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Inleiding 

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, zorgen voor schoon drinkwater en sanitair de visserij in Somalië een 
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. 

 

 

Bestuur Stichting Kaalo Nederland 

 Ahmed Awed - Voorzitter 
 Shamsa Mire  - Vice-voorzitter 
 Abdisalam Ali - Penningmeester 

 

 

Plannen 2018 

Het jaar 2018 staat voor Kaalo Nederland bovenal in het teken van de fondswerving, start en 

uitvoering van twee belangrijke projecten: 

1. Veilig water en schoon sanitair in het kamp Shabeele. 

2. Visserij in Eyl voor (ex) nomaden.  

Kaalo Nederland werkt hierbij nauw samen met Wilde Ganzen 

en met haar partners in Somalië.  

Vanzelfsprekend blijft Kaalo Nederland daarnaast kijken naar 

kansen en mogelijkheden waar en hoe Puntland een beetje 

mooier gemaakt kan worden.  
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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. Daarbij heeft Kaalo Nederland sinds een aantal jaren een eigen lokaal kantoor in Garowe. 

Zij zijn een heel belangrijke schakel tussen de stichting in Nederland en de wensen en activiteiten ter 

plekke.  

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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Visserijproject 

 
 
 
Visserijproject Eyl vraagt om een vervolg 
 
Door aanhoudende droogte verloren nomaden in Somalië 80% van hun vee.  
Visserij en visverwerking helpt 20 getroffen gezinnen aan werk en inkomen.  
 
De droogte van de laatste jaren heeft het Somalische Puntland in het hart getroffen. Nomaden 
trekken met hun vee van plek naar plek, maar er is vaak nauwelijks voedsel te vinden. Velen verloren 
vrijwel al hun kamelen, runderen, schapen en geiten, en daarmee zij ook hun middelen van bestaan.  
 
Door de veesterfte trekken nomaden veelal naar grotere dorpen en steden. Daar proberen zij werk 
te vinden. Maar met alleen hun kennis van veehouderij is dat tot mislukken gedoemd. Bovendien zit 
het merendeel van de oorspronkelijke bevolking ook al zonder werk.  
 
Eén van de dorpen waar nomaden op afkomen is de kustplaats Eyl. In 2014 realiseerde Stichting 
Kaalo Nederland daar met lokale partners een succesvol visserijproject. Hierdoor hebben nu 58 
inwoners permanent werk en inkomen, Een deel van hun visproductie vindt z’n weg in eigen land, en 
ander deel wordt geëxporteerd naar Ethiopië.  
 
Om banen te scheppen voor nomaden die zich in Eyl vestigen, wil stichting Kaalo Nederland met een 
nieuw project in de visserij en visverwerking voortbouwen op het succes van enkele jaren geleden. 
Een pilot zal werk bieden aan 20 nomadische gezinnen.  
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Doelstellingen van het project:  
 

 Nomaden opleiden tot visser of visverwerker en daarmee structureel werkgelegenheid 
scheppen voor 20 gezinnen die door de aanhoudende droogte vrijwel alle vee zijn 
kwijtgeraakt  

 Werk en inkomen bieden aan zowel mannen als vrouwen  

 Voorzien in voedingsmiddelen voor de overgebleven kamelen, koeien en geiten  

 Het project omvat training van 20 families (16 mannen en 16 vrouwen), de aanschaf van 2 
vissersboten, een kleine koelinstallatie, 28 visnetten en 18 reddingsvesten.  
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Waterproject 

Veilig drinkwater van levensbelang  

 

 

Nabij Garowe in de Somalische deelstaat Puntland bevinden zich vier kampen voor Internal Displaced 

People. Deze vluchtelingen zijn in 1991 voor het geweld van de Somalische burgeroorlog gevlucht 

naar het relatief veilige Puntland. In totaal 1.600 families wonen daar zeer dicht op elkaar onder 

arme, primitieve en uiterst onhygiënische omstandigheden.  

Een van de grootste zorgen is de gebrekkige sanitaire voorzieningen. Door gebruik van vervuild water 

komt diarree veelvuldig voor. Door het drinken van ongezuiverd drinkwater, dat vele bacteriën 

bevat, sterven veel kinderen. In het kamp Shabeele wil Stichting Kaalo Nederland in een pilotproject 

zorgen voor drie kiosken met waterpompen met schoon drinkwater. De pilot voorziet tevens in vijf 

openbare toiletten.  

De waterkiosken worden gerund door leden van de Vrouwencomités, die hiervoor eerst een training 

Sociale Hygiëne volgen. Ook deze training en de exploitatie van de waterkiosken maken deel uit van 

het project. Na de start vormen de waterkiosken tevens een bron van inkomsten voor een aantal 

families.  
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Planning projecten 2018 

2018 1 ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal 
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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.  


