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Vrouwen in onze directe omgeving krijgen steeds

meer kansen. En dat is natuurlijk goed!

Maar als we op wereldschaal denken, dan zien we

dat het belangrijk is om nú te investeren in vrouwen,

die straks impact creëren in landen waar van

maatschappelijke gelijkheid nog geen sprake is.

Daarom willen we meiden uit het Midden-Oosten en

Noord-Afrika (MENA-regio) een goede opleiding

bieden, zodat ook daar vrouwen het verschil gaan

maken.

Wij, een groep vrouwen bij elkaar gebracht door UWC

Maastricht, geloven in Female Empowerment en

willen zo onze bijdragen leveren. 

UWC Maastricht biedt een tweejarige International

Baccalaureate-opleiding, waarbij leerlingen op de

campus van de school wonen. Dit kost 50.000 euro.

We willen ieder jaar minimaal vijf meiden uit de MENA-

regio deze opleiding laten volgen. In Maastricht leren

zij een actieve rol te spelen in maatschappelijke

vraagstukken. Ze ontwikkelen de skills om uit te groeien

tot zorgzame wereldburgers, die weten wanneer en hoe

ze positieve verandering teweeg kunnen brengen.

Eenmaal afgestudeerd, is met een UWC Maastricht-

diploma op zak de doorstroom naar de

topuniversiteiten van de wereld gegarandeerd! Hiervoor

zijn aanvullende studiebeurzen beschikbaar. 

Na een vervolgopleiding keren de meiden terug naar

huis, waar ze hun kennis en ervaring inzetten voor hun

eigen land.

Waarom? Wat?



Rabab Nafe

Rabab Nafe groeide op in een Algerijns

vluchtelingenkamp. Zonder elektriciteit of schoon water.

Dankzij een genereuze gift kon ze naar UWC Maastricht

gaan.

Wat een verschil met haar thuissituatie! Ineens had ze

beschikking over stromend water en zat ze dagelijks in de

schoolbanken. Zonder dat ze ook maar een woord Engels

sprak. Dankzij goede begeleiding en keihard werken lukte

het haar een diploma te behalen. “UWC Maastricht

changed my life”, zegt ze als we haar na haar afstuderen

spreken. “It was a lantern in the dark. I learned how to

make something of my life and the lives of my community.”

En dat doet ze! Rabab zet zich nu in om het dorp waar ze

vandaan komt te voorzien van watertanks. UWC Maastricht

heeft haar de nodige skills geleerd om een dergelijk

project op te zetten. Samen met andere UWC-studenten.

Zo verrijken ze niet alleen de levens van de mensen van

een dorp in Algerije, maar ook elkaars levens. Voortdurend

wisselen ze ervaringen met elkaar uit. En leren zo van

elkaars verhalen. Op deze manier zet UWC onderwijs in

voor verandering. Voor een duurzame toekomst. Niet

alleen voor onszelf, maar voor de hele wereld. En dat

kunnen we niet alleen. Steun ook de verandering, zodat de

wereld écht een betere plek wordt!

Rabab Nafe
A L G E R I J E

U W C  M A A S T R I C H T  2 0 1 6 - 2 0 1 8
Jij kunt helpen door zelf een donatie te doen. Ook

bedrijven kunnen bijdragen, bijvoorbeeld als

onderdeel van hun MVO-beleid.

Daarnaast zijn we op zoek naar mogelijkheden om dit

project te pitchen. Voel jij je aangesproken? Dan

horen we heel graag van je!

Scan de QR-code, ook om direct een donatie te

doen.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep maatschappelijk betrokken vrouwen.

Een netwerk ván vrouwen, vóór vrouwen. 

Het gaat bij ons om meer dan alleen financiële steun.

We willen van elkaar leren, elkaar inspireren en

motiveren.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor ons netwerk. 

 Omdat we vinden dat iedereen, ongeacht afkomst,

gender of religie gelijke kansen moet krijgen. Omdat

het niet uit mag maken of je geboren wordt in

Amsterdam of in Aleppo, in Maastricht of in Misratah.

Samen willen wij voor andere jonge vrouwen kansen

creëren, zodat zij in de MENA-regio het verschil kunnen

maken.

Doe mee!

advancement@uwcmaastricht.nl

IBAN: NL98RABO0103430652

Stichting UWC Maastricht is een Algemeen Nut Beogende

Instelling (ANBI) waardoor giften fiscaal aftrekbaar

kunnen zijn.


