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Visie
MCAN (Medical Commitee Afghanistan-Netherlands) bestaat sinds 2010. Initieel was MCAN
een werkgroep dat onderdeel vormde van Stichting KEIHAN. Sinds 2013 functioneert MCAN
als een zelfstandige organisatie. Er zijn een aantal nieuwe leden dit jaar bijgekomen en er
heeft een herverdeling van de functies plaatsgevonden. Er is kritisch nagedacht over wat er
tot dan toe bereikt is. We kunnen stellen dat 2013 voor MCAN een overgangsjaar is
geweest. Doormiddel van zelfreflectie is nagedacht hoe in de toekomst verder te gaan. Dit
heeft geleid tot een aanpassing van de structuur en de doelstellingen. Verder is er in 2013
o.a. gepraat met Kabul Medical University over opzetten van nieuwe projecten gebaseerd op
het demand driven principe. De structuur van MCAN en concrete doelen voor 2014 zullen in
dit document kort naar voren komen.
MCAN gaat in 2014 een frisse doorstart maken. In 2014 moet de organisatie professioneler
worden en meer op eigen benen staan. Hiervoor is het belangrijk dat MCAN geregistreerd
staat als stichting bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor zal het voor MCAN gemakkelijker
zijn om contacten te leggen en fondsen te werven voor haar projecten.
Bij alle activiteiten gaan we uit van de oorspronkelijke gedachtegang en basis waaruit MCAN
is ontstaan. Anno 2014 is de gezondheidszorg in Afghanistan nog steeds afhankelijk van
buitenlandse hulp. Gelukkig is er een grote groep Afghaanse en in Afghanistan
geïnteresseerde medici en paramedici die zich willen inzetten voor een beter Afghanistan.
We willen van de inzet en energie van deze mensen gebruik maken om projecten te
realiseren ter verbetering van de Afghaanse gezondheidssector. Tevens wil MCAN zich ook
richten op Afghaanse Nederlanders in Nederland. We willen o.a. doormiddel van
voorlichtingsavonden bijdragen aan de gezondheid van Afghanen in Nederland. Op deze
manier wil MCAN zich sterk maken voor een betere awareness, voorlichting en integratie van
Afghanen in de Nederlandse gezondheidssector.
MCAN is zich van bewust dat grote uitdagingen op de loer liggen. We kunnen onze
doelstellingen dan ook alleen realiseren met hulp van uiterst gemotiveerde leden. We zijn
ervan overtuigd dat ons huidige team in 2014 in staat zal zijn om deze uitdagingen met
succes te doorstaan. We denken dat samenwerking, niet alleen met Nederlandse partners,
maar ook met andere Afghaanse organisaties de basis vormt voor succesvolle hulpverlening
op welk terrein dan ook. Hierbij zal MCAN haar onafhankelijke, non-profit, non-politieke en
non-religieuze status handhaven.

Doelstellingen
MCAN wil voor de toekomst reële doelstellingen formuleren uitgaande van haar capaciteit.
Ons team gaat uit van de sterke punten van de groep en, even belangrijk, is zich tegelijkertijd
ook van bewust wat de minder sterke punten zijn. Concreet houdt dit in dat we, in
tegenstelling tot het verleden, kleine effectieve en efficiënte doelen gaan nastreven. We laten
een aantal doelen (zoals capacity building) los voor 2014 en gaan ons met name
concentreren op knowledge sharing. Afghaanse medici en paramedici hebben niet veel
kennisbronnen tot hun beschikking. De boeken die ze gebruiken zijn vaak gedateerd en niet
meer actueel. Verder is er een roep om vernieuwing van het oude onderwijssysteem. MCAN
wil van haar kennis gebruik maken om deze ‘gap’ te vullen. We willen met onze partners als
Kabul Medical University meedenken en projecten opzetten ter verbetering van de kennis
van medici en paramedici.
Alle doelstellingen worden gereduceerd tot 2 concrete kerntaken waar MCAN zich mee
bezig gaat houden:
1.

Zelf geïnitieerde projecten
–
Inhoud: Knowledge sharing (projecten in Afghanistan, maar ook in
Nederland ter ondersteuning van Afghaanse Nederlanders)
–

Vorm:
•

Kleinschalig

•
Paar projecten: Beter minder projecten met hoge kwaliteit dan
veel zonder kwaliteit
•
Effectief: ‘filling gaps’ en niet veranderen van bestaande
structuur
•

Efficiënt: Met zo min mogelijk moeite zo veel mogelijk impact.

2.
Fungeren als adviesorgaan voor andere organisaties en samenwerken
met partners.
Naast samenwerking en advisering t.a.v. verbetering van de gezondheidszorg in
Afghanistan wil MCAN zich ook gaan richten op het ontwikkelen van een strategie om
langdurig en efficiënte fondswerving te realiseren. Dit is ons inziens alleen mogelijk door
nauwe samenwerking met andere stichtingen die zich ook richten op hulp aan Afghanistan.
Onze visie is dat versplintering niet gaat leiden tot effectieve hulp. Samenwerking op het
gebied van fondswerving moet centraal staan.

MCAN als organisatie
Structuur
De structuur van de organisatie is herzien voor 2014. Naast een Dagelijks Bestuur (DB),
moeten ook andere leden (liefst studenten) deel uitmaken van MCAN, de zogenaamde
Werkgroep (WG) leden. Op deze manier willen we ervaring en kennis combineren met tijd,
waardoor projecten sneller gerealiseerd kunnen worden.
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In de Werkgroepen nemen een aantal bestuursleden deel samen met leden buiten het
bestuur. Op deze manier kan elk WG zich richten op één concrete taak. Zo is nu het idee om
een 4 tal werkgroepen te vormen.
1. WG Netherlands: houdt zich bezig met projecten binnen Nederland, zoals symposia,
voorlichtingsavonden etc.
2. WG Afghanistan: houdt zich bezig met uitvoering en monitoring van projecten in
Afghanistan.
3. WG Finance: houdt zich bezig met fondswerving in samenwerking met de
penningmeester.
4. WG PR: houdt zich bezig met promotie, website etc.
Begin 2014 zullen sollicitatierondes worden gehouden om nieuwe leden te werven, zodat de
werkgroepen kunnen worden gevormd. MCAN hoopt in Maart/April 2014 alle werkgroepen
functioneel te hebben.

Algemeen Bestuur
Het algemeen bestuur van MCAN 2014:
Safir Zewari, voorzitter, Longgeneeskunde
Parweez Kohestani, vice-voorzitter, Maag Darm en Leverziekten
Yama Issa, penningmeester, Chirurgie
Mariam Samim, secretaris, Cardiologie
Hogaei Oriakheil, PR, Interne geneeskunde
Siamak Zahmat, PR, Chirurgie
Zahir Zomra, algemeen bestuurslid, Huisartsgeneeskunde
Tawfiq Yazdani, algemeen bestuurslid, Huisartsgeneeskunde
Arwin Noor, algemeen bestuurslid, Traumachirurgie
Zohra Moallemzadeh, algemeen bestuurslid, Huisartsgeneeskunde
Khoshal Khorami, algemeen bestuurslid, Neurologie

Projecten
Hieronder zullen kort een aantal projecten worden opgesomd die gepland staan voor 2014. Voor
meer detail verwijzen we u graag naar de projectvoorstellen van de desbetreffende project.
1. Eyewear project
Doel is om 1000+ brillen met een 3 tal topsterkte meters die in Nederland zijn verzameld
naar Kabul, Afghanistan te brengen. De spullen zullen worden overhandigd aan Noor
ziekenhuis die gespecialiseerd is in oogheelkunde. Afhankelijk van de resultaten kan dit een
duurzame relatie worden, met uitbreiding en jaarlijkse zendingen aan het oogziekenhuis.
2. UpToDate project
Doel is om het online medische kennisbron UpToDate toegankelijk te maken voor studenten
en artsen van Kabul Medical University. UpToDate is een wereldwijd gebruikte medische
bron, waar makkelijk actueel medisch informatie te vinden is.
3. Annual Symposium
MCAN heeft zich ten doel gesteld om jaarlijks een groot symposium te organiseren, waar alle
belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken over verbeteringen in de
Afghaanse gezondheidszorg. MCAN wil in 2014 dit alsnog organiseren.
4. Medische voorlichting
Organiseren van medische voorlichtingsavonden voor Afghaanse Nederlanders.
5. Uitbereiden database
Inmiddels bezit MCAN een database met namen en adressen van in Afghanistan
geïnteresseerde medici. Dit zal in 2014 worden uitgebreid.
6. Ontwikkelen van nieuwe projecten voor Afghanistan
In 2014 zal er verder gebrainstormd worden over het opzetten en uitvoeren van nieuwe
projecten. Aangezien Afghaanse Universiteiten gelukkig steeds meer gebruik maken van
internet, zal MCAN zich met name richten op e-learning.

