
De stichting Kaalo, opgericht in 1995 door Somaliërs, die in Nederland wonen, vroeg 
om na drie jaar nogmaals een nieuw project bij de Salvatoriaanse Hulpactie te mogen 
indienen. De stichting heeft sinds haar bestaan al vele initiatieven ondernomen voor 
de wederopbouw van Somalië. Op haar eigen manier probeert de stichting altijd 
aan de vraag en de levensnoodzakelijke behoeften van de bewoners van Somalië te 
beantwoorden.

Toekomst vissers Puntland

Overzicht van gerealiseerde projecten

De stichting Kaalo is werkzaam in Puntland, 
een deelstaat in het noordoosten van Soma-
lië, onder de Golf van Aden en grenzend aan 
de Indische Oceaan. In 2007 en 2009 bouwde 
de stichting twee basisscholen: een in het 
dorp Budunbuto en een tweede in het dorp 
Caanananyaskax. 600 kinderen kregen daar-
door de gelegenheid om overdag naar school 
te gaan, terwijl in de avond alfabetisatie- en 
avondonderwijs voor vrouwen wordt geor-
ganiseerd. Zodoende verwierven vrouwen 
die voor het grootste gedeelte economisch 
sterk afhankelijk zijn van hun man een gro-
tere zelfstandigheid en zijn ze ook in staat 
om zich kandidaat te stellen in besturen van  
organisaties en overheden.

Door de tsunami in 2004 verloren vele  
inwoners van Budunbuto hun huizen en vee. 
Jarenlang overleefden ze in erbarmelijke  
omstandigheden in de vluchtelingenkam-
pen, waar de armzalige behuizing nauwe-
lijks bescherming bood. Daarom bouwde de  
stichting Kaalo in 2008 en 2009 voor 24  
ontheemde families huizen met tenmin-
ste twee kamers, een keuken en sanitaire  
voorziening. De huizen werden toegewe-
zen aan alleenstaande moeders met veel  
kinderen. Later kwamen er nog andere  
kleine huisjes bij, zodat weer eens 84  
vrouwen en kinderen een veilig onderkomen 
hadden gevonden.
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In 2010 ondersteunde de stichting een cam-
pagne tegen vrouwenbesnijdenis. Alhoewel 
vrouwenbesnijdenis officieel verboden is in 
Somalië, wordt dit nog veelvuldig uitgevoerd. 
Met deze campagne heeft de stichting vooral 
het gevaar en de gevolgen van de vrouwenbe-
snijdenis onder de aandacht willen brengen.

Zoals wij uit nieuwsberichten vernemen, 
wordt Somalië herhaaldelijk getroffen door 
ernstige periodes van droogte. Ook hier kwam 
de stichting Kaalo te hulp door een project te 
ondersteunen voor opvang en transport van 
regenwater via ondergrondse kanalen naar 
een groot reservoir waar het water opgesla-
gen wordt voor verdere distributie.

De verzengende en langdurige droogte heeft 
in grote delen van Afrika geleid tot een enor-
me kaalheid. In Somalië is 80% van de oor-
spronkelijke veestapel zoals kamelen, koeien 
en geiten omgekomen van honger en dorst. 
De nomadische herders verloren daardoor 
al hun middelen van bestaan. Velen trokken 
daarom naar grotere steden en dorpen in de 
hoop daar werk te vinden. In de autonome So-
malische regio van Puntland probeerden vele 
herders met hun families bestaansmogelijk-
heden te zoeken in de 30.000 inwoners tellen-
de kustplaats Eyl. Maar dit was echter zonder 
succes! In dit gebied zit al 85% van de bevol-
king zelf zonder werk en bovendien moesten 
deze nomadische inwijkelingen het opnemen 
tegen de vaak jeugdige en goedkopere mede-
dingers.

Het project “Toekomst vissers Puntland”

Om werkgelegenheid te kunnen creëren voor 
de nomadische inwijkelingen besloot de 
stichting Kaalo in samenwerking met de Eyl 
Fishing Association, een officiële vereniging 
van vissers, om een project uit te werken om 
de kleine bestaande ambachtelijke visserij in 
de regio te stimuleren en te professionalise-
ren. De nadruk lag hier vooral op verhoging 
van de kwaliteit, productiviteit en vermark-
ting.

Puntland ligt aan de Indische Oceaan, dat ter 
plaatse zoveel vis bevat dat de vangst niet al-
leen de bewoners van de kustplaats Eyl van 
vis voorziet, maar ook de inwoners van de 
hoofdstad Garoowe van vis zou kunnen voor-

zien. Maar door het ontbreken van koelings-
ruimtes en zonder kennis van methodes voor 
verwerking moet de vis direct geconsumeerd 
worden. Daarom wil de stichting nu een pro-
ject opzetten om voldoende koelingsruimtes 
te voorzien en de lokale vissers methodes 
aan te leren hoe ze hun vis en andere zee-
vruchten het best kunnen verwerken.

Ondertussen zijn al een twintigtal nomaden-
-herders door de stichting Kaalo omgeschoold 
tot visser. Mede dankzij de ondersteuning van 
de Salvatoriaanse Hulpactie en enkele andere 
organisaties konden in 2018 twee vissersbo-
ten aangekocht worden met koelinstallaties 
en apparatuur voor het uitwerpen en inhalen 
van visnetten. Elf vrouwen werden opgeleid 
voor het leren verwerken van de vis. Ze kre-
gen een atelier ter beschikking voor het re-
pareren van de visnetten en waarin ook een 
speciale koelinstallatie werd voorzien voor 
het bewaren van de vis.

Verder organiseerde de stichting Kaalo een 
goed professioneel opleidingsprogramma 
voor zowel mannen als vrouwen. Deze oplei-
dingscursus omvat de volgende aandachts-
punten:

• Visverwerking volgens de internationale 
normen van hygiëne.

• Verkoop van vis zowel gericht op de bin-
nenlandse markt, als de export naar het 
buitenland (Ethiopië, de Emiraten en Je-
men).

• Veiligheidsprocedures en eerste hulp. De 
belangrijke thema’s die aan bod komen, 
zijn veilig werken aan boord, vuurbestrij-
ding en omgaan met giftige stoffen. Er 
wordt vooral aandacht gegeven aan eerste 
hulp voor vissers die zich op zee bevinden 
en op de boot verwondingen oplopen zo-
als brandwonden, beenbreuken enz.

• Hygiëne en het schoonhouden van de 
ruimten aan boord en op de wal volgens 
de voorschriften van de overheid, omgaan 
met schoonmaakmateriaal en adequaat 
optreden bij besmetting.

• Onderhoud van visnetten en vakkundige 
reparaties uitvoeren.

• Onderlinge relaties: samenwerken met 
andere vissers, opvolgen van bevelen voor 
de werkzaamheden aan boord. Dit laatste 
is van groot belang voor de van oorsprong 
nomadische herders die met hun hoge 
maat van autonomie niet direct gericht 
zijn op samenwerking.

De verdere uitwerking van het project

Omdat het visserijproject zo een goed suc-
ces kent en de nomaden-herders zich daarin 
gevonden hebben, is de vraag gekomen naar 
uitbreiding van het project. Daarvoor wil de 
stichting Kaalo samenwerken met de Yuston 
Seafood Processing in Bosaso en de Hodan 
Fish Cooperation in Eyl. Yuston Seafood Pro-
cessing is een import-export distributiebe-
drijf dat verse en diepgevroren visproducten 
uit Somalië op de markt brengt naar de buur-
landen in de Hoorn van Afrika en de Golf. De 
Hodon Fish Cooperation is een coöperatieve 
vennootschap opgericht in 2011 en is uitge-
groeid tot een groot vishandelsbedrijf in de 
Nugaal-regio van Puntland.

Om tot een goede en kwaliteitsvolle samen-
werking te komen, wil de stichting Kaalo de 
infrastructuur van haar visserijproject effici-
enter uitwerken. Om daarin te slagen zou er 
een uitbreiding moeten komen van koelings-
ruimtes. De markt vraagt immers om een 
goede en continue aanvoer van kwaliteits-
volle vis en zeevruchten. Momenteel gaan 
jammer genoeg nog veel visproducten op de 
afgelegen kustplaatsen verloren door bederf.

De uitbreiding van de capaciteit zal de inkom-
sten van de jonge vissers alsook de werkge-
legenheid zeker ten goede komen. Daar-
om wil de stichting investeren in een grote 
koelmachine. Want door de vergroting van 
de koelingsruimtes krijgt het visserijproject 
toegang tot nieuwe markten en kan er bij de 
lokale vissers meer vis aangekocht worden. 
De uitbreiding van het nu bestaande visserij-
project biedt bovendien werkgelegenheid aan 
40 mensen, waardoor er voor minstens 200 
gezinnen weer een betere toekomst wordt 
verzekerd.

In 2018 ondersteunde de Salvatoriaanse Hulpactie voor de eerste keer het 
visserijproject van de stichting Kaalo. Dankzij de goede rapportering van het 
project en de mooie behaalde resultaten wil de Salvatoriaanse Hulpactie nu ook de 
uitbreiding van het visserijproject ondersteunen. Graag rekenen wij hiervoor op uw 
steun die u mag schenken voor PR21/014, waarvoor hartelijk dank.

Visnetten

Visvangst



Na 27 jaar van trouwe dienst is Josiane Vanderheyden, onze 
projectverantwoordelijke, toe aan haar welverdiende pensioen. 
Jarenlang bestudeerde zij heel nauwlettend alle projectaanvragen om 
te zien, of deze al dan niet beantwoordden aan de visie en missie van 
de Salvatoriaanse Hulpactie. Op die manier bouwde Josiane een hechte 
vertrouwensband op met onze projectaanvragers. Velen van hen 
kende zij trouwens persoonlijk, zodat het altijd een blij weerzien was 
wanneer aanvragers op bezoek kwamen. Deze mensen werden altijd 
hartelijk ontvangen door Josiane, die met veel aandacht luisterde naar 
de verhalen van missionarissen, missiezusters of lekenhelp(st)ers. Vol 
spanning keek Josiane altijd uit naar de resultaten van de ingediende 
projecten. Het gaf haar plezier en voldoening te vernemen dat een 
project weer ten goede was gekomen aan de plaatselijke bevolking in 
landen in het Zuiden. Dit allemaal dankzij de gedrevenheid van Josiane.
Josiane, je collega’s zullen je zeer zeker missen, maar gelukkig 
heb je je rijke ervaring kunnen doorgeven aan Judit Simon, onze 
nieuwe projectverantwoordelijke. De Raad van Bestuur, de directie 
en jouw geliefde collega’s danken je van harte voor je trouwe dienst, 
medewerking en sympathieke collegialiteit. Wij allemaal wensen, dat 
je nu ten volle mag genieten van een mooi en welverdiend pensioen! 
Weet dat je altijd welkom bent. Het ga je goed!

Met pensioen...

Na 29 jaar als chauffeur voor de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp 
gewerkt te hebben, gaat nu ook Marcel met pensioen. Met zijn 
vrachtwagen reed Marcel door heel Limburg om onze bekende groene 
kledingcontainers te ledigen. Duizenden tonnen kleding heeft hij 
ingezameld. Het was zijn manier om een bijdrage te leveren tot het 
ondersteunen van vele projecten in de ontwikkelingslanden.
Marcel, de Raad van Bestuur, de directie en je collega’s van de 
Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp wensen je een welverdiend 
pensioen toe, waarvan je nog vele jaren zult kunnen genieten. Bedankt 
voor je inzet!
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Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven 
ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen.  

Hartelijk dank bij voorbaat.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld 
gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind 
financieel te adopteren. Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een 
land in ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van de verantwoordelijke persoon, 
zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn/haar familie. Wij weten dat hier misbruiken kunnen ontstaan. 
Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), die wij 
altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets 
voor voelt.

Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament 
op te nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen en de missionarissen in de landen in het Zuiden 
prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament bijvoorbeeld de volgende zin te vermelden: “Aan de 
Stichting Salvatoriaanse Hulpactie, Kerkstraat 11, 6021 CH Budel, vermaak ik de som van € …”.

Stichtingsnummer: KvK 41089016
E-mail: info@salvatorhulp.org

Website: www.salvatorhulp.org 
Telefoon: 0495 494940

ING: NL61 INGB 0000 100481
Rabobank: NL25 RABO 0109 5803 11


