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Beste belangstellende,
Na 3½ jaar aan voorbereidingen is het bijna zover: over twee maanden beginnen
de eerste meisjes aan het onderwijsproject ‘Geef meiden een toekomst’. Voor
Hurmet is dit een mooi moment om te starten met een periodieke nieuwsbrief
om geïnteresseerden en betrokkenen te informeren over de actuele stand van
zaken rond dit project.
De start

In november 2003 haalde een arme familie in de stad
Kahta de
internationale pers. De Hurmet Stichting werd benaderd om iets te betekenen

voor dit
gezin. Nog geen maand later bracht een van onze
contactpersonen in Turkije (Tahsin Yildiz) een driedaags bezoek aan het gezin en
de directe omgeving. Heel belangrijk tijdens dit bezoek was de kennismaking

met
Haci Bozkurt, een vertrouweling van de betreffende familie
met vele contacten in Kahta. In Turkije is hij samen met Hurmet de motor

geworden achter het opzetten van het onderwijsproject
‘Geef
meiden een toekomst’. Vanuit Nederland hebben we diverse bezoeken
gebracht aan Kahta, te beginnen eind december 2003, om zelf ter plekke een
goed beeld van de situatie op te bouwen. De moeilijkste jaren waren 2004 en
2005. In deze periode hebben we vooral geduld moeten betrachten tot onze

contacten en het vertrouwen
in de gemeenschap op het niveau
waren voor projectvoorbereiding. Tijdens ons bezoek vorig jaar zomer bleek dit
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het geval en kwamen de ontwikkelingen in een stroomversnelling. De start van
het project in het schooljaar 2007-2008 werd opeens heel reëel.
Het afgelopen jaar
Financiële middelen om het project mogelijk te maken werden vervolgens ons
grootste probleem. De afgelopen negen maanden hebben we in Nederland
besteed aan het binnenhalen van gelden voor dit project. Drie maanden geleden
hadden we slechts €2.000,- ter beschikking voor het project. Gelukkig volgden
dit voorjaar een drietal grote financiële toezeggingen, respectievelijk van
Emmaus Bilthoven (á €1.000,-), een particuliere donateur (á €1.500,-) en de
Haëlla Stichting (á €2.000,-). Wij prijzen ons erg gelukkig met deze gulle giften,
bovenop enkele eerdere waardevolle bijdragen. Dit betekent dat we nu ongeveer
50% van de projectkosten voor het komende schooljaar gedekt hebben.
Van 17 april tot en met 29 mei van dit jaar heeft Hurmet-coördinator Willem

Wildschut
opnieuw een bezoek gebracht aan Turkije. In deze
periode is hij met onze contactpersonen ter plekke onder meer op bezoek
geweest bij gezinnen, waarvan wij graag zouden zien dat de dochters (weer)
naar school zouden gaan. Het vertrouwen bij de bevolking is de afgelopen
maanden sterk toegenomen, met name dankzij de steun van vooraanstaande
personen in de regio (zoals imams en muhtars). Inmiddels hebben we vanuit de

bezochte ouders
de gehoopte toezeggingen binnen. Dit is een
bijzonder grote en risicovolle stap voor mensen in een traditionele cultuur of voor
gezinnen die iedere arbeidskracht in het gezin zeer goed kunnen gebruiken om
het hoofd boven water te houden.
De laatste voorbereidingen
Begin juli zal ondergetekende naar Turkije reizen en onder meer Kahta aandoen
voor een kort bezoek. Graag hadden we gehoopt al in het schooljaar 2007-2008
onderwijs voor dertig meisjes mogelijk te maken. Dat aantal zullen we naar alle
waarschijnlijkheid niet halen. Wij bieden de meisjes pas scholing aan op het
moment dat we hen de garantie kunnen geven dat er geld is voor het gehele
schooljaar. Wij hebben de stille hoop dat we onze begroting (grotendeels)
sluitend krijgen aan het begin van het nieuwe schooljaar. Lukt dit niet, dan
beginnen we met een kleinere groep. Van belang is dat het schooljaar 20072008 slaagt. In traditionele gemeenschappen worden veranderingen met veel
reserve bekeken. Alleen bij een succesvolle start zullen andere ouders in Kahta
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en omgeving dit
voorbeeld volgen en hun dochters in de volgende
jaren de kans op onderwijs niet langer willen of kunnen ontnemen. Gelet op de
cultuurverandering die zich op dit moment voltrekt, vertrouwen wij erop dat het
onderwijsproject binnen enkele jaren op eigen kracht kan en zal draaien.
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt in september, kort nadat de eerste meisjes
begonnen zijn met hun opleiding. Wanneer de actualiteit ons inhaalt, informeren
wij u natuurlijk in een eerder stadium.
Namens het bestuur van de Hurmet Stichting en de inwoners van Kahta, bedank
ik u voor uw belangstelling en steun.
Ayfer Orhan
(voorzitster)

Nu ook te lezen op de volgende site’s
http://www.goededoel.nl/
http://www.allegoededoelen.nl/
Bij de belastingdienst staat de Hurmet Stichting bekend als organisatie die het
algemene nut dient (het goede doel). Hierdoor is het mogelijk dat u uw giften
kunt aftrekken van belasting.
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