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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het Jaarverslag 2013 van Stichting Kaalo Nederland. In dit jaarverslag willen wij u 

laten zien waar onze organisatie voor staat en wat wij het afgelopen jaar aan projecten in 

Puntland, Somalië hebben gerealiseerd in samenwerking met de diaspora in Nederland. 

Daarin willen wij u een wat uitgebreider beeld geven over onze projecten met name op het 

gebied van visserij en watervoorziening. Tevens willen wij u onze toekomstplannen laten 

zien en activiteiten die wij hier binnen willen ontwikkelen. 

In de inleiding geven wij een beeld van onze organisatie, waar wij voor staan, met wie wij 

samen werken en op welk gebied wij onze activiteiten richten. Vervolgens geven wij aan 

welke projecten wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en tegen welke knelpunten wij 

zijn aangelopen. Daarna informeren wij u informeren over de lopende projecten/activiteiten 

en tenslotte laten we zien welke activiteiten wij de komende jaren zullen gaan ontwikkelen 

en welke resultaten wij daarbij denken te behalen. 

Wij hopen dat het u interesseert. 

 

Dhr. A. Abdisalaam 

Penningmeester 
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1. INTRODUCTIE 

 

De ontwikkelingsorganisatie stichting Kaalo Nederland verleent sinds 1995 steun aan de 

bevolking van Puntland, een onherbergzame regio aan de oostkust van Afrika die tot 1998 

deel uitmaakte van Somalië. De bestuursleden van de stichting zijn in Puntland geboren en 

er veelal ook opgegroeid. Daardoor zijn zij persoonlijk zeer betrokken bij dit door oorlog en 

natuurrampen geteisterde gebied.  

De stichting levert in samenwerking met lokale organisaties een bijdrage aan de 

ontwikkeling van Puntland. Met financiële hulp van diverse Nederlandse organisaties en 

particulieren heeft Kaalo Nederland in het recente verleden diverse kleinschalige initiatieven 

gerealiseerd. Voor de uitvoering van deze activiteiten werkt Kaalo Nederland samen met 

haar lokale partner, de NGO Kaalo Aid and Development in Puntland Somalië.  

Kaalo Nederland richt zich op duurzame ontwikkelingsprojecten die direct voorzien in de 

behoeften van de lokale bevolking. Het zwaartepunt lag lange tijd bij projecten op het 

gebied van onderwijs en gezondheid. Het project voor de opslag van regenwater is hiervan 

een voorbeeld. Echter sinds twee jaar hebben wij ons ook gericht op voedselzekerheid, het 

visserijproject is daar een voorbeeld van. 

DEZE PASSEN GOED BINNEN DE DOELSTELLINGEN VAN KAALO NEDERLAND: 

 Inwoners van Puntland voorzien van voedsel en onderdak. 

 Medische hulp bieden en de gezondheidszorg en hygiëne stimuleren. 

 Kleinschalige ontwikkelingsprogramma’s bevorderen. 

 Herstel van de voorzieningen in de gezondheidszorg. 

 Verbeteren van het onderwijs. 

 Uitwisselen van ervaringen tussen Somaliërs in Nederland en in Somalië. 
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Kaalo Nederland biedt ook ondersteuning aan mensen en organisaties die zich ter plaatse 

inzetten voor verbetering van de algehele levenssituatie in Puntland. De stichting doet 

hiermee een poging om de bevolking ook economisch een steuntje in de rug te geven.  

 

2. KAALO IN SOMALIË 

 

Kaalo Aid and Development is onze belangrijkste en lokale partner van Kaalo Nederland, 

bestaat sinds de val van de Somalische centrale regering in 1991. Deze in de lokale 

gemeenschap gewortelde non-profit organisatie is één van de meest succesvolle en 

consistente NGO’s voor humanitaire en ontwikkelingssteun in Somalië.  

Kaalo Aid and Development is in Puntland actief met verschillende rehabilitatie- en 

ontwikkelingsprogramma’s op het gebied van onderwijs, gezondheid, 

plattelandsontwikkeling, landbouw en gouvernance – vrede, mensenrechten en 

gendervraagstukken.  

In de visie van deze NGO kan alleen een samenleving die vrij is van onwetendheid en 

armoede tot duurzame ontwikkeling komen. Kaalo Aid and Development wil het welzijn van 

de Somalische bevolking vergroten door op duurzame, milieubewuste en rechtvaardige wijze 

in haar basisbehoeften te voorzien.  
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3. SOMALIËRS IN NEDERLAND 

 

De stichting stimuleert Somaliers in Nederland om bij te dragen aan de wederopbouw en 

ontwikkeling van hun land van herkomst. Zij organiseert hiervoor op diverse plaatsen in het 

land voorlichtingsbijeenkomsten en debatten. Tevens probeert zij het Nederlandse publiek 

te informeren over de situatie in Somalie Nederlandse publiek te informeren over de situatie 

in Somalië. 

 

4. WERKGEBIED 

 

Stichting Kaalo Nederland richt zich in haar projecten en activiteiten met name op Puntland, 

een belangrijke regio van Somalië.  

 

Puntland is een wat onherbergzaam gebied dat 

tot 1998 deel uit  maakte van Somalië. Men 

heft de naam Puntland aangenomen nadat 

men zich tijdelijk onafhankelijk verklaarde. Dit 

met het doel zich later weer te willen verenigen 

met Somalië. Het gebied is 300.000 km2 en 

grenst respectievelijk aan Somaliland, Ethiopië 

en de rest van Somalië. Het werkgebied bestaat 

in totaal uit vijf provincies. In alle provincies is 

Kaalo actief. 

 

Aan het begin van de burgeroorlog in Somalië (1991-1993) zijn veel mensen uit met name 

het zuiden naar dit gebied gevlucht dat altijd redelijk veilig is geweest. Momenteel wonen er 

2.5 miljoen mensen, hiervan zijn ongeveer 900.0000 kinderen. Volgens de cijfers van UNICEF 

krijgen hier 200.000 kinderen geen onderwijs. 
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Langs de kust van Puntland zijn veel inwoners uit hun huizen verdreven door de tsunami van 

2004. Zij raakten naast hun woning ook hun kamelen, koeien en geiten kwijt. Veelal kwamen 

zij terecht in vluchtelingenkampen waar zij tot op heden wonen met grote gezinnen in 

eenvoudige hutten van plastic en riet. Deze behuizing biedt nauwelijks enige bescherming 

tegen kou, hitte of neerslag. Terwijl regen, hagel en storm in deze regio heel heftig kunnen 

zijn. 

 

5. UITGEVOERDE PROJECTEN IN PUNTLAND IN 2013 

 

Stichting Kaalo Nederland heeft de afgelopen jaren een groot aantal projecten in Puntland 

uitgevoerd. Met hulp van onze stichting werden er scholen gebouwd in ondermeer 

Budunbuto en Garowe. Ook werd bij deze scholen een nieuwe waterput aangelegd. 

Aan de Puntland State University kreeg een groep van 16 vrouwen een professionele training 

in Engels, office management, boekhouding en werken met de computer.  

IN 2013 HEBBEN WIJ DE VOLGENDE PROJECTEN UITGEVOERD 

5.1. SCHOON DRINKWATER VOOR BUDUNBUTO IN PUNTLAND, SOMALIË 

Het gebied rondom Budunbuto verkeert al jaren met een ernstig watertekort en vervuild 

water. Als gevolg hiervan hadden de vrouwen er een dagtaak aan om iedere dag weer 

voldoende water voor het hele gezin te verzamelen. Vaak was dit water ook sterk vervuild 

wat allerlei infectieziektes tot gevolg had, soms met dodelijk gevolg. Echter voor de 

bewoners van dit gebied was er geen alternatief.  

 

Om hier een oplossing voor te vinden hebben een aantal lokale leiders en sleutelfiguren uit 

deze regio contact met onze organisatie opgenomen. Na onderzoek in samenwerking met 

onze partner in Puntland werd duidelijk dat voor de totale bevolking van dit gebied een 

waterbehoefte noodzakelijk was van 100 m3, hiervan is 15m3 voor huishoudelijk gebruik en 

85 m3 voor het vee. 
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Om deze hoeveelheid water te vinden kon geen gebruik gemaakt worden van de bestaande 

waterbronnen en werd besloten het regenwater op te vangen. Er werden 4 berkads 

gebouwd - betonnen bakken met een oppervlakte van 15 x 9 x 3 meter - die gedeeltelijk 

werden ingegraven in de grond. In deze bakken werd het regenwater opgevangen dat in de 

regentijd met grote hoeveelheden naar beneden komt. Vervolgens werden deze bakken 

afgesloten. De berkads hebben twee afvoerkanalen zodat ook andere gedeeltes van het 

gebied bereikt kunnen worden. 

 

Het aangevoerde water is verontreinigd en er bestaat een gerede kans op contaminatie door 

dierlijke uitwerpselen. Dit probleem werd  opgelost door het water in de berkad te 

verdampen en de condens op te vangen tegen het dak. Zo ontstaat zuiver water. Het dak 

zorgt er ook voor dat het water niet onnodig aan de buitenlucht verdampt, waardoor het 

verloren zou gaan en het zoutgehalte van het resterende water zou stijgen. 

UITVOERING PROJECT 

Budunbuto koos de lokale contractor Essa Ahmed Farah voor de realisatie van het project. 

Deze onderneming beschikt over de kennis en ervaring, het materieel en de mankracht voor 

succesvolle realisatie van waterwinprojecten. Met de bouw van de berkads heeft deze 

contractor zich opnieuw bewezen. Het project is uitgevoerd binnen de tijdsplanning en de 

kostenbegroting. Specialisten van SamSamWater zijn ingeschakeld voor technisch en 

hydrologisch advies over het opvangen en opslaan van regenwater. Momenteel 

implementeert SamSamWater een vergelijkbaar project in Ethiopië. Aan de hand van de 

daar opgedane ervaringen zal SamSamWater zorgen voor verfijning van het voorlopig 

aangebrachte dak met opvanginstallatie voor condens. 

RESULTATEN 

Door deze watervoorziening kunnen alle bewoners gebruik maken van schoon drinkwater 

voor het eigen huishouden en hun vee. Daarnaast profiteren ook de vele duizenden 

nomaden in de omgeving hiervan. In het verleden trokken deze nomaden om hun dieren te 

voeden naar gebieden met gras. Maar waar gras is, is geen water. En waar water is, groeit 
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(nog) geen gras. Nu kunnen de nomaden in Budunbuto water halen en hun dieren laten 

grazen in gebieden waar gras groeit.  

Daarnaast heeft het werken met berkads een vliegwieleffect gehad voor de lokale economie. 

Dankzij het water neemt de handel in het dorp toe. De nomaden brengen handelswaar mee, 

zoals melk en houtskool. En zij kopen geiten, kamelen en andere waar. 

Het project werd gefinancierd door Stichting 2000, Wilde Ganzen, Dr. Hofstee Stichting, 

particulieren en de Somalische diaspora. 
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5.2. EYL FISHING PROJECT, PUNTLAND 

Puntland heeft een kustlijn van bijna 1800 kilometer en veel van hun inwoners sterven als 

gevolg honger en voedseltekort. De vis die gevangen wordt kan niet goed geconserveerd 

worden waardoor veel vis aan de kust verrot. Daarom heeft Hodan Fishing Corporation in 

samenwerking met Kaalo Nederland het initiatief genomen voor het project: Fishingtraining 

for vuneral community members. Het is een succesvol project geworden. De Hodan Fishing 

Cooperation koopt tegen een vaste prijs de vis van de locale vissers op, vriezen de vis in en 

transporteren deze naar de hoofdstad Garowe. Het heeft grote werkgelegenheid gecreerd. 

Tot nu toe zijn ongeveer 300 mensen getraind en zij kunnen nu in hun eigen inkomen 

voorzien. 

Echter om de ingevroren vis naar de hoofdstad te kunnen transporteren is veel ijs nodig. 

Daarvoor hebben zij de beschikking nodig over een tweetal ijsmachines die grote 

hoeveelheden ijsblokken kunnen produceren. Hiermee kan de vis in speciale bakken over 

grote afstanden vervoerd worden en verkocht worden tegen een vaste prijs aan de 

vishandelaren. 

UITVOERING 

De ijsmachines werden na een uitgebreid vooronderzoek en prijsvergelijking in Nederland 

aangeschaft  door Kaalo Nederland. Kaalo Nederland verzorgde ook de verscheping van deze 

machines en leverde ze af in respectievelijk Eyl en Garowe. Hier werden - door het bedrijf 

waar de machines gekocht zijn - de machines geïnstalleerd en uitgebreid getest voordat ze in 

gebruik genomen werden. Vervolgens werden een aantal medewerkers uitgebreid getraind 

in het gebruik van de ijsmachines. 

RESULTATEN 

 Er zijn meerdere banen gecreëerd waardoor mensen een eigen inkomen kunnen 

verwerven. 

 Er zijn gelijke kansen voor mannen en vrouwen tot stand gekomen om werk te 

vinden in de visserij. 
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 Er is voorkomen dat jongeren deelnemen aan piraterij. 

 Er is met name voor de jonge generatie hoop op een betere toekomst. 

Het project werd gefinancierd door de Somalische diaspora en het Nederlandse ministerie 

van Buitenlandse Zaken. 

Veel van de door ons ontwikkelde projecten waren niet mogelijk geweest zonder de 

financiële ondersteuning uit de Somalische diaspora en een groot aantal financiers zoals 

Wilde Ganzen, Stichting 2000,  Dr Hofstee Stichting en het ministerie van Buitenlandse Zaken 

en vele anderen. 
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6. TOEKOMSTIGE PROJECTEN 

 

Voor de komende drie jaar wil Stichting Kaalo Nederland weer een aantal projecten in 

Puntland tot ontwikkeling brengen. Een aantal van hen zijn nog in de fase van ideevorming, 

terwijl voor anderen al een projectplan beschikbaar of in voorbereiding is. 

Daarbij willen wij het visserijproject graag ook op andere locaties in Puntland gaan uitvoeren 

en er voor zorgdragen dat een groter deel van de bevolking de toegang tot goede voeding en 

vis kan krijgen. Hoe wij dit verder vorm willen geven is nog onderwerp van discussie. 

 

7. EVALUATIE  

 

Naast de ontwikkeling en uitvoering van bovengenoemde activiteiten en initiatieven willen 

wij de komende jaren kritisch kijken naar de resultaten die wij tot nu toe hebben geboekt in 

samenwerking met onze partnerorganisatie in Puntland. Alhoewel wij een groot aantal 

voorzieningen op het terrein van onderwijs en gezondheidszorg hebben ontwikkeld en veel 

mensen hier gebruik van maken, hebben wij nog onvoldoende zicht op de kwaliteit die hier 

wordt geboden. De komende jaren willen wij daarom hier onderzoek op uitvoeren. 

Daarnaast willen wij ook kritisch kijken naar de samenwerking met onze partner. Waar 

liggen knelpunten en welke resultaten hebben wij geboekt. Ook willen wij kijken welke 

strategische samenwerkingen wij verder aan willen aangaan. 
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