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AMAL 
  

Wat is Amal ?      

AMAL is het Somalische woord voor “ Hoop”

Amal zet zich in voor kinderen die leven in voor ons onvoorstelbare omstandigheden. 
Op 27 april 2007 is de Stichting Amal door vijf vrijwilligers, drie Somaliërs en twee 
Nederlanders, opgericht. 
Amal is verbonden met de officieel erkende en al 16 jaar actieve Amal NGO (non governemental 
organisation) in Somalië. Deze zet zich in voor projecten op het gebied van onderwijs, 
gezondheid en waterwinning. 

Wat is het doel van Amal ?

Ons eerste project is het duurzaam ondersteunen van het weeshuis  Xarunta Agoomaha in 
Hargeisa, Somaliland. 
Na een de samenleving ontwrichtende, bloedige oorlog heeft Somaliland zich in 1992 
onafhankelijk verklaard en wordt er voortvarend aan de wederopbouw gewerkt. Maar de sporen 
van de oorlog zijn nog niet uitgewist. Duizenden kinderen verloren hun ouders, slechts een deel 
van hen kon worden opgevangen door familie. 

Het Hargeisa weeshuis

Er wonen nu 252 jongens en 75 meisjes, van prille zuigeling tot 21 jaar, 24 uur in het weeshuis en 
120 kinderen zijn er alleen overdag. Er werken 55 vrijwillige stafleden. 
Voor ons vanzelfsprekende zaken als voedsel en gezondheidszorg zijn er schaars. Er is een 
tekort aan kleding en er zijn te weinig slaapzalen en bedden. Medicijnen en  verbandmiddelen zijn 
er nauwelijks.
Het World Food Program (WFP) ondersteunt het weeshuis. Een vrouwenorganisatie zorgt met 
landbouw beperkt voor eten. Er is echter onvoldoende (drink)water en de sanitaire voorzieningen 
zijn slecht, onhygiënisch en veel te beperkt.    
Net buiten het weeshuis is een school met onvoldoende klaslokalen, meubilair en lesmateriaal. 
Onderwijs biedt een kans om te ontkomen aan armoede. Als de kinderen oud genoeg zijn moeten 
ze immers voor zichzelf kunnen zorgen, aangezien ze geen familie hebben om op terug te vallen. 
Daarom zet Amal zich ook in voor basis- en beroepsscholing. 

Wat vindt Amal belangrijk

 We richten ons bewust op de meest kwetsbare kinderen.
 Educatie, gezondheidszorg, ontspanning en (drink)water zijn  de belangrijkste thema’s.
 We gaan uit van de wezenlijke locale behoeften. Door directe contacten met de Amal 

NGO in Somalië, via  de echtgenoot en tevens bestuurslid van een van onze leden, kan 
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dat. Korte lijnen dus. Door jaarlijks, op eigen kosten, het weeshuis te bezoeken zien we 
wat er nodig is en wat er al gedaan is.  

 Er blijft gegarandeerd niets aan de strijkstok hangen!
 Materialen worden als het kan in Somalië gemaakt of gekocht.
 We willen praktische èn duurzame hulp: bedden, kleding, medicijnen, extra slaapzalen, 

toiletten maar ook een  beroepsopleiding zodat de kinderen later voor zichzelf kunnen 
zorgen. Mogelijk kunnen er zo ook producten worden verkocht  vanuit het weeshuis.  

 Het winnen van (drink)water, onmisbaar voor landbouw en daarmee de voedselvoorziening, 
voor hygiëne en gezondheid. 

 Deskundigheidsbevordering van de stafleden op het gebied van verzorging, opvoeding en 
hygiëne.

 
  

Wat gaat Amal doen?

Vanzelfsprekend geld inzamelen. Bij grote organisaties maar ook via  acties. Zoals het werven van 
donateurs, steun zoeken bij kerken en moskeeën, benefietoptredens, diners, activiteiten in 
sportclubs, verenigingen alsook het basis- en voortgezet onderwijs (bewustwording) etc.  
De kosten voor een opleiding en een waterput lopen begrijpelijkerwijs in de duizenden Euro’s. 
Daarvoor vragen we subsidie aan bij de NOVIB.  
Een kwart van deze subsidie moet Amal echter zelf bijdragen. 

Er slapen nu 180 kinderen, veelal op de grond op een deken, in 7 slaapzalen. Een slaapzaal kost 
ongeveer € 3.750. 
Een bed met matras, lakens, deken en kussen kost maar € 80. 
Er zijn 250 bedden nodig.

Voor € 40 per jaar heeft elk kind 2 setjes kleding en schoenen.  
€ 100 per maand is genoeg voor medicijnen en verband.

Er zijn nu 6 latrines voor de 450 kinderen en 55 stafleden. Voor € 500 wordt er een complete wc 
en een douche gebouwd.  

 U kunt ons steunen.  Elke bijdrage is welkom!

U kunt kiezen voor een eenmalige bijdrage. Dat kan contant of door overmaking op de Postbank.  
Als u vaste donateur wilt worden kunt u telefonisch een formulier aanvragen of downloaden via 
de website.

Het Postbanknummer van AMAL is:
3321615 t.n.v. Stichting Amal Nederland te Gouda.  
Bij voorbaat dank!

Uw donatie aan AMAL is bij de belasting financieel aftrekbaar.  
Heeft u vragen of suggesties belt u gerust naar:  Monique Haveman,  tel 0172-416413, Mukhtar 
Ibrahim 071-8870012 of Trees van der Gun, penningmeester, tel 0182-526327
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Contact: Stichting Amal Nederland
Website:  www.stichtingamal.com


