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D

ankzij de bijdragen van onze donateurs heeft de Stichting
Meisjesonderwijs Pakistan (SOMOP) ook in 2019 er weer toe kunnen
bijdragen dat honderden kansarme meisjes in moeilijk toegankelijke
gebieden in Noord Pakistan onderwijs krijgen. In 2019 gingen 482 kinderen
van de allerarmste families naar drie door SOMOP ondersteunde scholen.
Deze financiële steun is van grote waarde, maar vormt gezien de moeilijke
omstandigheden waaronder het meisjesonderwijs in deze regio plaatsvindt,
ook een mentale steun voor de leerlingen, leraren en de medewerkers van
onze lokale partner Binte-e Malakand in Pakistan.
Wij danken onze donateurs van harte en hopen ook in 2020 op hun bijdrage te
kunnen rekenen aan onze onderwijsinitiatieven voor meisjes in Pakistan.
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1. Introductie

D

e Stichting Ondersteuning Meisjesonderwijs Pakistan (SOMOP) is in
2007 opgericht met als doel meisjes uit de allerarmste gezinnen in
Pakistan de kans te geven om naar school te gaan.

Sinds haar oprichting in 2007 steunt SOMOP een uniek onderwijsproject in
Malakand, het traditionele Pathaanse stammengebied in Pakistan. Het betreft
basisscholen voor meisjes die in veel gevallen door traditie, armoede en
schulden van de familie gedwongen zijn om al op zeer jonge leeftijd te werken.
Het onderwijs aan deze meisjes draagt bij aan het afschaffen van kinderarbeid
en vergroot hun kansen op een betere toekomst. De lokale organisatie die
deze schooltjes heeft opgericht en beheert, heet Bint-e-Malakand. Dit is een
NGO van en voor vrouwen in het district Malakand.
SOMOP ziet de schooltjes van Bint-e- Malakand als haar kernactiviteit.
Naast Bint-e-Malakand heeft SOMOP ook andere onderwijsinitiatieven in
Pakistan ondersteund, zoals twee dorpsscholen in de Arandu-vallei van het
district Chitral, een zeer afgelegen gebied grenzend aan Afghanistan. Ook
heeft SOMOP bijgedragen aan een school in het district Skardu en hulp
geboden aan mensen die getroffen waren door overstromingen.
In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van Stichting
Meisjesonderwijs Pakistan (SOMOP) en haar partner Binte-Malakand in 2019.
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2. Ons project met
Bint-e-Malakand
2.1. ACHTERGROND
In het Malakand district in het noord-westen van Pakistan gaan veel kinderen
niet naar school. Bestaande scholen in het district zijn vaak niet toegankelijk
voor kinderen uit de armste gezinnen, omdat de scholen te ver van hun
huis liggen of omdat hun families niet kunnen betalen voor schoolboeken,
schooluniformen en andere schoolspullen.
In de hele regio gaan meisjes veel minder vaak naar school dan jongens.
Onderwijs wordt door de bevolking meestal belangrijker gevonden voor
jongens dan voor meisjes. Van jongens wordt verwacht dat zij in de toekomst
een inkomen gaan verdienen en hun ouders ondersteunen, terwijl van meisjes
wordt verwacht dat zij een huishoudelijke rol als moeder en echtgenote op
zich nemen. Ouders denken vaak dat het meer voordelen heeft om hun
dochters op het land of als dienstbode voor rijke grootgrondbezitters te laten
werken dan hen naar school te laten gaan. Daarnaast wordt het ook als sociaal
onacceptabel en te onveilig gezien dat meisjes lange afstanden naar school
lopen.
De Bint-e Malakand Welfare Organisation is een lokale NGO en is in 1996
opgericht door twee lokale vrouwen, Fauzia Bibi en Fatima Bibi. Bint richt
zich, in nauwe samenwerking met de lokale bevolking, op schooltjes voor
meisjes. Er is een flexibel onderwijssysteem waarin het overheidscurriculum
wordt gevolgd, maar waarin tegelijkertijd flexibiliteit in toegangsnormen en
schooltijden is. Hierdoor kunnen ook oudere kinderen alsnog instromen en
wordt er rekening gehouden met het landbouwseizoen.
De leiding en uitvoering zijn volledig in handen van vrouwen. Vooral dit laatste
maakt Bint-e Malakand tot een zeer uitzonderlijk initiatief. Malakand bevindt
zich namelijk diep in het traditionele Pathaanse stammengebied, waar juist
mannen het maatschappelijk leven domineren en de bewegingsvrijheid van
vrouwen buitenshuis van oudsher erg beperkt is.

2.2. VOORTGANG BINT IN 2019
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Eind 2019 had Bint-e-Malakand drie scholen met in totaal 482 leerlingen,
allemaal meisjes. De scholen liggen in de dorpen Alladand, Dargai, Matkanai.
De scholen in Khar en Nawaro Thangi met in totaal 261 leerlingen zijn volgens
plan in maart 2018 overgedragen aan het Departement voor Onderwijs.

Daarmee is het aantal leerlingen gedaald vergeleken met 2017.
Het ligt voorlopig niet in de bedoeling van de regering om op korte termijn
meer scholen over te nemen wegens gebrek aan geld. Wel worden de scholen
regelmatig door dit departement gemonitord, naast het management van Bint
en de oudercomités. Verder ondersteunt dit departement in zekere mate de
leerkrachten en de scholen en neemt het elk jaar in maart de examens af.
De examenresultaten van de leerlingen waren goed: behalve één leerling zijn
alle 73 leerlingen die hebben deelgenomen geslaagd.
Het totaal aantal drop outs in 2019 was 9, als gevolg van verhuizing of
huwelijk, of het betrof jongens die naar jongensscholen zijn gegaan. Er zijn 108
nieuwe leerlingen ingestroomd.
Tabel: Aantal leerlingen per school in december 2019
Groep

Alladand

Dargai

Matkanai

Total

Kleuterschool

34

30

35

98

1

35

27

35

95

2

25

27

32

73

3

22

19

31

72

4

20

16

30

66

5

20

15

26

71

Totaal

154

139

189

482

Bint heeft moeten knokken om van het Departement van Onderwijs in Swat
en Shanga schoolboeken te krijgen. Deze waren niet te krijgen bij lokale
verkopers.
Verder zijn de leraren begonnen met het leren van de Engelse taal via
akoestisch onderwijs. Zij downloaden o.a. gedichten via internet voor deze
akoestische leermethode.
Tot slot: de veiligheid in Pakistan, in het bijzonder in Malakand, is verbeterd.
Dat heeft een positieve werking op het naar school gaan van de meisjes.
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2.3. PLANNEN BINT VOOR 2020
Bint-e Malakand wil graag met steun van SOMOP enkele nieuwe scholen
openen in gebieden waar meisjes nog geen toegang hebben tot onderwijs.
Verder wil Bint de huidige schoolmeubelen vervangen, deze zijn hard aan
vernieuwing toe.
Bint streeft ernaar om zelf meer geld te genereren door:
• h
 andgemaakte producten door moeders van leerlingen te verkopen. Zij
werkt daartoe nauw samen met lokale vrouwelijke ondernemers voor
materialen en om een netwerk te creëren .
• b
 osbouw te onderwijzen in elke school. Zij heeft contact gelegd met het
Bosbouw Departement voor de aankoop van planten.
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3. Over SOMOP
3.1. ACTIVITEITEN IN 2019 EN PLANNEN VOOR 2020
SOMOP werft donaties en fondsen voor Bint-e Malakant en monitort het
project. We vragen ieder half jaar rapporten (financieel en narratief) over de
voortgang.
Daarnaast hebben we maandelijks contact met onze contactpersoon in
Pakistan. Op basis van de voortgang en de planning wordt besloten wanneer
en hoeveel geld er overgemaakt wordt.
In 2020 willen we graag zien dat de salarissen van de onderwijzeressen iets
verhoogd worden en we extra geld kunnen geven voor het inrichten van een
of meer bibliotheekjes.
In september 2019 heeft het bestuurslid Jan Taal alle scholen bezocht. Dit
bezoek staat in een apart verslag op de website beschreven.

3.2.	FINANCIEEL OVERZICHT SOMOP 2019
per 31-12-2019

Saldo Bankrekening 01.01.2019

531,67

Reservering 2019

100,00

Rente bijschrijving
Donaties

0,22
5.855,00

Betaling Binte

6.000,00

Kosten Betalingsverkeer

137,66

Saldi 31-12-2019
Betaalrekening

349,01

Spaarrekening

0,22

Totaal

6.486,89

In 2019 heeft SOMOP 5855,00 euro aan donaties ontvangen.
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Wij zijn alle donateurs zeer dankbaar voor hun steun!

6.486,89

ANBI STATUS: UW SCHENKING IS BELASTINGVRIJ
Met ingang van 1 januari 2013 heeft SOMOP de status van Algemeen Nut
Beogende Instantie (ANBI status) verkregen. Dit betekent dat u uw donatie als
een belastingvrije schenking aan de belasting mag opgeven (fiscaalnummer
RSIN 817273967). Ook is het mogelijk SOMOP op te nemen in uw testament
via een legaat of erfstelling. Wanneer u uw nalatenschap aan SOMOP schenkt,
dan gaat dat geld voor honderd procent naar het goede doel, omdat goede
doelen geen successierechten hoeven te betalen.

ELKE EURO GAAT NAAR DE ONDERWIJSPROJECTEN
IN PAKISTAN
De stichting SOMOP bestaat uit een bestuur van vijf mensen in Nederland en
een aantal vrijwilligers in Pakistan waarvan één onze vaste contactpersoon
is. Ieder zet zich vanuit eigen expertise en motivatie in voor het doel van de
stichting. Dit gebeurt 100% op basis van vrijwilligheid en er worden geen
bestuurs- of overheadkosten in rekening gebracht. Dat betekent dat iedere
euro die u aan de Stichting geeft, ook daadwerkelijk aan de onderwijsprojecten
geschonken wordt.

WILT U ONS BLIJVEN STEUNEN?
Stort dan uw schenking op rekening NL67INGB0003072841 ten name van de
Stichting Ondersteuning Meisjes Onderwijs Pakistan, Zaandam.
Voor meer informatie kunt u bellen met bestuurslid Marlijn Lelieveld
(06-47556809) of mailen naar infosomop@gmail.com.

Op de website www.meisjesonderwijspakistan.nl vindt u meer
informatie over ons werk.
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