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Nieuwsbrief /Jaarverslag 2009 Stichting Amal Nederland 
 
TWEE VAKOPLEIDINGEN ZIJN GESTART !! 
 
Stichting Amal kan met trots melden dat het project, Skill Training (vakopleiding) succesvol 
is gestart. Dit was niet gelukt zonder jullie donaties en de subsidie van Oxfam/Novib. Echt 
heel erg bedankt allemaal. 
 
Het implementeren van de vakopleiding  ging niet zonder problemen. Invoer van grondstoffen 
en daardoor ook de materialen werd door de bekende piraterij veel duurder dan begroot. Ons  
budget was daardoor onvoldoende voor aanschaf van alle benodigde materialen. Bovendien 
groeide ook het aantal kinderen in het weeshuis behoorlijk waardoor de druk op de toch al 
beperkte faciliteiten groot is.  
Ondanks dat is er door onze partners in het weeshuis heel hard gewerkt om de vakopleiding, 
ook met de hulp van andere donateurs van de grond te krijgen. En dat is gelukt: half februari 
2010 zijn er twee vakopleidingen gestart! Met name voor de oudere weeskinderen is dit 
scholingsaanbod hard nodig, het vergroot hun kans op een baan aanzienlijk.  

 
11 meisjes en 5 jongens zijn begonnen met de 
computer/ management training en 15 jongens 
doen de richting elektrotechniek. Ze krijgen 
zowel theorie als praktijklessen. De foto’s zeggen 
genoeg.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Officiële opening Skill Training: hier hebben we het allemaal voor gedaan!  

De officiële vrolijke feestelijke opening van de Skill Training op 15 februari 2010, door de 
minister van onderwijs de heer H.E Hassan Mohamoud Warsame, verliep fantastisch . 
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Onder de genodigden waren hoge ambtenaren, lokale stichtingen, internationale hulporganisaties en 
vrijwilligers. Hopelijk gaan de aanwezige hulporganisaties, na het zien van dit succes, het project 
ondersteunen. Onze Amal medewerkster ter plekke, Asha Houssain organiseerde  de opening en heeft 
het grootste deel  van de kosten voor eigen rekening genomen.  

Asha is elke  dag in het weeshuis om te zorgen dat alles rond de vakopleiding goed verloopt. We 
hebben regelmatig telefonisch contact met haar. Zij vertelde dat de kinderen heel serieus bezig zijn en 
het erg waarderen dat zij deze kans krijgen. Ze zijn heel leergierig. Zij zien het als een unieke en zeer 
bepalende kans die ze met beide handen aanpakken.     

	  	   

 
 
 
 
 
 
 
 

Van de eerste steen tot een echt gebouw voor de vakopleiding.  

Acties in 2009 om geld in te zamelen. 
 
Uit de Rijnwoude Koerier: 

De	  flessenactie	  voor	  het	  weeshuis	  van	  AMAL	  bij	  Super	  de	  Boer	  weer	  een	  groot	  
succes!!	  

De	  laatste	  weken	  van	  2009	  stond	  de	  bus,	  inmiddels	  al	  weer	  voor	  de	  derde	  keer,	  voor	  de	  
Stichting	  Amal	  weer	  naast	  de	  flessenautomaat.	  

En	  er	  is	  weer	  gul	  gegeven:	  het	  record	  is	  gebroken	  met	  een	  geweldige	  opbrengst	  van	  €	  575,00	  door	  
Super	  de	  Boer	  aangevuld	  tot	  €	  600,00!!	  
Een	  prachtig	  resultaat	  waar	  de	  Stichting	  Amal	  hier	  en	  in	  Somaliland	  en	  natuurlijk	  de	  weeskinderen	  
heel	  erg	  blij	  mee	  zijn.	  	  
Er	  zijn	  zelfs	  al	  mensen	  zijn	  die	  vragen	  wanneer	  de	  bus	  er	  weer	  staat;	  een	  geweldig	  teken	  dat	  zij	  graag	  
hun	  ‘bonnetje	  bijdragen’.	  	  Amal	  medewerkster,	  	  Asha	  werkt	  in	  het	  weeshuis	  en	  zorgt	  dat	  elke	  euro	  
goed	  gebruikt	  wordt.	  	  	  In	  2010	  komt	  de	  flessenactie	  zeker	  weer	  terug!	  	  
 
Spontane donatie! 
Het persbericht van de flessenactie had een heel leuk neveneffect. Na het lezen hiervan 
doneerde het Graalhuis in Zoeterwoude voor de tweede keer € 500,00 aan Amal! Nogmaals 
bedankt.  
 
5 mei bevrijdingsfestival festival in Zwolle 
Dit jaar een geheel nieuwe activiteit. Het jaarlijkse bevrijdingsfestival in Zwolle. Mensen 
konden voor een klein bedrag een henna tatoeage laten zetten. Door onbekendheid liep het in 
het begin wat stroef. Na enkele demonstraties is het toch gaan lopen. Ondanks dat we een nep 
tatoeëerder als concurrent buurman kregen haalden we  € 75 op.  
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Open Huis  
Bij het open huis van onze voorzitster doneerden een aantal bezoekers € 100,00 voor Amal. 
Een spontaan en gewaardeerd gebaar.. 
 
Kaarten- en boeken verkoop 
Bij diverse gelegenheden verkochten we de laatste, door de schoolkinderen gemaakte 
ansichtkaarten van Amal en een aantal Somalische kinderboekjes. Dat leverde in 2009 nog € 
420,00 op.   De unieke kaarten zijn nu bijna op.  
 
Vaste en eenmalige donateurs: 
Jaarlijks ontvangen we een bedrag van  € 640,00 van vaste donateurs. Daarnaast doneerde een 
trouwe fan nog eens € 150,00 geweldig! De vaste donateurs zijn allen Amal leden. Jaarlijkse 
donateurs van buiten de werkgroep zijn uiteraard nog van harte welkom! 
 
Nieuwe plannen en uitbreiding:  
Aan de mensen van het weeshuis is gevraagd wat ze nog dringend nodig hebben. 
Er zijn nieuwe computers nodig, de gekregen computers waar ze mee gestart zijn, zijn oud en 
hebben kuren. Er is geld nodig voor nieuwe materialen voor de praktijklessen van de elektra 
opleiding. De vakopleiding kleding maken staat nog op de planning.  
Ze willen ook graag een grote tafel om samen aan te eten, nu eten de kinderen zittend op de 
grond. Spelmateriaal voor buiten zou ook erg welkom zijn. Nog genoeg te doen dus!  
 
Om te blijven helpen zijn  we steeds bezig creatieve ideeën te bedenken om de kas te 
spekken.. De islamitische basisschool An Noer in Alphen heeft heel enthousiast toegezegd te 
willen helpen tijdens de Ramadan. Kinderen gaan geld inzamelen voor de weeskinderen. We 
gaan op 5 mei weer naar het Zwolle voor het bevrijdingsfestival.   
In navolging op Super de Boer doet  Ten Brink Foodretail  in de Herenhof in Alphen aan den 
Rijn ook aan de flessenactie mee..  We hopen op eenzelfde succes.  
Heeft u nog een geweldig idee voor ons? Laat het ons weten.  
 
Amal is versterkt met twee nieuwe leden. Annemarie Lankester en Shukri Mohamed. Hier 
zijn we heel blij mee.  
Onze webmaster Hodan is bezig met onze website.te vernieuwen.  
 

We hebben nu ook een logo ! 
We vonden het logo van het weeshuis zo passend dat we  
het overgenomen hebben.  

 
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, ideeën of bent u enthousiast 
geworden en wilt u de weeskinderen direct financieel ondersteunen?Mailt of belt u ons gerust. 
Elk idee, donatie of andere bijdrage is voor de kinderen belangrijk !! 
En u kent onze kracht: elke euro die u geeft komt direct bij de kinderen terecht. Daar zorgt 
Asha ter plekke voor.     Uw donatie is belastingaftrekbaar.  
 
Monique Haveman  0614514288  ( voorzitter)  
Muhktar Ibrahim  0646726366  ( Secretaris)  
Trees van der Gun  0648099367  (Penningmeester) 
 
www.stichtingamal.com 


