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Inleiding:
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kardoaid (KARDO) over het jaar 2018. Het is een
duidelijk overgangsjaar voor ons geworden. Eind 2017 zijn wij met een nieuw bestuur
begonnen en het afgelopen jaar hebben zij zich goed in kunnen werken en hebben nieuw
beleid en activiteiten ontwikkeld. Tevens hebben zij gewerkt aan hun imago en hebben de
fondswerving verbeterd.
Op het gebied van projecten hebben wij zowel in Nederland als in Afrika nieuwe projecten
ontwikkeld die enthousiast zijn ontvangen en waarvoor wij nu financiering aan het zoeken
zijn.
Wij wensen u veel lees plezier.
A. Ali
Voorzitter
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De organisatie:
KARDO is een non-profit en non-politieke organisatie die op 25 juli 2012 in Zwolle is

opgericht door een groep van Somalische vluchtelingen die zich zorgen maakte over de
maatschappelijke positie en isolement van hun doelgroep in de samenleving. Daarnaast
willen zij een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede in Oost Afrika vooral gericht
op Ethiopië, Kenia, Somalië en Djibouti. Zij wil leden stimuleren een rol te spelen in de
ontwikkeling van hun land van herkomst.
Het doel van de organisatie is om de achterban hier in Zwolle te ondersteunen in hun integratie,
participatie en emancipatie binnen de Nederlandse samenleving. Daarnaast wil de organisatie een
bijdrage leveren aan de sociale verandering in Oost Afrika door versterking van de armen en
ontwikkeling van voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheid, water en landbouw.
Daarbij hanteren wij de volgende concrete doelen:



Bevorderen van de integratie en participatie van Oost Afrikaanse migranten in de
Nederlandse samenleving;



Bestrijding van armoede door economische groei van lokale gemeenschappen te
versterken;



Verbetering van de gezondheid situatie van lokale gemeenschappen in Oost Afrika;



Verbetering van het niveau van onderwijs mest een focus op basisonderwijs;



Het creëren van een gender gebalanceerde samenleving.
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Deze doelstellingen willen wij realiseren door:
In Nederland:



Spreekuren;



Voorlichtingen;



Discussies;



Leerwerk trajecten;



Trainingen en cursussen;



Specifieke projecten.

In Oost Afrika



Ontwikkeling van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid,
watervoorzieningen, landbouw en economische ontwikkelingen;



Opbouwen en onderhouden van een breed netwerk van lokale en overheid
organisaties, deskundigen en sleutelfiguren in de verschillende landen waar wij actief
zijn;



Informeren van het Nederlandse publiek over de situatie in Oost Afrika.

Organisatie ontwikkelingen:
Werving van vrijwilligers:
Daar het aantal vrijwilligers dat actief mee werkt in onze organisatie wat beperkt werd
hebben wij een campagne ontwikkeld om meer vrijwilligers te werven. Hier hebben wij
uitvoering aan gegeven door onze netwerken en sleutelpersonen te benaderen en is een
flyer ontwikkeld. Tevens hebben wij gebruik gemaakt van sociale media. Dit heeft een 12 tal
nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
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Bekendmaking organisatie:
Er is meer bekendheid gegeven aan onze organisatie gegeven door informatie over onze
organisatie te plaatsen op sociale media. Tevens hebben wij een aantal organisaties en
gemeenten in Nederland benaderd die veel met Afrikanen te maken hebben en wellicht
geïnteresseerd kunnen zijn in ons aanbod. Dit heeft geleid tot samenwerking met een aantal
gemeentes in Noord en Midden Nederland.

Conferentie over Migratie en klimaatverandering:
Wij hebben als bestuur deel genomen aan bovengenoemde conferentie en tevens
vrijwilligers geleverd voor de uitvoering. De conferentie was gericht op welke gevolgen de
klimaatveranderingen in m.n. Oost Afrika heeft en welke gevolgen dit heeft voor de
migratiestromingen en op welke wijze hier een oplossing voor gevonden kan worden.

Projecten en activiteiten in 2018
Projecten in Nederland
Informatie over vrouwelijke genitale verminking:
Binnen de Somalische gemeenschap in Nederland is er nog steeds veel; sprake van
vrouwelijke genitale verminking en neemt deze zelfs toe. Daarom hebben wij in
samenwerking met FSAN (Federatie Somalische Associaties Nederland) een informatieavond
georganiseerd waarin vooral is ingegaan op de lichamelijk en geestelijke gevolgen van deze
praktijken. Tevens werd gesproken over de juridische gevolgen in deze. Er werd een inleiding
gegeven hierover door een medewerker van FSAN. Hier waren 25 mensen bij aanwezig.

Informatiebijeenkomst werkgelegenheid:
Veel jongeren weten moeilijk hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden zijn werkloos en
afhankelijk van een uitkering. Veel van hen willen graag werken maar weten niet hoe ze dat
voor elkaar moeten krijgen. Wij hebben daarom een medewerker van het UWV uitgenodigd
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die uitleg heeft gegeven hoe je in Nederland aan het werk kunt komen en welke stappen je
daarvoor moet zetten. Daarbij is ook gesproken over de noodzakelijke vooropleiding per
functie. Bij de bijeenkomst waren 30 jongeren aanwezig.

Informatiebijeenkomst Gezondheidszorg:
Er is bij veel mensen van onze achterban veel onduidelijkheid over hoe de gezondheidszorg
in Nederland. Waar kunnen zij met welke klachten waar terecht en wat zijn de kosten voor
hen als zij van deze voorzieningen gebruik willen maken. Wij hebben hiervoor een
medewerker van de GGD Zwolle uitgenodigd die hier een inleiding over gegeven heeft
waarna er ruimte was voor vragen en discussie. Hier waren 25 mensen bij aanwezig.
Informatiebijeenkomst Onderwijs:
Er leven binnen onze gemeenschap veel vragen over het vervolg onderwijs na de
basisschool. Welke keuzes moeten ouders voor hun kinderen maken en waarop moeten zij
letten en welke keuzes bieden hun kinderen het meeste perspectief voor hun kinderen. Voor
deze bijeenkomst hebben wij een medewerker van het ROC uitgenodigd die dit inzichtelijk
heeft gemaakt voor ouders. Bij deze bijeenkomst waren 32 ouders aanwezig.

Informatiebijeenkomst voorkomen van radicalisering:
Een aantal ouders maken zich in toenemende mate zorgen over de ontwikkeling van hun
kinderen en met de denkbeelden waar zij mee thuis komen en omgaan met teleurstelling en
zijn bang voor de radicalisering van hen. Wij hebben hiervoor een tweetal deskundigen
uitgenodigd. Zij hebben uitleg gegeven over hoe ouders radicalisering bij hun kinderen
kunnen herkennen en hoe zij hierover in gesprek kunnen gaan. In dit verband spraken zij ook
met ouders over weerbare opvoeding. Bij de bijeenkomst waren 40 ouders aanwezig.
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Internationale projecten
Eindrapportage scholen project Ethiopië:
Begin 2018 hebben wij het project: ‘Bouw basisschool Shabelle regio Ethiopië. Het betrof
hier de uitbreiding van een bestaande school met 5 klassen en aantal toiletten. Het project is
succesvol uitgevoerd door onze partnerorganisatie daar en kunnen nu 400 kinderen
onderwijs krijgen. Het project is middels een eindrapportage en financiële verantwoording
naar de donoren afgerond.

Visserij project Kismayo regio in Somalië:
Veel vis die in Somalië komt niet verder dan de kuststreek en bereikt het achterland niet.
Hier is echter grote behoefte aan omdat vlees door de vele droogte periodes schaars is
geworden. De reden hiervan is dat de vis niet geconserveerd en getransporteerd kan
worden. Wij hebben daarom een project ontwikkeld waarbij er enkele vissers coöperatie
wordt gevormd die vis op kopen van lokale vissers en deze vervolgens schoon ter laten
maken en in te vriezen waarna deze naar het achterland getransporteerd kan worden.
Momenteel zijn wij druk bezig de financiering voor het project rond te hebben en eind 2019
met de uitvoering te beginnen.

Landbouw project terug gekeerde vluchtelingen in Somalië:
Als gevolg van ernstige droogte de afgelopen jaren zijn veel boeren uit de zuidelijke regio
gevlucht en op zoek gegaan naar voedsel en water. Nu keren zij terug naar hun land en
dorpen dat verwoest en verwilderd is en hebben geen gereedschap en zaden. Wij hebben
daarom een project ontwikkeld waarbij het land weer klaar wordt gemaakt voor landbouw
productie en boeren een training krijgen aangeboden in moderne landbouw methoden
zaden en basis gereedschap krijgen uitgereikt. Het voorstel is thans gereed en zijn druk bezig
de financiering rond te krijgen. Wij verwachten in 2020 een start met het project te kunnen
maken.
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Activiteiten:
Fondswerving:
Het afgelopen jaar hebben wij tal van activiteiten georganiseerd om fondsen te werven voor
de verschillende projecten en activiteiten. Zo hebben wij informatieavonden, culturele
avonden, sponsorloop, en collecte georganiseerd. Daarnaast hebben ons netwerk met de
verschillende fondsen en donoren in Nederland en internationaal uitgebreid.

Voetbal toernooi voor Afrikaanse jongeren in Zwolle:
Wij hebben in de zomer van 2018 in Zwolle een voetbaltoernooi voor Afrikaanse jongeren
georganiseerd. Hier d3eden 12 landen teams aan mee en in totaal 70 jongeren. Daarnaast
was het mogelijk om met elkaar in contact en gesprek te komen met jongeren buiten de
eigen groep. Hier ontstonden ook spontaan tal van discussie.

Samenwerkingspartners en Financiers:
Ons werk werd in 2017 mogelijk gemaakt door een samenwerking met de Gemeente Zwolle
en Raalte, de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voorts werd samen gewerkt met
een aantal particulier organisaties en fondsen in Nederland.
Voorts hebben wij samengewerkt met Bureau Inzicht uit Hoofddorp die onze organisatie
heeft ondersteund bij de ontwikkeling van projecten, vinden van financiering en coachen
heeft gegeven in de uitvoering. Verder hebben wij hier samengewerkt met verschillende
Afrikaanse zelforganisaties in m.n. Zwolle.
Daarbij willen wij niet vergeten de inzet van veel vrijwilligers van onze organisatie die
onmisbaar zijn geweest voor onze verschillende projecten en activiteiten.
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Toekomstplannen:
In 2018 willen wij de bestaande projecten, activiteiten en initiatieven voort zetten.
Daarnaast willen wij ons richten op de volgende nieuwe plannen:


Het vinden van financiering voor het project: ‘Visproductie en verwerking in Kismayo,
Zuid Somalië’ en hier uitvoering aangeven in samenwerking met onze lokale
partnerorganisaties daar;



Wij willen onze organisatie verder professionaliseren door protocollen te ontwikkelen en
procedures binnen de organisatie te verbeteren. Tevens willen wij de website verbeteren en
de organisatie meer zichtbaar maken;



Wij willen werken aan netwerkontwikkeling in zowel Nederland als in Oost Afrika;



Voorts willen wij de financiële positie van de organisatie verbeteren door een donatie beleid
te ontwikkelen.
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