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Nieuwsbrief 2010 

 

In 2010 is het weeshuis gestart met een Skilltraining elektriciteit en administratie. Vooraf 

volgden de 31 jongeren  eerst een basiscursus Engels en rekenen. 

Voor de opleiding administratie slaagden 15 jongeren  (6 jongens en 9 

meisjes). Voor de opleiding elektriciteit slaagden 14 jongens en twee 

jongens kregen een herkansing. Dit zijn prachtige resultaten. Dit 

vergroot hun kans op de arbeidsmarkt en zo op een betere toekomst. 

Inmiddels hebben 3 jongeren al een betaalde baan. 

Twee jongeren werken vrijwillig als administratieve kracht in het 

weeshuis en op het kantoor van Amal Somaliland.  Zo doen ze alvast 

ervaring op.  De staf van Amal is druk bezig om bedrijven en ministeries  

te stimuleren de andere jongeren een baan te geven. Zij verdienen een 

kans!! 

Bedankt! 

Wij willen via deze nieuwsbrief iedereen 

bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om 

deze jongeren  een kans te geven. Allereerst 

Oxfam Novib voor haar startbijdrage, maar 

ook alle particulier en bedrijfsdonateurs en 

vrijwilligers. Namens stichting Amal en de 

jongeren  bedankt allemaal.   

  

Troste ‘studenten”’. Asha kreeg als dank van hen een diploma  

Asha, onze Amal collega die naar Somalië is verhuisd en nu vrijwillig in het weeshuis werkt 

coördineert de vakopleiding en kon bijna niet onder woorden brengen hoe blij deze 

jongeren zijn. De jongeren beseffen heel goed dat dit hun toekomst kan bepalen en grijpen 

deze kans dan ook met beide handen aan. 

Maar we willen het niet bij deze 30 jongeren laten. We blijven ons inzetten om skill 

trainingen te geven aan meer weeskinderen. Jongeren en zeker deze kwetsbare jongeren 

moeten kennis hebben om hun eigen boterham te verdienen. We hebben nu de 

basisvoorzieningen (klaslokalen, docenten etc.) opgezet. Daar moeten meer kinderen 

gebruik van maken. Asha probeert met informatiebijeenkomsten overheid, bedrijven en 

rijkere mensen te interesseren voor het weeshuis. Zij wist de overheid te overtuigen om mee 

te betalen aan de salarissen van de docenten. Iets wat in Nederland vanzelfsprekend is, 

maar daar is er gewoonweg geen geld voor. De minister beloofde de helft van de 

salariskosten te betalen als Amal de andere helft betaalt.  En dat kunnen we!  Onze laatste 
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reserves zijn inmiddels naar Amal NGO overgemaakt en 30 jongeren, die al stonden te 

popelen starten zeer binnenkort met hun opleiding.  

Natuurlijk blijven we ons in Nederland met acties inzetten voor een verder vervolg van de 

skilltraining.  We gaan door, veel meer kinderen verdienen deze kans!  

 

Voor een tientje per maand  kan één jongere al een complete vakopleiding volgen.  

 

 

Wat deden we allemaal in 2010 

5 mei festival in Zwolle 

Ook in 2010 hebben we in Zwolle op het bevrijdingsfestival gestaan. 

Het was wederom heel gezellig. Wij hebben geschminkt en henna 

versieringen aangebracht aan de bezoekers van het bevrijdingsfestival. 

De stichting Amal is onder de aandacht gebracht en de totale opbrengst was € 130,00. 

Flessenactie 

De statiegeld flessenactie blijft een succes. Dit jaar deed de nieuwkomer Ten Brink Foodretail 
in de Herenhof  in Alphen aan den Rijn mee. Met de tekst “Help een weeskind naar school” 
gaven de Alphenaren gul.  Na een valse start (gestolen bonnen omdat de flessenautomaat 
buiten staat) liep de flessenactie heel goed. De flessenacties in de Herenhof bracht maar 
liefst € 425,00 op. Een geweldig resultaat.  
 
Ook onze trouwe Super de Boer in Hazerswoude Rijndijk deed weer mee. Voor de kerst stond 
de collectebus weer naast de flessenautomaat. Er zijn mensen die hun bonnen speciaal voor 
Amal bewaren. Geweldig!  Amal is inmiddels bekend bij de inwoners. De totale opbrengst 
was ook hier weer geweldig: € 420,00.  Voor dit bedrag kunnen drie jongeren een 
vakopleiding volgen. Een super opbrengst bij Super de Boer. Edwin bedankt voor je 
medewerking al die jaren en we hopen dat je opvolger, Jumbo je betrokkenheid overneemt.   
 
Wij willen de flessenactie uitbreiden. Weet u een supermarkt  die mee wil doen aarzel niet 
om contact op te nemen met moniquehaveman@hotmail.com.  
Het is een hele vriendelijke actie: het kost de supermarkt geen geld, niemand vraagt iets aan 
de klanten, je geeft een klein bedrag en alle kleine beetjes helpen!! Dat blijkt elke keer weer.   
 

Islamitische basisschool An Noer zet zich in voor Amal.  
De An Noer reageerde direct heel enthousiast op de vraag van Amal om te helpen !   
Natuurlijk:  het is voor weeskinderen, de meest kwetsbare kinderen. Amal heeft directe, korte 
lijnen en jullie garanderen dat er geen overhead en salariskosten van de opbrengst afgaan!  
Kinderen hier worden bewust van het feit dat niet elk kind naar school kan en dat ze zelf ook 
kunnen helpen.   Nadat we alle kinderen voorlichting hebben gegeven over de situatie in het 
weeshuis gingen de ruim 270 kinderen in de vastenperiode, de Ramadan op pad op om 
zoveel mogelijk geld op te halen bij familie en kennissen zodat hun leeftijdsgenoten ver weg 
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ook naar school kunnen. Amal zorgde voor fleurige geldzakjes 
(Xenos stelde de zakjes gratis beschikbaar, waarvoor dank). En niet 
zonder resultaat:  Amal kreeg € 1000,00 van de opbrengst waar 
Asha voor 72 weeskinderen nieuwe kleren en schoenen voor kocht. 
Aan het eind van de Ramadan kregen ze het. Zij krijgen bijna nooit 
cadeaus met Idl Fitr. De kinderen waren echt heel erg blij! Directie, leerkrachten en kinderen 
van de An Noer dank jullie wel.  
 
Een geweldige actie op de Basisschool de Boomgaard in Utrecht! 

Een geweldig leuk initiatief op deze basisschool. In plaats van dat kinderen die jarig zijn de 

meesters en juffen trakteren kunnen ouders geld doen in de “goede doelenpot”. En Amal 

kreeg de meeste stemmen om het goede doel van dit jaar te zijn. Super! 

We houden u zeker op de hoogte van de voortgang. 

 
Zingen voor Amal: 

The Handsome 3, een geweldig Barbershop kwartet uit Rotterdam stond een deel van de 

opbrengst voor het zingen op een bruiloft en een bedrijfsfeestje af aan Amal. Geweldig dat 

leverde toch weer € 200,00 op. Marcel, Arjen, Hans, John en Cees heel erg bedankt!  

 

Bedrijfssponsoren en vaste donateurs: 

Twee bedrijven te weten Interreps BV Voorschoten en Bureau Schröder Ommen hebben  

Amal dit jaar spontaan gesponsord. Lydia en Karola ook jullie heel erg bedankt.  

Inmiddels hebben we vijf vaste donateurs, Saїda bedankt, en af toe eenmalige donateurs. Dit 

jaar was dat goed voor € 965,00 !! 

 

We hebben een nieuwe website! 

Wij zijn trots op onze nieuwe website. Hodan heeft hem vernieuwd.  

 Wij nodigen u dan ook uit om een kijkje te nemen op www.stichtingamal.com  

 

Wilt u donateur ( belasting aftrekbaar) worden, heeft u een goed idee of kent u andere 

scholen, kerken, moskeen  en/of winkels die misschien met ons een actie willen starten, 

aarzel dan niet om contact op te nemen met  Monique via moniquehaveman@hotmail.com       

Heeft u nog vragen neemt u gerust contact met een van ons op.  

 

Monique Haveman    0614514288      (voorzitter) 

Muhktar Ibrahim        0646726366      (secretaris) 

Trees van der Gun      0648099367      (penningmeester)  

Hodan Jamaa 

Suleykha Ibrahim  

Shukri Mohamed  

Annemarie Lankester 

http://www.stichtingamal.com/
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