uit te brengen. Tijdens deze 
avond hebben wij dhr. Khairmohamad Khairzad bereid gevonden om een lezing te 
geven over de stand van zaken rondom archeologische opgravingen van 
Afghanistan. Dhr. Khairmohamad Khairzad was in 2008 gedurende 1 jaar in 
Nederland voor studie doeleinden bij Universiteit van Leiden. Zijn gehele presentatie 
staat als video materiaal op onze site.     
 
Start project onderwijsboek, Informatie over onderwijssysteem NL voor Afghaanse 
ouders, Basisschool/middelbare school/vervolgstudie  
In de afgelopen periode zijn we in aanraking gekomen met veel Afghaanse gezinnen 
die nog veel problemen hebben met het Nederlandse onderwijssysteem. Op dit 
moment scoren Afghanen redelijk hoog op school in vergelijking met andere 
allochtone groepen. Toch hebben wij een aantal problemen geconstateerd. 

De nieuwe generatie heeft nog steeds taal problemen en hier en daar zien we de 
eerste schooluitvallers. Dit is een kleine greep uit de daadwerkelijke problemen. 
Deze problemen hebben verschillende redenen. Een van de redenen waar wij op 
korte termijn iets aan kunnen doen is het feit dat veel Afghaanse ouders en ook 
jongeren zelf nog niet helemaal op de hoogte zijn van het Nederlandse 
onderwijssysteem. Bovendien begeleiden veel ouders hun kinderen niet tijdens hun 
schoolperiode. Een ander probleem is dat veel kinderen ‘gepusht’ worden door hun 
ouders om een hogere opleiding te kiezen ook al hebben ze de capaciteit er niet 
voor, dit komt niet ten goede van het kind.  

Wij zijn met goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
bezig om een informatieboekje op te zetten in het Dari en Pashto, de officiële talen 
van Afghanistan, en in het Nederlands om de ouders en jongeren beter te bereiken.  
 
Projecten thema teambuilding 
           
Benefiettoernooi, volleybal, Aria, Haagsche Hogeschool, Kennismaking Afghaanse 
jongeren, Leiden,    
Op 25-04-2008 had SAJ KEIHAN een volleybal benefiettoernooi gepland tussen 
verschillende jongeren organisaties/verenigingen van verschillende achtergronden 
en culturen. Deze dag werd georganiseerd om geld in te zamelen voor een school 
voor slechthorende kinderen in Kabul, maar ook om op een sportieve manier in 
contact te komen met andere jongeren en om ons netwerk te vergroten. De volgende 
organisaties waren uitgenodigd: Aria, Ameel, Khorasan, Sabr, IFMSA- Leiden, 
Diversity Leiden, NooR, Paymaan, Afghaanse Huis, HHS (Haagse Hoge School 
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studenten). Maar helaas kon niet iedereen van de partij zijn. Het positieve is dat de 
deelnemers wel ruim op tijd aanwezig waren en zodat we op tijd konden beginnen. 
Ondanks dat niet alle organisaties aanwezig konden zijn, kunnen we van een 
geslaagde dag spreken. Zoals afgesproken wordt het ingezamelde bedrag aan de 
school voor slechthorende kinderen in Kabul gedoneerd. Bij dezen willen wij de 
winnaars feliciteren en alle deelnemers bedanken voor het mogelijk maken van deze 
dag. Hopelijk kunnen we in de toekomst weer soortgelijke activiteiten organiseren. 
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Financieel verslag  
 

Ik, Kazem Moallemzadeh, ben herkozen per 1 januari 2008 voor de functie van 
Penningmeester van Stichting Afghaanse Jongeren KEIHAN.  
 
Mijn financiële verantwoordelijkheid beslaat met betrekking tot mijn functie als 
Penningmeester de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008. 
 
INKOMSTEN   
   
Donaties   
01-01-2008 t/m 31-
12-2008    € 2.630,00 

   
Culturele avond 2007 
t/m 01-02-2008 Donaties € 485,00 

   
Eenmalige acties   
20-10-2008 Benefietsporttoenooi € 230,00 
11-1-2008 Teruggave aanschaf Dvd's € 33,99 
  Totaal € 263,99 

   
Vluchtelingenproject 2008  
t/m 31-12-2008 Totaal aan donaties € 3.075,00 

   Nawrooz 2008  
t/m 17-09-2008 Ontvangen vergoeding € 1.322,56 

   Boeken/Medischemateriaal 2008  
t/m 31-12-2008 Totaal Ontvangen vergoeding € 711,93 

   Cafe Averechts  
t/m 31-12-2008 Totaal ontvangen donatie € 2.260,00 

   Audiologiekliniek  
t/m 31-12-2008 Totaal ontvangen  € 11.601,38 

   
Nijmeegse Vierdaagse 2008  
t/m 25-07-2008 Totaal ontvangen donaties € 820,00 

   
Vliegerworkshops 2008  
t/m 31-12-2008 Totaal ontvangen vergoedingen € 1.165,00 
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Rente bank 

11-4-2008 Rente bank € 0,80 

   
Totale Inkomsten   € 24.335,66 

   
UITGAVEN   
   
Culturele avond 2007 
t/m 25-02-2008 Totaal uitgekeerde vergoedingen € 265,80 

   
Eenmalige acties   
11-1-2008 Omeed Fakiri: Vergoeding I-Psy avond € 24,19 
25-2-2008 Cadeau's infoavond € 30,00 
t/m 31-12-2008 Kosten infoavonden € 75,33 
t/m 31-12-2008 Cadeau's leden € 79,57 
t/m 31-12-2008 Aanschaf T-shirts Stichting € 24,41 
Totaal   € 233,50 

   Administratie     
t/m 31-12-2008 Kosten: website-Kvk-postbus € 517,36 

   Vluchtelingenproject 2008  
t/m 31-12-2008 Totaal overgemaakt bedrag € 3.100,00 

   Nawrooz 2008  
t/m 24-06-2008 Totaal uitgekeerde vergoedingen € 1.025,98 

   Boeken/Medischemateriaal 2008  
t/m 31-12-2008 Totaal uitgekeerde vergoedingen € 1.196,70 

   Audiologiekliniek  
t/m 31-12-2008 Totaal gemaakte kosten € 10.492,30 

    
Cafe Averechts  
21-3-2008 Kostenvergoeding Omeed Fakiri € 85,00 

   
Nijmeegse Vierdaagse 2008  
t/m 18-07-2008 Totaal gemaakte kosten € 1.386,46 

   
Vliegerworkshops 2008  
t/m 31-12-2008 Totaal ontvangen vergoedingen € 266,93 
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Bank 

t/m 31-12-2008 Pas bijdrage - Rente bank € 32,60 

   Totale Uitgaven   € 18.602,63 

   Resultaat Bestuursrekening  
Totale Inkomsten periode 01-01-2007 t/m 31-12-2007 € 24.335,66 
Totale Uitgaven periode 01-01-2007 t/m 31-12-2007 € 18.602,63 
Resultaat  periode 01-01-2007 t/m 31-12-2007 € 5.733,03 

   
Balans Bestuursrekening   
1-1-2008   € 390,79 
31-12-2008   € 6.122,82 
Mutatie 
balanssaldo   € 5.732,03 

   
Debiteuren   
1-1-2009 Edris Mahtab: kostenvergoeding administratie 

2006 € 236,16 

1-1-2009 Omeed Fakiri: kostenvergoeding administratie 
2006 € 56,50 

1-1-2009 Slechthorende kinderen Kabul € 193,00 

1-1-2009 Kazem Moallemzadeh: Boodschappen 
Nawrooz 2007 € 79,88 

1-1-2009 Kazem Moallemzadeh: Brandstofkosten 
Nijmeegse Vierdaagse 2008 € 24,56 

1-1-2009 Kazem Moallemzadeh: Printkosten Nawrooz 
2008 € 166,15 

1-1-2009 Fatma Mahtab: Kostenvergoeding Benefiet 
sporttoernooi € 20,99 

1-1-2009 Fatma Mahtab: Boodschappen Nijmeegse 
Vierdaagse 2008 € 8,81 

Totaal   € 786,05 

   
Crediteuren   
  Geen   
  TOTAAL € 0,00 
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Jaarplan 2009 
 

Doorlopende projecten 
 
Teambuilding 
Bij Stichting KEIHAN is teambuilding heel belangrijk, omdat wij vinden dat je met een 
hechte groep bestuursleden en vrijwilligers veel meer kan bereiken dan afzonderlijk 
van elkaar werken. Hiervoor organiseren wij gezellige activiteiten om de teambuilding 
te bevorderen tussen bestuursleden, vrijwilligers en de nieuwe leden. In 2009 zal 
SAJ KEIHAN een aantal teambuilding activiteiten organiseren.  
 
Boekenproject 
SAJ KEIHAN is constant opzoek naar geschikt studiemateriaal om naar Afghanistan 
op te sturen. Een aantal keren per jaar krijgen we via het IFMSA medische boeken 
die we sorteren en samen met de medische materialen op sturen. 
 
Vliegerworkshop 
Kennis over de Nederlandse taal, cultuur en maatschappij vormt een belangrijk 
onderdeel van integratie. Echter integratie is een tweezijdig proces. Om dit proces te 
bevorderen zet SAJ KEIHAN zich in om meer kennis over de Afghaanse cultuur te 
verschaffen en te verspreiden. In dit kader organiseert SAJ KEIHAN op uitnodiging 
verschillende vliegerworkshops. 
 
Medisch basismateriaal 
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. 
 
Voorlichting: verhaal van een vluchteling 
In het kader van integratie geeft SAJ KEIHAN voorlichtingen aan middelbare 
scholieren over het leven van een vluchteling. De volgende onderwerpen worden 
tijdens de workshop besproken: 
- Het verhaal van een vluchteling 
- De asielprocedure in Nederland 
- De maatschappelijke problemen van vluchtelingen in Nederland 
 
Datumgebonden projecten 
 
Maart: 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 organiseren wij net als in 2008 het Nawrooz 
feest in het volkenkunde museum te leiden. 
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April: Audiologie training 
Eind maart komen drie medewerkers van de audiologie lab: 2 kno artsen, 1 laborant 
naar Nederland. Ze volgen training in het LUMC voor de periode van één maand. 
wekelijks zullen er verschillende vergaderingen en werkgroepen zijn waarin met 
verschillende instanties zal worden gepraat over samenwerking. ook willen de artsen 
zelf met ons om de tafel zitten. Verder zal wekelijks een sociaal activiteit voor ze zijn 
zoals NL laten zien en andere sociale activiteiten. 
 
Eind april: Culturele avond 
Om een stuk van de Afghaanse literatuur en cultuur aan geïnteresseerden te 
introduceren, organiseerden wij in het verleden culturele avonden. Dit jaar zijn we 
van plan om nogmaals een dergelijk avond te organiseren. De inhoud van de avond 
wordt nader bepaald. 
 
Mei: Informatieboekje Nederlands onderwijssysteem 
In de afgelopen periode zijn we in aanraking gekomen met veel Afghaanse gezinnen 
die nog veel problemen hebben met het Nederlandse onderwijssysteem. Op dit 
moment scoren Afghanen redelijk hoog op school in vergelijking met andere 
allochtone groepen. Toch hebben wij een aantal problemen geconstateerd. Wij zijn 
met goedkeuring van ministerie van onderwijs cultuur en wetenschappen bezig om 
een informatieboekje op te zetten in het Dari en Pashto, de officiële talen van 
Afghanistan, en in het Nederlands om de ouders en jongeren beter te bereiken. 
 
Juni: Sporttoernooi 
Om de jongeren met verschillende achtergronden nader tot elkaar te brengen 
organiseren wij elk jaar een sporttoernooi. Ook dit jaar willen we deze traditie 
voortzetten. De inhoud van het sporttoernooi wordt nog bepaald. 
 
Juli/augustus: vakantie periode 
 
September: uitwisselingsprogramma 
Vanaf september t/m januari komen er vijf medische studenten uit KMU naar het 
LUMC. Deze studenten worden begeleid door SAJ KEIHAN en we zullen tijdens hun 
verblijf verschillende activiteiten organiseren. 
 
Oktober/November: kledinginzamelingsactie 
Om zo efficiënt mogelijk kleding in te zamelen en deze voor de winter naar 
Afghanistan op te sturen, beginnen we in oktober met de kledinginzamelingsactie. 



 

Jaarverslag 2008 	   Page	  
15	  

SAJ	  KEIHAN	  
	   	  

Begroting 2009 
INKOMSTEN   
   
Donaties   
Geheel 2009   € 700,00 

   
Culturele avond 2009 
Najaar 2009   € 1.400,00 

   
Integratieprojecten 2009 
Geheel 2009   € 400,00 

   
Academic Exchange 2009  
Geheel 2009   € 5.500,00 

   Nawrooz 2009  
Voorjaar 2009   € 2.200,00 

   Boeken/Medischemateriaal 2009  
Geheel 2009   € 1.000,00 

   Audiologietraining  
Geheel 2009   € 7.500,00 

   
Vliegerworkshops 2009  
Geheel 2009   € 1.000,00 

   
Totale Inkomsten   € 19.700,00 

   
UITGAVEN   
   
Culturele avond 2009 
Najaar 2009   € 2.000,00 

   
Teambuilding 2009   
Voorjaar 2009   € 500,00 
      
Infoavond 2009     
Voorjaar 2009   € 300,00 

     
Beleidsdag 2009     
Zomer 2009   € 250,00 
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Integratieprojecten 
2009     

Geheel 2009   € 700,00 

   Academic Exchange 2009  
Geheel 2009   € 8.000,00 

   Nawrooz 2009  
Voorjaar 2009   € 2.000,00 

   Boeken/Medischemateriaal 2009  
Geheel 2009   € 1.000,00 

   Audiologietraining  
Geheel 2009   € 8.000,00 

    
Administratie 2009  
Geheel 2009   € 1.100,00 

   
Vliegerworkshops 2009  
Geheel 2009   € 1.000,00 

   
Debiteuren 2009   
Geheel 2009   € 786,05 

   Totale Uitgaven   € 25.636,05 

   Totale Inkomsten   € 19.700,00 
Saldo Bank   € 6.122,82 
Totale Uitgaven   € 25.636,05 
Balans Resultaat   € 186,77 

 


