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Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs
en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij
diverse Nederlandse steun - waaronder Wilde Ganzen - veel kunnen bewerkstelligen.
Kaalo Nederland werkt sinds 1995, samen met lokale organisaties, aan duurzame
ontwikkelingsprojecten ten behoeve van de bevolking van de provincie Puntland in
Somalië.
Het is de wens van Kaalo Nederland om, naast het bouwen van huizen, scholen,
ziekenhuizen en het aanleggen van waterreservoirs, de visserij in Somalië een
enorme impuls te geven.
Daarnaast is Kaalo Nederland actief met en voor jongeren. Jongeren hebben in
Somalië meer kansen op een hoopvolle toekomst nodig om radicalisering tegen te
gaan en hen te behoeden voor de gevaarlijke reis naar Europa. Kaalo Nederland
levert hieraan graag een stimulerende bijdrage.
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Inleiding
Het jaar 2017 staat voor Kaalo Nederland – net als in 2016 – bovenal in het teken
van de uitvoering van het project The City, the Centre and the Youth: het eerste
echte jongerencentrum in Garowe, de hoofdstad van de provincie Puntland in
Somalië.
De fondswerving voor het gebouw bleek een hele klus en nam en neemt meer werk
en tijd in beslag dan was voorzien. Toch is het eind 2016 gelukt om de bouw bijna
volledig te realiseren. De laatste fase is ingegaan. En daarom is het van belang een
belang deel van het jaar te investeren in het afmaken, inrichten en laten draaien van
het centrum.
Vanzelfsprekend blijft Kaalo Nederland kijken naar kansen en mogelijkheden om
waar en hoe Puntland een beetje mooier gemaakt kan worden. Hierbij blijft naast de
jongeren, de visserij een belangrijk speerpunt.

Bestuur Stichting Kaalo Nederland
Ahmed Awed Voorzitter
Shamsa Mire Vice-voorzitter
Abdisalam Ali Penningmeester
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Werkwijze Kaalo Nederland
De bezoeken aan het land en de intensieve contacten met de bevolking in Puntland,
met name met mensen woonachtig in Garowe en Eyl en de daar tussenliggende
dorpen leiden tot concrete wensen en behoeften ter plekke. De gesprekken met
velen en de uitwisseling van ideeën en het bespreken van de diverse mogelijkheden
zijn voor Kaalo Nederland de basis voor het ontstaan van haar projecten. En als de
projectplannen eenmaal geformuleerd en gepresenteerd zijn volgt een intensief
traject van fondswerven. Hierbij is de begeleiding en financiële steun van Wilde
Ganzen onontbeerlijk.
Ook de vrijwillige inzet van diverse medewerkers en de inzet van een
fondswerfbureau zijn noodzakelijk om de gestelde doelen van Kaalo Nederland te
behalen. De belangrijkste activiteiten zijn: projectplan schrijven, foto’s verwerven,
contact onderhouden met de lokale partners, contact lokale Kaalo kantoor, netwerk
contacten in Nederland onderhouden en uitbreiden, bijwonen van conferenties, de
website, social media en de fondswerving.
Zonder de bijdrage van fondsen is het vanzelfsprekend onmogelijk om de plannen en
projecten succesvol ten uitvoer te brengen. Kaalo Nederland kent gelukkig een
aantal trouwe fondsen die al vele jaren diverse projecten mee ondersteunen.

Abdisalam Ali: ‘Als de mensen in Somalië zien dat er mooie
bloemen groeien uit dat wat wij zaaien, dan denken ze: “Oh
dat wil ik ook”. Zo stimuleren we anderen om ook te
investeren in een mooier en beter (Punt)land.’
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Jongerencentrum
Gebouw
De bouw van het jongerencentrum zal in het eerst kwartaal
van 2017 worden afgerond. Dan is er nog financiering
nodig voor het plaatsen van een hek rondom het hele
gebouw. Dit hek is noodzakelijk om de jongeren een veilige
plek te bieden en is ook een voorwaarde om de ruimte aan
verschillende organisaties te kunnen verhuren.
Voor dit hek zal financiering gezocht worden.

De (huidige) bewaker van het jongerencentrum in aanbouw

Inrichting
Kaalo Nederland gaat verder op zoek naar (tweedehands) materiaal voor de
inrichting van het centrum. Daarnaast worden fondsen gezocht om dit materiaal te
vervoeren en voor materiaal wat in Somalië kan worden aangeschaft en voor het
laten maken van meubilair door een lokale timmerman.
Voor de inrichting van de bibliotheek zijn door Biblionef en door de bibliotheek van
Amsterdam reeds honderden boeken gedoneerd. Kaalo Nederland is al gestart en
gaat begin 2017 verder met het zoeken van (financiering voor) computers, tablets,
een beamer, camera’s, gereedschap, sportartikelen, een koelkast etc.
Medewerkers
Sinds de start van de bouw van het jongerencentrum zijn vrijwilligers betrokken bij
het project. Het kantoor van Kaalo Nederland in Garowe wordt bemand door een
vrijwilliger. Deze vrijwilligers zijn in eerste instantie degene die het centrum gaan
openen en ondertussen worden medewerkers geworven, geselecteerd en daarna
getraind. Ze krijgen allen een training on the job. Voor de financiering van dit
trajecten worden in de eerste helft van het jaar fondsen geworven.
Activiteiten
Er staan vele activiteiten gepland in het centrum. Hiervoor ligt het projectplan klaar
en ook hiervoor is financiering van belang. Kaalo Nederland gaat hier gericht voor
werven.
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Planning jongerencentrum
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Fondswerven
activiteiten

Tell en Teach
Eén van de activiteiten die Kaalo
Nederland in 2017 wil uitvoeren is het
Tell en Teach programma: een aantal
oudere wijze Nederlands Somalische
mannen en vrouwen met
aansprekende verhalen en met
vakkennis interviewen en filmen.
Door hun (levens)verhalen worden
jongeren in Nederland en in Somalië
geïnformeerd en geïnspireerd.
In veel culturen hebben ouderen aanzien vanwege hun wijsheid, kennis en ervaring.
Verhalen vertellen door ouderen en hun kennis delen met jongeren heeft een functie
voor de personen in kwestie als ook voor maatschappij.
Verre wijze ouderen
Kaalo Nederland gaat contact leggen met boeiende ouderen. Ouderen die graag hun
indrukwekkende leven op een positieve manier willen delen en ouderen die jongeren
perspectief en kennis kunnen overbrengen. Ouderen kunnen de jongeren In
Nederland inspireren en handvatten bieden en jongeren in Somalië motiveren en
tevens overtuigen dat ze zich niet moeten aansluiten bij een terroristische organisatie
en niet de gevaarlijke weg naar Europa moeten nemen.
De gesprekken met de ouderen worden opgenomen en op You Tube geplaatst. Via
het netwerk van Kaalo Nederland, diverse websites en diverse Social Media wordt dit
bekend gemaakt.
Dankzij een startsubsidie van 2.500 van wijdoenmee.nu kan het project in de eerste
helft van 2017 worden uitgevoerd. Aan de hand van de ervaringen en financiële
mogelijkheden wordt dit programma verlengd of aangepast.
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Visserij
Verschillende projecten en prachtige
samenwerkingsverbanden hebben de visserij in met name
Eyl een goede impuls gegeven.
Door de opgedane kennis en de goede relatie met Hodan
Fish Coöperation en anderen in Somalië vindt Kaalo
Nederland het van belang de (financiële) mogelijkheden te
blijven onderzoeken om de visserij blijvend te steunen door
het trainen van vissers en de aanschaf van boten en ander
materiaal wat nodig is.
Hierdoor kan de visserij uitgebreid en verder
geprofessionaliseerd worden.

Met de steun van Wilde Ganzen en met een
fondswerfbureau worden de mogelijkheden voor
een overheids- en/of Europese subsidie in 2017
verder onderzocht.
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Stichting Kaalo Nederland
Kaalo Nederland is actief op diverse terreinen: contact onderhouden met lokale
partners, uitbreiden en onderhouden van het zo belangrijke netwerk in Nederland.
Het bezoeken van diverse conferenties, bijeenkomsten en volgen van workshops die
passen bij het werk. Via diverse kanalen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen
in land van herkomst en op het gebied van (kleine) goede doelen en
ontwikkelingssamenwerking.
Kaalo Nederland heeft een kantoor in Garowe, waar vrijwilligers actief zijn voor de
stichting en het netwerk onderhouden. Hierdoor wordt Kaalo Nederland ook
voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen ter plekke.
Kaalo Nederland werkt ruim twintig jaar voor prachtige projecten in Puntland maar
heeft voor zichzelf geen eigen inkomsten verworven. Toch zijn aan het werk kosten
verbonden: accountact, reiskosten, overhead etc. De komende jaren zal hier meer
aandacht voor zijn om zo de stichting voldoende basis te geven. Dit kan bijvoorbeeld
door ook kleine projecten in Nederland uit te voeren ten behoeve van Somaliërs in
Nederland én in Somalië.

Kantoor van Kaalo Nederland in Garowe – Puntland – Somalië
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