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De organisatie

Stichting HIMILO is een humanitaire vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, 
die zich inzet voor het verbeteren van de maatschappelijke positie van de Somalische 
gemeenschap in Nederland. Daarnaast is HIMILO actief in Somalië  gericht op de 
verbetering van de leefomstandigheden van de allerarmsten. HIMILO is opgericht in 
2006 door Somalische diaspora in Nederland.

In Somalië is HIMILO actief in de Zuid en Centraal Somalië, een gebied dat naar 
Somalische maatstaven arm te noemen. Door het instorten van de centrale overheid 
zijn er weinig voorzieningen op het gebied van onderwijs, water en gezondheidszorg 
aanwezig. Kortom: een gebied waar wederopbouw zeker een kans van slagen heeft.

In Nederland heeft HIMILO een bijzondere positie. De organisatie is een stichting 
en heeft leden. Dit zijn mensen die enerzijds gebruik maken van de diensten van 
de organisatie en anderzijds de organisatie ondersteunen middels een structurele 
financiële bijdrage. De leden van HIMILO wonen verspreid over Nederland waardoor 
de organisatie een landelijk karakter heeft. De leden van HIMILO zijn essentieel voor 
het bestaan van de organisatie, zonder hen heeft de organisatie geen toekomst. In 
Nederland is HIMILO voornamelijk gericht op het verlenen van hulp en diensten op 
maatschappelijke, juridisch, sociaal en cultureel gebied.

In haar werk en activiteiten hanteert HIMILO de volgende doelstelling:
Nederland: 
• Het stimuleren en helpen van de in Nederland wonende achterban om in de   
 Nederlandse maatschappij volwaardig te functioneren.

Somalië:
• bij te dragen aan de wederopbouw van de sociale en economische infrastructuur  
 in Somalië;

HIMILO probeert aan deze doelstelling vorm te geven door:
- Spreekuren;
- Thema bijeenkomsten;
- Specifieke projecten;
- Ontwikkeling projecten Somalië;
- Werken aan capaciteit opbouw in Somalië.

Vooraf

Dit is het jaarverslag van onze organisatie die in 2006 is opgericht en zich de 
afgelopen jaren vooral heeft gericht op projecten en activiteiten in Somalië maar nu 
ook op activiteiten in Nederland aan het ontwikkelen is waardoor wij het noodzakelijk 
vonden om nu ook een Nederlands jaarverslag te ontwikkelen en inzicht te geven in 
de activiteiten van onze organisatie. 

2014 was voor onze organisatie een bewogen jaar waarin wij vooral veel aandacht 
hebben besteed hebben aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van onze 
organisatie en hebben wij een start gemaakt met onze activiteiten in Nederland.
Verder heeft HIMILO lobby activiteiten ondernomen en mee gedaan aan 
verschillende activiteiten bij de verschillende ministeries en maatschappelijke 
organisaties. Daarbij hebben wij een bemiddelende rol gespeeld naar 
maatschappelijke organisatie in de hulpverlening aan Somalische cliënten en families 
door uitleg te geven over de culturele achtergrond van cliënten en als intermediair op 
te treden tussen cliënten en hulpverlener. 

2014 stond vooral in het teken van de ontwikkeling van projecten in Nederland en 
het bieden van noodhulp aan de regio Centraal Somalië die getroffen werd door een 
extreme droogte en waarvoor wij fondsen hebben geworven. 

In dit jaarverslag kunt u kennis nemen van de verschillende activiteiten van Stichting 
HIMILO in het afgelopen jaar. Daarnaast zal een beschrijving worden gegeven van 
de uitgevoerde projecten en activiteiten in Nederland en Somalië. Tenslotte zal nog 
worden aan gegeven met welke externe organisaties HIMILO het afgelopen jaar heeft 
samen gewerkt.
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Organisatie ontwikkelingen:
Het afgelopen jaar hebben wij veel geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van onze 
organisatie en een aantal herstructureringen doorgevoerd. De belangrijkste daar van 
zijn de volgende:

Huisvesting:
De organisatie heeft nieuwe 
kantoorruimte gevonden in het pand 
aan het Groenpad 4 te Amsterdam 
(Osdorp) waar wij de beschikking 
hebben over een ruime kantoorruimte 
waar wij met meerdere personen 
kunnen werken. Tevens kunnen wij 
gebruik maken van een zaalruimte 
waar wij onze bijeenkomsten en 
spreekuren kunnen houden. Dit is nu 
het centrale contactpunt geworden voor onze leden en externe partijen.

Website:
Er is een website ontwikkeld (www.himilo.org) met een uitgebreide beschrijving van 
onze organisatie en de activiteiten die wij in Nederland en Somalië uitvoeren.

Bestuurswijzigingen
Twee bestuursleden 
hebben zich het 
afgelopen jaar als 
gevolg van persoonlijke 
omstandigheden 
terug getrokken. Zij zijn 
opgevolgd door twee 
nieuwe ervaren leden. Het 
nieuwe bestuur heeft vervolgens een intern reglement opgesteld waarin helder de 
taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven van het bestuur en de relatie met 
een op te richten adviescommissie.

Adviescommissie
Het bestuur heeft een adviescommissie opgericht bestaande uit 13 personen 
met veel ervaring. Deze commissie zal het bestuur op tal van punten adviseren, 
bemiddelen bij conflicten en als intermediair dienen voor de achterban. 
De commissie zal 4 keer per jaar bij elkaar komen.

De organisatie Activiteiten en projecten in Nederland:

Het afgelopen jaar heeft Stichting HIMILO verscheidene bijeenkomsten, spreekuren 
en andere activiteiten georganiseerd allen gericht op het welzijn en veiligheid van 
onze achterban. Daarom het volgende:

Spreekuren:
Wij hebben elke week twee keer per week (donderdag en vrijdag) een spreekuur 
gehouden. Per week kwamen hier 7 mensen naar toe, op jaar basis 280 personen. Hier 
werd informatie en advies gegeven, begeleiding waar nodig. In een aantal gevallen 
werden mensen doorverwezen naar professionele organisaties en instellingen met 
wie wij een hechte samenwerking hebben opgebouwd. Voor hulpvragers die meer 
begeleiding nodig hebben om tot een oplossing van hun probleem te komen worden 
zij gekoppeld aan een van onze vrijwilligers die als een intermediair zal optreden. 

Ontmoeting
Twee keer per jaar organiseren wij een landelijke ontmoetingsdag. Hier worden al 
onze leden verspreid over het land voor uitgenodigd. Daarbij is er de mogelijkheid 
om ook nieuwe leden mee te nemen. De bijeenkomsten zijn er op gericht om 
elkaar te ontmoeten, ervaringen te wisselen, maar ook worden deze bijeenkomsten 
gebruikt om informatie geven en discussie te voeren over relevante maatschappelijke 
onderwerpen.
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Bespreking taboe 
onderwerpen
In het kader van een groot 
landelijk project: ‘Dialoog 
sessies over zelfbeschikking’  
is aan onze organisatie 
gevraagd om een 6 tal dialoog 
bijeenkomsten in verschillende 
steden:  Alkmaar, Amsterdam, 
Arnhem, Breda, Eindhoven 
en Groningen te organiseren. 
Onderwerpen dier aan de orde zijn gekomen waren ondermeer: gedwongen 
huwelijken, huwelijk gevangenschap, achterlating en eer gerelateerd geweld. Per 
bijeenkomst waren gemiddeld 15 deelnemers aanwezig. Deze activiteiten werden in 
samenwerking met van der Bunt Adviseurs uitgevoerd.

Conferentie gemeente Houten:

Op verzoek van de Gemeente Houten hebben wij in samenwerking met van Houten 
& Co (welzijnsorganisatie) een kleine conferentie georganiseerd voor de Somalische 
gemeenschap. Hier waren 30 mensen bij aanwezig. Hier kwam aan de orde hoe 
mensen deel kunnen nemen aan de lokale samenleving en welke mogelijkheden er 
zijn voor onderwijs en opvoeden.

Activiteiten en projecten in Nederland: Activiteiten en projecten in Nederland:

Vrouwen besnijdenis
In samenwerking met 
de Federatie Somalische 
Associaties Nederland 
(FSAN) hebben wij 
twee bijeenkomsten 
in Nijmegen en een in 
Breda georganiseerd 
met als onderwerp 
nazorg na besnijdenis. 
Daarin werd ook 
aandacht besteed 
welke organisaties 
verdere hulp kunnen 
bieden.

Conferentieversterking lokale overheden Centraal Somalië
Eind 2014 hebben wij in samenwerking drie andere Somalische organisaties in 
Nederland een grote conferentie georganiseerd. Doel was het geven van morele 
steun aan hervormingen van lokale overheden in Centaal Somalië.
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Projecten in Somalië Projecten in Somalië

In Somalië hebben we de volgende initiatieven ontwikkeld:

Project Noodhulp
In de provincie Hiiran en Galgaduud (Centraal Somalië) was begin 2014 een 
noodsituatie ontstaan door extreme droogte en een tekort aan water. Als gevolg 
overleden veel mensen en ook vee, Mensen vluchten richting de steden. Er werd aan 
onze organisatie een dringend verzoeken gedaan om hulp te bieden. Samen met 
onze achter ban hebben wij een bedrag van € 5000 bij elkaar gebracht. Hiermee is 
een tankwagen gehuurd waarmee water is gebracht naar verschillende dorpen in het 
gebied.

Sporten met Zweden
In samenwerking met Somalische organisaties uit Zweden is tijdens de ramadan 
een internationaal voetbal toernooi georganiseerd waaraan 12 teams deelnamen. 
Stichting HIMILO heeft een van de teams gesponsord door middel van kleding en 
schoenen.

Aalmoes
Net als vorige jaren is tijdens de ramadan geld opgehaald bij onze achterban voor 
onze  projecten in Somalië. In totaal gaven 170 mensen elk €5,00 in totaal 
€ 850,00. HIMILO heeft de verplichting op zich genomen om deze gelden 
verantwoord in te zetten ten behoeve van de meest armlastigen in Somalië.

Shabelle
In dit gebied in Ethiopië (grensgebied Ethiopië en Somalië) vond een vredesoverleg 
plaats waarvoor zij een financiële bijdrage vroegen. Dit verzoek hebben wij 
afgewezen omdat niet was te controleren waar het geld aan besteed kon worden..
Wel zijn er twee oudere wijze mannen uit onze achterban naar dit overleg gegaan en 
hebben daar een intermediaire rol gespeeld. Als organisatie hebben wij hun reis en 
verblijfskosten betaald.

Conferentie Antwerpen
Eind 2014 heeft er een conferentie in Antwerpen plaats gevonden van Somalische or-
ganisaties uit Europa die in Somalië actief zijn in de provincies Galgaduud en Hiraan. 
Hier hebben organisaties uit 7 landen aan deel genomen. Doel van de conferentie 
was kennismaking met elkaar en onderlinge afstemming.

Inrichting conferentiezaal
Vorig jaar kwam er een verzoek van de Gouverneur van Galgaduud of wij 
ondersteuning zouden willen bieden bij het herstel van de conferentiezaal van 
Galgaduud. Wij hebben zorg gedragen voor 100 stoelen die wij vanuit Nederland 
hebben opgestuurd.

Overzicht	  Waterdistributie

Location Quantity Unit

Gunburo 100 Vaten

Labi-‐Bagaase 100 Vaten

Dillin	  Cadaad 100 Vaten

Bali-‐Xundubey 100 Vaten

Dhagaxbuur 100 Vaten

Buuraqale 100 Vaten

Bali	  Hoowd 50 Vaten

Cagfagoye 50 Vaten

Baaga 50 vaten

Tulo-‐Balicad 50 Vaten

Dhagaxyaale 18 Vaten

Totaal 818 vaten
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Plannen voor 2015

- Ontwikkeling klachtenreglement voor de organisatie 
- Professionalisering spreekuur
- Ontwikkeling kleinschalige projecten
- Bevordering internationale samenwerking in Centraal Somalië.

 Samenwerkingspartners 

Ons werk werd in 2014 mogelijk gemaakt door samenwerking 
met Gemeente Haarlem, Woningbouw verenigingen, 
Gezondheid organisatie, Van der Bunt Adviseurs, Van Houten & Co (gemeente 
Houten), FSAN (Federatie Somalische Associaties Nederland). In Somalië met 
het provinciebestuur van Galgaduud, Wadajir (Europese koepel organisatie), 
Galgaduud Sport Somalia. 

Niet te vergeten hierbij de enorme inzet van veel vrijwilligers van onze organisatie die 
onmisbaar voor het succes van onze projecten en activiteiten zijn geweest. 

Uitgave: Stichting HIMILO
Tekst: Stichting HIMILO
Foto’s en vormgeving: 
Mohamed Midnimo (Midnimo Designs), Nijmegen

Stichting HIMILO | Kvk: 09160117
Postbus 4443
2003 EK Haarlem
Bezoekadres: Groenpad 4, 1068 EB, Amsterdam
Telefoon: 020 36 20 711 | Email: info@himilo.org | 
Website: www.himilo.org
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