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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag over 2020 en 2021
van S�ch�ng HIMILO, een organisa�e die in
2006 is opgericht en zich de afgelopen jaren
vooral hee� gericht op kleinschalige projecten
en ac�viteiten in Nederland en in Somalië.
Met dit verslag geven wij uw inzicht in de
ac�viteiten die wij de afgelopen twee jaar
hebben uitgevoerd.

2020 en 2021 waren voor onze organisa�e nogal bewogen jaren waarin wij te maken
hebben gehad met de coronapandemie. Door de pandemie werd het contact tussen de
mensen dras�sch beperkt. Als organisa�e hebben wij moeten omschakelen en hebben
wij al onze ac�viteiten online laten plaatsvinden. Gelukkig hebben wij in een periode
van s�lstaan en soms gedwongen thuisblijven, veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van nieuwe projecten en het verder professionaliseren van onze organisa�e.
Ondanks de coronabeperkingen hee� HIMILO lobbyac�viteiten ondernomen en gepar• de gemeenten en maatschappelijke organisa�cipeerd in verschillende ac�viteiten van
�es in Nederland. Wij hebben een bemiddelde rol vervult tussen maatschappelijke
organisa�es en Somalische cliënten en families. Dit hebben wij gedaan door uitleg te
geven over de culturele achtergrond van de cliënten en door op te treden als intermediair.
In 2020 en 2021 hebben wij ons vooral gericht op informa�evoorziening voor onze
achterban met betrekking tot de coronamaatregelen en het creëren van digitale
oplossingen om onze ac�viteiten online te laten plaatsvinden.
In dit jaarverslag kunt u kennisnemen van de verschillende projecten en ac�viteiten van
S�ch�ng HIMILO die in de jaren 2020 en 2021 in Nederland en Somalië zijn uitgevoerd.
Tenslo�e leest u met welke externe organisa�es HIMILO de afgelopen twee jaar hee�
samengewerkt en onze kijk op de toekomst.
Abdikarim Mohamud
Directeur/bestuurder
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DE ORGANISATIE
S�ch�ng HIMILO is een humanitaire vrijwilligersorganisa�e zonder winstoogmerk, die
zich inzet voor het verbeteren van de maatschappelijke posi�e van de Somalische
gemeenschap in Nederland. Daarnaast is S�ch�ng Himilo ac�ef in Somalië, waar de
verbetering van de leefomstandigheden van de allerarmsten nagestreefd wordt. S�chting Himilo is opgericht in 2006 door mensen uit de Somalische diaspora in Nederland.
Wat S�ch�ng HIMILO uniek maakt is dat gezinnen en personen met een Somalische
achtergrond zich als cliënten aan kunnen melden, waarvoor een klein bedrag aan hen
wordt gevraagd, variërend tussen de twee en �en euro per maand. De reden hiervoor
is om enerzijds binding te creëren tussen de organisa�e en de doelgroep en anderzijds
structurele middelen te creëren om de doelgroep te kunnen bedienen.
Missie en doelstelling
In Nederland is S�ch�ng Himilo voornamelijk gericht op het verlenen van hulp, ondersteuning en diensten op maatschappelijk, juridisch, sociaal en cultureel gebied. In haar
werk en ac�viteiten hanteert S�ch�ng Himilo de volgende doelstelling:
• Het s�muleren en helpen van de in Nederland woonach�ge achterban om
zodoende volwaardig te func�oneren en te par�ciperen in de Nederlandse maatsch•
appij.
•Bijdragen aan de wederopbouw van de sociale en economische infrastructuur in
Somalië;
S�ch�ng Himilo stree� deze doelstelling na door middel van:
•Spreekuren;
•Bemiddeling;
•Advies en ondersteuning;
•Themabijeenkomsten;
•Voorlich�ngsbijeenkomsten;
•Speciﬁeke projecten.
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PROJECNTEN EN ACTIVITEITEN IN NEDERLAND

Project armoede en taalachterstand

Somalische kinderen krijgen in het algemeen vaak
weinig Nederlands aangeboden in de thuissitua�e.
Veel Somalische ouders kiezen er (onbewust) voor
om in gebrekkig Nederlands te praten met hun
kinderen. Echter is de basis voor een goede Nederlandse taalontwikkeling dat de taalontwikkeling tot
stand komt op basis van de eigen moedertaal.
Gevolg hiervan is dat jonge Somalische kinderen
gevoelig zijn voor het ontwikkelen van een taalachterstand.
Dit project is ontwikkeld om Somalische kinderen
van 0 t/m 10 jaar uit de gemeente Amsterdam te
ondersteunen in hun taalontwikkeling en hun
ouders inzicht te geven in zowel de taal- als
sociaal-emo�onele ontwikkeling van hun kind.
• 11 vrijwilligers getraind en gekoppeld aan
Er zijn
gezinnen. De kinderen van 0 t/m 4 jaar en hun
ouders zijn wekelijks door deze vrijwilligers begeleid
in de thuissitua�e. De kinderen tussen 5 en 10 jaar
kwamen wekelijks bij elkaar op loca�e om samen
met een orthopedagoog te werken aan de
taals�mulering. Volgens de vrijwilligers zijn de
ouders leergierig en willen zij de verworven kennis
blijven toepassen. Ten slo�e kwamen de ouders
bijeen om met elkaar in gesprek te gaan. De ouders
gaven aan meer structuur in de thuissitua�e te ervaren.

Resultaat 2021
•Startbijeenkomst met 17 gezinnen
•11 vrijwilligers die zijn getraind en gekoppeld aan een gezin
•120 huisbezoeken (begeleidingsmomenten) hebben plaatsgevonden
•12 dagdelen taals�mulering op loca�e uitgevoerd
•2 intervisiebijeenkomsten voor de vrijwilligers georganiseerd.
•2 bijeenkomsten voor de ouders onderling hebben plaatsgevonden
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Nederlands in eigen taal 2020 - 2021
Om te werken aan de beheersing van de Nederlandse
taal van onze leden zijn er 24 weken lang Nederlandse
lessen georganiseerd in het Somalisch. De lessen
duurden 2 uur. In het eerste uur kreeg de groep
klassikaal les waarin gramma�ca en zinsopbouw in
eigen taal werd uitgelegd. In het tweede uur werd
aandacht besteed aan opdrachten en huiswerk die de
deelnemers van school hadden meegekregen.

Resultaat
•48 lessen georganiseerd gericht op een betere beheersing van de Nederlandse taal
•22 personen hebben deelgenomen.

Project vinden en binden 2020

Mannen en vrouwen leven in de Somalische gemeenschap vaak in twee gescheiden
werelden. Gevoelige onderwerpen worden
vaak niet samen besproken. Binnen gezin•
nen kan dit invloed hebben op de ontwikkeling van de kinderen. Met het project vinden
en binden was het de bedoeling om de denkbeeldige muur tussen mannen en vrouwen
ter discussie te stellen. Om dit doel te realiseren zijn er zes bijeenkomsten georganiseerd. De onderwerpen die zijn behandeld �jdens deze bijeenkomsten waren emancipa�e, zel�eschikking en besluitvorming over gevoelige onderwerpen. De meningen
over deze onderwerpen waren verdeeld, waardoor er interessante discussies plaatsvonden. Daarnaast zijn er manieren besproken om de communica�e binnen het gezin te
bevorderen en gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken.

Resultaat
•Kick-oﬀ bijeenkomst met 22 deelnemers
•Bijeenkomst over emancipa�eproces met 14 deelnemers
•Bijeenkomst over communica�e met 16 deelnemers
•Bijeenkomst over zel�eschikking met 15 deelnemers
•Bijeenkomst over gevoelige onderwerpen met 48 deelnemers
•Slotbijeenkomst met 25 deelnemers
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Project behouden en delen

Resultaat
•48 lessen georganiseerd gericht op een betere beheersing van de
Nederlandse taal
•22 personen hebben deelgenomen.

S�ch�ng HIMILO hee� door meerdere uitgevoerde projecten veel kennis en ervaring
opgedaan over kwes�es die relevant en actueel zijn binnen de Somalische gemeenschap in Amsterdam. Dit zijn kwes�es zoals genderrollen binnen het gezin, het zel�eschikkingsrecht en het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen.
•

Met dit project hebben wij de desbetreﬀende opgedane kennis overgedragen naar
gemeenschappen in Nederland die met vergelijkbare kwes�es te maken hebben. We
hebben ons gericht op de Egyp�sche, Ethiopische, Eritrese en Sudanese gemeenschappen. De ervaring en kennisoverdracht is ten uitvoer gebracht middels drie trainingen
en twee dialoogbijeenkomsten.
De onderwerpen die centraal stonden �jdens de trainingen en bijeenkomsten waren:
zwangerschap en geboorte binnen migrantgezinnen, vrouwenemancipa�e en communica�e binnen het gezin. De ac�viteiten zijn succesvol verlopen. De deelnemers
vonden het informa�ef en leerzaam en willen in de toekomst graag deelnemen aan
soortgelijke ac�viteiten.
Resultaat 2020
•3 trainingen hebben plaatsgevonden
•2 dialoogbijeenkomsten hebben plaatsgevonden
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Informa�evoorziening over coronamaatregelen
In 2020 en 2021 hebben wij �jdens de coronapandemie alle persconferen�es van de
overheid naar het Somalisch vertaald en naar onze achterban verspreid.
Doordat de persconferen�es op dezelfde avond werden vertaald en verstuurd, was
onze achterban gelijk op de hoogte van de maatregelen die landelijk waren afgekondigd. Deze aanpak werd uiteindelijk door verschillende netwerken gebruikt waardoor
de vertaalde persconferen�es landelijk verspreid werden onder de Somalische gemeenschap. Wij kregen posi�eve reac�es van mensen met een Somalische achtergrond die
de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Dialoogbijeenkomsten 2020
In samenwerking met FSAN (Federa�e Somalische Associa�es Nederland) hebben wij in
het jaar 2020 twee themabijeenkomsten over taboeonderwerpen georganiseerd. Deze
bijeenkomsten zijn georganiseerd in het kader van het project: ‘Verandering van binnenuit’. De onderwerpen die �jdens de bijeenkomsten werden behandeld waren achterlating en huwelijksdwang. In totaal hebben 32 personen aan de bijeenkomsten deelgenomen. Het doel van de bijeenkomsten was om de ouders te informeren over de
regelgeving in Nederland omtrent achterla�ng en huwelijksdwang.
Resultaat
•
•2 dialoogbijeenkomsten over achterla�ng en huwelijksdwang met in
totaal 32 deelnemers

Voorlich�ngsbijeenkomsten 2020 - 2021
In het kader van landelijk bestrijding van vrouwenbesnijdenis (VGV) hebben we een
viertal voorlich�ngsbijeenkomst georganiseerd. In totaal hebben 60 mannen en vrouwen met Afrikaanse achtergrond deelgenomen. De nadruk lag op de rol van mannen
bestrijding van VGV en Nederlandse wetgeving. In het algemeen spelen mannen amper
een rol in strijd tegen VGV.
Tijdens de bijeenkomsten is duidelijk geworden dat mannen hun verantwoordelijkheid
moeten nemen om meisjes die dreigen besneden te worden te beschermen.
Resultaat 2020
• 4 voorlich�ngsbijeenkomsten over VGV met in totaal 60 deelnemers
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Discussiebijeenkomsten
S�ch�ng HIMILO hee� een discussiebijeenkomst over huiselijk geweld georganiseerd
voor 48 mannen met een Somalische achtergrond. Het doel van deze bijeenkomst was
om enerzijds de taboe rondom de tradi�onele opva�ngen van mannelijkheid ter
discussie te stellen en anderzijds het geweld door mannen tegen vrouwen binnen het
gezin aan de kaak te stellen. De onderwerpen die aanbod kwamen �jdens deze bijeenkomst waren mannelijkheid en huiselijk geweld (tegen vrouwen). Naar aanleiding van
deze bijeenkomst is bij de meeste mannen doorgedrongen dat geweld tegen vrouwen
niet normaal is en dat dit niet genormaliseerd moet worden.
Resultaat 2020
• 1 discussiebijeenkomst over mannelijkheid en huiselijk geweld met 48 deelnemers

ARQ-Interna�onal 2021

In samenwerking met ARQ Interna�onal hebben wij in Nederland onder de Somalische
gemeenschap twee focusgroep discussies georganiseerd over de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast hebben wij samen met ARQ Interna�onal een groep van vijf
Somalische professionals individueel geïnterviewd. ARQ Interna�onal kreeg toegang tot
de Somalische gemeenschap door S�ch�ng Himilo.

Onderzoek onbedoelde zwangerschap 2021
Migranten met een vluchtelingenachtergrond lopen meer risico op ongewenste of
onbedoelde zwangerschappen. Om deze groepen eﬀec�ef te bereiken is meer kennis
nodig over hun opva�ngen, strategieën en behoe�en. Rutgers en Pharos zijn gestart
met een onderzoek naar de opva�ngen, behoe�en en strategieën van mensen me een
vluchtelingenachtergrond rond gezinsplanning, kinderwens en preven�e van onbedoelde zwangerschappen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met medeonderzoekers uit verschillende vluchtelingengroepen.
De rol van S�ch�ng Himilo
• Het aandragen van 2 co-onderzoekers en 1 lid voor de adviescommissie
• Werving van 12 deelnemers voor twee focusgroepen
• Deelname aan twee exper�sesessies over het bespreken van randvoorwaarde en
•
culturele normen

•
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Somalische taal

We zien dat meeste ouders met de Somalische achtergrond, met name de eerste genera�e, zeer gebrekkig Nederlands spreken. Daarnaast spreken de kinderen bijna geen
Somalisch. Hierdoor ontstaat er (onbewust) een zeer onaangename situa�e waarin de
ouders en de eigen kinderen elkaar niet verstaan. Om die reden hebben we het ini�a�ef
genomen om ouders bewust te maken van het bovengenoemde probleem. Tevens
organiseren we wekelijks informele Somalische lessen voor de kinderen. In het jaar
2020 en 2021 namen in totaal 20 Somalische kinderen deel aan de informele lessen.

Maatschappelijke betrokkenheid
Himilo tracht om in de maatschappelijke behoe�en van haar achterban te voorzien.
Himilo hee� onder andere op maatschappelijke vlak zieke mensen bezocht, hulp
geboden bij de uitvaart van mensen die waren overleden en mensen met de juiste
advocaten in contact gebracht. Voorts hebben wij mensen bijgestaan die problemen
hadden met echtscheidingen, de gemeente en de belas�ngdienst. De meeste problemen konden vaak door Himilo zelf worden opgelost. Himilo hee� voor complexere
problemen van individuen of gezinnen een aparte vrijwillige hulpverlener benoemd die
voor een langere periode betrokken blij�.
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PROJECNTEN EN ACTIVITEITEN IN SOMALIE
Gelijir Ziekenhuis 2020

Wij hebben een verzoek ontvangen van de burgemeester van Gelijir te Somalië. De
bewoners van de stad hebben het ini�a�ef genomen om een ziekenhuis te bouwen. Zij
hebben zelf grond, geld, mankrachten en materialen beschikbaar gesteld. Halverwege
de bouw van het ziekenhuis kwamen ze geld te kort. Wij hebben het verzoek zorgvuldig
getoetst en na een aantal gesprekken met de burgemeester besloten om geen geld
over te willen maken. Wij hebben voorgesteld om 250 zakken van 50 kilogram met
cement te willen doneren. Zodoende hebben wij ons contactpersoon in de regio
verzocht om de prijs van het cement in kaart te brengen. Vervolgens hebben we het
cement gekocht en hee� ons contactpersoon het namens HIMILO overhandigd. De
bouw van het ziekenhuis werd in 2021 mede namens ons bijdrage afgerond en is
•
momenteel in gebruik.
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Noodhulp vluchtelingen uit Guriceel
Eind 2021 werd hevig gevochten in de stad Guriceel te Somalië. Hierdoor zijn bijna alle
inwoners, ongeveer 200.000 personen, uit de stad gevlucht. Alle publieke voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen en winkelcentra gingen dicht. Ook watervoorzieningen
moesten worden gesloten. Een aantal van deze voorzieningen zijn door de gevechten
verwoest. Wij werden door onze contactpersoon in de regio gevraagd of wij de
vluchtelingen, met name zwakkere gezinnen, kunnen voorzien van basisbehoe�en
zoals eten en drinken. Wij hebben in •
samenwerking met Dansoor, een pla�orm van
vier organisa�es die in de regio ac�ef is, een bedrag van 4000 euro gedoneerd aan de
vluchtelingen. Met dit bedrag werd door de vertegenwoordiger van HIMILO in de regio
voedsel gekocht en verdeeld aan 100 gezinnen. Elk gezin kreeg 25 kilo aan suiker, rijst
en bloem en drie liter zonnebloemolie.
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Project onderwijsmateriaal
Eind 2021 hebben wij een aanbod ontvangen van
basisschool Stromen in Alphen a/d Rijn over gebruikte schoolmaterialen (tafels en stoelen). Wij hebben
een bezoek gebracht aan de school om te beoordelen of de schoolmaterialen nog in goede staat waren
en of het de moeite waard was om het naar Somalië
te verschepen. Ons oordeel was dat de tafels en
stoelen zeker nog 10 jaar gebruikt kunnen worden
in Somalië. Vervolgens hebben wij contact gelegd
met onze contactpersoon in de regio Galgaduud te
Somalië en hebben wij foto’s en video’s van de tafels
en stoelen gedeeld. In overleg met onze contactpersoon zijn er 300 tafels en stoelen naar Somalië
verscheept. De tafels en stoelen zijn verdeeld over
vijf basisscholen in de regio Galgaduud.

Allian�e met andere NGO’S (DANSOOR)

Op ons ini�a�ef zijn een aantal in Nederland geregistreerde organisa�es die ac�ef zijn
in Somalië bij elkaar gekomen om een allian�e te vormen. Het gaat om organisa�es die
hetzelfde werk verrichten in dezelfde regio in Somalië. In eerste instan�e was het idee
om elkaar te leren kennen en kennis en ervaring te delen. Daarnaast is het de bedoeling dat er op lange termijn een strategie wordt bedacht om structureel samen te gaan
werken. In 2020 en 2021 hebben wij vanwege de corona maatregelen weinig overleggen gehad. Toch zijn we erin geslaagd om de samenwerking te intensiveren. Zodoende
zijn wij samen opgetrokken om vluchtelingen uit de regio Guriceel aan noodhulp te
voorzien.
••
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Contact en samenwerking met andere instellingen.
In 2020 en 2021 hebben wij samengewerkt met een aantal maatschappelijke organisa�es in Nederland en Somalië. In Nederland hebben wij samengewerkt met de Gemeente Amsterdam op het gebied van taalvaardigheid voor mensen uit onze achterban en op
het gebied van veilig en thuis voelen in Amsterdam. Verder is er samengewerkt met
Servicepunt Emancipa�e Amsterdam (SPE) op het gebied van emancipa�e en het
zel�eschikkingsrecht van vrouwen. SEZO Vrouw en Vaart Amsterdam hee� ons
gebruik laten maken van hun zaalruimtes voor onze ac�viteiten. Met Emancipator
hebben wij een samenwerking gehad op het gebied van geweld tegen vrouwen. Voor
het project armoede en taalontwikkeling hebben wij samengewerkt met Bureau Kind in
Ontwikkeling, Koninklijk Auris en kinderprak�jk V-Kids.
Zoals voorgaande jaren hebben wij samengewerkt met onze landelijke koepelorganisa�e Federa�e Somalische Associa�es Nederland (FSAN) waarvan HIMILO ook lid is. Zij
hebben ondersteuning geboden in het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen en
het houden van voorlich�ng over VGV. Net zoals de afgelopen jaren hebben wij een
intensieve samenwerking met Bureau Inzicht.
Zij helpen ons bij het ontwikkelen van projecten, het opstellen van de eindverantwoording en het geven van trainingen aan vrijwilligers en coaches.
Tenslo�e hebben wij meegewerkt aan twee wetenschappelijke onderzoeken. Samen
met Rutgers en Pharos hebben wij gewerkt aan een onderzoek over onbedoelde
zwangerschappen. Met ARQ-Interna�onal hebben wij gewerkt aan een onderzoek over
de geestelijke gezondheidszorg.
In Somalië hebben wij een samenwerking met de ISXILQAAN-commissie in Matabaan te
Somalië op het gebied van wederopbouw van het land. Deze samenwerking was met
betrekking tot het verschepen van schoolmaterialen naar Somalië. Ten slo�e hebben
wij het afgelopen jaar onze samenwerking met Dansoor geïntensiveerd.
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TOEKOMST
In de komende jaren willen wij ons als organisa�e gaan professionaliseren. Dit willen
wij onder andere doen door een vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. Met dit beleid
willen wij een duurzame rela�e opbouwen met zowel de huidige als nieuwe vrijwilligers en hen op lange termijn aan onze organisa�e binden. Daarnaast willen wij als
s�ch�ng de ANBI-status krijgen.
In de toekomst willen wij projecten ontwikkelen en uitvoeren over vrouwenrechten,
emancipa�e en onderwijsondersteuning. Samen met Bureau Kind in Ontwikkeling
willen wij graag een duurzaam ini�a�ef ontwikkelen als het gaat om onderwijsondersteuning aan kwetsbare gezinnen.
In 2022 hopen wij ook projecten te ontwikkelen gericht op de wederopbouw in
Somalië. Wij willen de nadruk leggen op ondersteuning van vredesprocessen in de
gebieden waar wij ac�ef zijn. Ook willen wij een buurthuis in Matabaan bouwen en
inrichten samen met de lokale bewoners van de stad. Met de bouw van dit buurthuis
wordt er ruimte voor dialoog en ontmoe�ng gecreëerd.

Onze projecten werd ﬁnancieel mogelijk
gemaakt door:
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CONTACTGEGEVENS
S�ch�ng HIMILO
Kantoor Amsterdam (hoofdkantoor)
Groenpad 4
1068 EB, Amsterdam
Telefoon: +31(0)20 - 75 10 740
D www.himilo.org
E info@himilo.org
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