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Doelstelling 
SOMOP steunt het meisjesscholenproject Bint-e-Malakand. De overdracht van 
twee scholen aan de overheid is een hoopvolle ontwikkeling, waardoor ruimte 
komt om mogelijk nieuwe scholen te starten. De scholen worden regelmatig 
bezocht door overheidsfunctionarissen, waarmee een goede verstandhouding 
bestaat.

Voor 2021 is het doel van SOMOP en Bint  om de leeromgeving van de drie 
scholen van Bint-e Malakand en de randvoorwaarden voor het onderwijs te 
verbeteren. Dit zal ervoor zorgen dat de ongeveer 482 meisjes meer voordeel 
halen uit het geboden onderwijs. Het zal hun kansen vergroten om hun 
levensstandaard te verbeteren, beter op te komen voor hun rechten en een 
toekomst aan hun eigen kinderen te kunnen geven.

Uitwerking
Naast de vaste kosten met als belangrijkste de huur van de gebouwen en de 
salarissen van de onderwijzeressen willen we komende jaren zorgen voor de 
volgende extra voorzieningen.

1. We willen in elk van de drie scholen 4 zonnepanelen plaatsen.

2.   In elke school willen we een bibliotheek creëren met minstens 
100 kinderboeken op verschillende niveaus en over verschillende 
onderwerpen (verhalen, geschiedenis, biologie, religie). De bibliotheken 
zullen worden beheerd door de hoofddocenten van de scholen.

3.  We voorzien de drie scholen van nieuwe schoolborden, bureaus, 
stoelen, kasten, waterkoelers en dekens (om de kinderen warm te 
houden in de winter).

4.  Elke school wordt uitgerust met een LCD-projector.

5.  Alle studenten worden voorzien van een schooluniform en briefpapier.

6.  Leerlingen van groep 1 krijgen schoolboeken. De leerlingen van de 
andere klassen kregen al eerder schoolboeken.

7.  In verband met de coronapandemie zullen de scholen worden voorzien 
van ontsmettingsmiddelen en alle studenten en docenten zullen 
gezichtsmaskers ontvangen.
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Hoe komen we aan ons geld?
De belangrijkste geldbron voor SOMOP zijn de donateurs. In 2020 waren dat 
er ruim 60 met uiteenlopende donaties van 5 tot 5.000 euro. Op een aantal 
van hen kunnen we gelukkig jaarlijks rekenen. Om deze basis van de stichting 
nog steviger te maken willen we graag komend jaar meer donateurs bereid 
vinden hun gift om te zetten in een vaste jaarlijkse bijdrage. 

Een belangrijk instrument om mensen te interesseren voor ons werk is de 
website die afgelopen najaar grondig is vernieuwd met een aantrekkelijker 
layout. Op de site is een digitaal machtigingsformulier opgenomen waarmee 
mensen makkelijk en snel een eenmalige of doorlopende gift kunnen doen. 

Andere instrumenten zijn de aanwezigheid op geschikte evenementen 
met folders en machtigingsformulieren, en regelmatige vermelding in de 
nieuwsbrief van sympathiserende instituten zoals de School voor Imaginatie.

Tenslotte zullen we net als eerdere jaren in 2021 een of meer fondsen en 
charitatieve instellingen gericht benaderen met een uitgewerkt voorstel om 
speciale eenmalige projecten te financieren. Met name de punten 1 en 2 in 
bovenstaand overzicht (zonnepanelen en bibliotheek) zijn hiervoor geschikt, 
mede omdat we deze momenteel niet door middel van de donaties kunnen 
realiseren. 

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


