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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Somaliërs Haarlem & Omgeving over 2020. Het is 

een bijzonder lastig jaar voor onze organisatie geweest. Een jaar waar wij een nieuw gebouw in 

Haarlem konden huren maar door de uitbraak van de Corona crisis het hele jaar hier geen 

gebruik van konden maken. Veel activiteiten konden geen doorgang konden vinden of slechts 

voor een kleine groep mensen. Een aantal andere activiteiten hebben wij telefonisch en online 

kunnen uitvoeren. 

 

In dit jaarverslag kunt u allereerst lezen welke ontwikkelingen zich in de organisatie hebben 

voortgedaan. Daarna zullen wij een beschrijving geven van de activiteiten en projecten die wij 

hebben uitgevoerd en ontwikkeld in Haarlem. Tenslotte willen wij u nog informeren over onze 

plannen in 2021. 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Mahad Ahmed 

Voorzitter SSHO



 

  
  

 

De organisatie 
 
Stichting Somaliërs Haarlem en Omgeving (SSHO) is opgericht op 12 oktober 2007. Het 
initiatief hiertoe is genomen door een aantal geïntegreerde (oud) Somalische vluchtelingen. 
De reden voor dit initiatief was dat er grote behoefte bestond binnen de Somalische 
gemeenschap in Haarlem aan meer kennis over de samenleving en hoe zij hierin konden 
mee doen. Voorts was er behoefte aan verdere informatie over: taallessen, opvoeding, 
onderwijs en arbeid etc. De stichting heeft daarnaast als doel om een brug te slaan tussen 
Somaliërs en de rest van de Nederlandse samenleving, onze achterban de weg te wijzen, 
advies te geven, hulp en begeleiding aan te bieden. Ook willen wij instellingen die te maken 
hebben met Somaliërs adviseren en met hen samenwerken.  
Tenslotte willen wij in samenwerking met andere organisaties een bijdrage leveren aan de 
wederopbouw van Somalië. 
 
Doelen van SSHO 
 

 Het bevorderen van de integratie en de participatie van Somaliërs, die wonen in 
Haarlem en omgeving, in de samenleving;  

 Bevordering van de emancipatie van vrouwen; 

 Bevorderen van de wederopbouw van Somalië door middel van projecten op het 
gebied van onderwijs en gezondheidszorg. 

 
Werkwijze 
 

 Alle activiteiten worden op een participatieve wijze ontwikkeld en uitgevoerd in 
samenspraak met de verschillende doelgroepen: 

 Door de doelgroepen gezamenlijk hun activiteiten te laten ontwikkelen; 

 Tijdens de activiteiten te werken aan duurzame contacten tussen groepen 
vluchtelingen en Nederlanders; 

 Betrekken van andere organisaties en instellingen bij de activiteiten. 
 
Daarnaast wordt de werkwijze gekenmerkt door 
 

 Uit te gaan van de gesignaleerde behoeftes van onze leden; 

 De activiteiten staan open voor eenieder ongeacht geloof, etnische afkomst of 
geslacht; 

 Er wordt inhoudelijk deskundig en verantwoord gewerkt 
 
Wij geven hier uitvoering aan door de volgende activiteiten 

 Spreekuren (wekelijks); 

 Themabijeenkomsten; 



 

  
  

 

 Discussiebijeenkomsten; 

 Huiswerkbegeleiding; 

 Bezoeken aan maatschappelijke organisaties; 

 Gezamenlijke maaltijden; 

 Trainingen en cursussen; 

 Projecten. 

 
Recente uitgevoerde projecten 
 
De afgelopen jaren hebben wij een aantal projecten ontwikkeld en uitgevoerd waarvan de 
belangrijkste zijn: 
 

Project: Bestrijding en voorkomen van qat gebruik 
 
Een project waarin wij de gevolgen van regelmatig qat gebruik aan de orde hebben gesteld 
op het gebied van lichamelijk en geestelijk welzijn maar ook de sociaaleconomische 
gevolgen van regelmatig gebruik. Voorst is aan de orde geweest dat het in het bezit hebben 
of verkopen van qat volgens de Nederlandse wet strafbaar is. 
 

Project: Ontmoeting en begeleiding van Eritrese vluchtelingen in Haarlem: 
 
 
Dit project hebben wij ontwikkeld op verzoek van de gemeente Haarlem die de doelgroep 
van Eritrese vluchtelingen moeilijk kon bereiken. Wij hebben hier mensen begeleid op het 
gebied van onderwijs en werkgelegenheid en andere relevante zaken. Waar wij konden 
hebben wij hen ondersteund en van de juiste informatie voorzien. Hierdoor konden de 
gemeente en andere organisaties deze doelgroep beter bereiken. 
 

Project: Migrantenvrouwen willen netwerken: 
 
Veel Migranten vrouwen in de wijk Schalkwijk in Haarlem verkeren in een isolement. Zij 
komen weinig het huis uit behalve als zij hun kinderen naar school brengen. Buiten hun 
familie om hebben zij weinig contacten in de wijk. Ook hebben zij door hun ervaringen in het 
land van herkomst een angst voor instellingen en durven daar vaak ook niet naar toe te 
gaan. Zij vinden het moeilijk en soms ook angstig om hun huis uit te gaan maar hebben aan 
de andere kant een grote behoeft aan contact met andere vrouwen in de wijk en ook aan 
mensen die hen kunnen adviseren en helpen met een aantal praktische zaken. Zij weten 
niet goed hoe ze dit moeten aanpakken en durven niet de eerste stap te zetten. 
 

Project: ‘Klaar staan voor elkaar’ 
 
In dit project hebben wij veel oudere Somaliërs en andere migranten vluchtelingen die als 
gevolg van het Corona virus en de daarbij horende maatregelen in een isolement waren 
gekomen hulp geboden. Er is deze groep ouderen een digitale training aangeboden zodat zij 
online contact met elkaar konden houden, digitale informatie over het virus en vaccinatie 
aangeboden en zijn kwetsbare ouderen bezocht. Voorts is een telefonische hulpdienst 



 

  
  

 

ontwikkeld zodat de deelnemers hulp en advies kunnen krijgen ook voor een aantal 
praktische zaken. 
 
 
 

Organisatieontwikkelingen 
 
In de organisatie hebben zich het afgelopen jaar een aantal ontwikkelingen voorgedaan: 
 

Nieuwe huisvesting 
 
Per half maart 2020 zijn wij verhuisd naar het Gebouw Kleine Ringvaart in Haarlem dat wij 
samen met een Ghanese organisatie huren van de gemeente. Wij hebben hier de 
beschikking over tweetal zalen, kantoorruimtes en een keuken. Hierdoor zijn wij nog beter in 
staat onze activiteiten uit te voeren en verder uit te breiden. Ook kunnen de zaalruimtes 
gebruikt worden door andere organisaties. Een officiële opening moest helaas afgelast 
worden daar wij als gevolg van het Corona virus en de daarbij behorende maatregelen 
gesloten moesten blijven. Wij hopen in de loop van 2021 wel onze deuren te kunnen 
openen. 
 

Website 
 
In samenwerking met Caprae Media en Bureau Inzicht hebben wij een geheel nieuwe 
website ontwikkeld met uitgebreide informatie over onze organisatie, de verschillende 
activiteiten en projecten die wij uitvoeren vanuit onze nieuwe huisvesting. Eind van het jaar 
is de website online gegaan en is te bekijken op www.ssho.nl 
 

Samenwerking Stichting Dock en Stichting Bedrijf & Samenleving 
 
Wij zijn met beide organisaties een intensieve samenwerking aangegaan. Met Stichting 
Dock (welzijnsorganisatie) hebben wij gezamenlijk een aantal projecten ontwikkeld die ook 
gezamenlijk worden uitgevoerd in 2021. 
 
 

Haarlem Verbinders 
 
In samenwerking met Bedrijf & Samenleving hebben wij de platform organisatie Haarlem 
Verbinders opgezet. Een platform van verschillende migranten, vluchtelingen en 
Nederlandse organisaties. Haarlemse Verbinders willen culturele achtergronden met elkaar 
delen om elkaar beter te leren begrijpen. Krachten bundelen om zo het aanbod van 
activiteiten te verbreden en te versterken. Iedere organisatie behoudt haar eigen identiteit 
maar daar waar activiteiten in gezamenlijkheid kunnen worden uitgevoerd gaat dat meer en 
meer gebeuren. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssho.nl/


 

  
  

 

Activiteiten in 2020 
 
De activiteiten in Haarlem werden het afgelopen jaar sterk bepaald door het Corona virus. 
Hierdoor moesten wij rekening houden met de verschillende maatregelen van het RIVM en 
konden wij wekenlang geen gebruik maken van onze zaalruimte. Hierdoor vonden veel 
activiteiten in kleine groepjes en voornamelijk digitaal en telefonisch plaats. Wij hebben in 
deze periode geprobeerd onze mensen goed te informeren en te stimuleren zich aan de 
maatregelen te houden. Daarbij was niet iedereen overtuigd van de noodzaak. 
 
Wij hebben gedurende deze periode de volgende activiteiten uitgevoerd: 

 
Inloopspreekuur 
 
Het afgelopen jaar hebben een keer per week een Schakelpunt (spreekuur) georganiseerd 
samen met Stichting Samen Haarlem (Marokkaans) en Turks Sociaal Culturele 
Samenwerking. Het spreekuur is toegankelijk voor alle migranten en vluchtelingen in 
Haarlem. Elke vrijdagmiddag konden mensen hiernaar toekomen en hun vragen, problemen 
en verzoeken tot ondersteuning stellen. Het ging vaak om juridische en maatschappelijke 
vragen, het helpen met het invullen van formulieren, beantwoorden van vragen over werk, 
onderwijs, huisvesting, verblijfsvergunning etc. Daar waar nodig geven wij de hulpvrager 
begeleiding richting een oplossing. Dit alles met het uiteindelijke doel de vrager zoveel 
mogelijk te informeren en zelfredzaam te maken en gebruik te laten maken van de 
verschillende voorzieningen en instanties in Haarlem. 
 
Voor dit spreekuur hadden wij de beschikking over een groep vrijwilligers en een tweetal 
maatschappelijk werkers die als vrijwilliger de andere vrijwilligers ondersteunden. Er 
kwamen gemiddeld 30 mensen per week naar het spreekuur. In de geboden hulpverlening 
hebben wij samengewerkt met een groot aantal hulpverlenende en maatschappelijke 
organisaties in Haarlem en met name het Sociaal Wijkteam. Naast doorverwijzing en 
consultatie geven wij waar mogelijk ook advies geven over de achtergrond van hun klanten 
met een vluchtelingenachtergrond en de communicatie met hen.           
Als gevolg van de Corona crisis konden veel spreekuren niet fysiek uitgevoerd worden en 
vonden overwegend telefonisch plaats. 

 
Informatiebijeenkomsten 
 
Er is bij onze achterban en andere migranten gemeenschappen in Haarlem nog een grote 
behoefte aan informatie en kennis over een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en 
voorzieningen in Haarlem. Hier hebben wij een aantal bijeenkomsten georganiseerd rond 
thema’s waar onze achterbannen veel mee te maken hebben. Het ging om de volgende 
onderwerpen: 

 Geestelijke gezondheidszorg; 

 Sociale veiligheid in het onderwijs; 

 Grenzen ouders/school; 

 Digitale media; 

 Kloof tussen ouders en instanties. 
 

Elke bijeenkomst werd ingeleid door een deskundige over het betreffende onderwerp. 
Hierna was er ruimte zijn voor het stellen van vragen, het wisselen van ervaringen en 



 

  
  

 

discussie. De bijeenkomsten werden geleid door twee van onze vrijwilligers. Per bijeenkomst 
waren gemiddeld 30 deelnemers aanwezig. Alle bijeenkomsten vonden digitaal plaats. 
 

Discussiebijeenkomsten 
 
Wij vonden het van belang om met onze achterban en eventueel andere belangstellenden in 
discussie gaan en hun mening te horen over een aantal belangrijke maatschappelijke 
thema’s, problemen en ontwikkelingen. Gedurende de discussies werd ook aanvullende 
informatie gegeven waar nodig door een aanwezige deskundige op dit terrein. Per 
bijeenkomst namen gemiddeld 25 deelnemers deel. De vier bijeenkomsten werden 
verspreid over een half jaar georganiseerd en hier zijn de volgende onderwerpen 
bediscussieerd: 

 Achterlating; 

 Schaamtecultuur; 

 Huwelijkse dwang en Eerwraak; 

 Vrouwelijke Genitale Verminking 
 

Gemiddeld een keer per maand hebben wij een bijeenkomst georganiseerd. Hier werd door 
deskundige een korte inleiding over het betreffende gehouden, waarna de discussie kon 
ontbranden aan de hand van een aantal stellingen. Elke bijeenkomst werd afgesloten met 
een korte mondelinge evaluatie. Voor deze bijeenkomsten hebben wij 2 vrijwilligers 
ingezet. De bijeenkomsten vonden telkens plaats op de vrijdagavond. Alle bijeenkomsten 
vonden digitaal plaats. 
 

Huiswerkklas 
 
Een keer per week hebben wij een huiswerkklas georganiseerd voor leerlingen van groep 6, 
7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het vervolgonderwijs. Leerlingen werkten in 
kleine groepjes van 4 tot 6 kinderen aan hun huiswerk en werden hierbij begeleid en 
geholpen door een vrijwillige mentor. Deze houdt waar nodig ook contact met ouders en 
school. Er namen 17 kinderen per week deel aan deze activiteit. Door het virus vond de 
begeleiding hoofdzakelijk digitaal plaats. Daar waar dit onvoldoende werkte hebben wij in 
een aantal gevallen fysieke begeleiding gegeven. 
 

Projecten in 2020 
Het afgelopen jaar hebben wij een aantal kleinschalige projecten ontwikkeld en uitgevoerd. 
Ook deze activiteiten werden voor een groot deel digitaal uitgevoerd. 
 

Project: De rol van Somalische ouders in de opvoeding 
 
In dit project hebben wij een dag georganiseerd voor Somalische kinderen in een 
pret/familiepark terwijl hun ouders met elkaar in gesprek gingen over de opvoeding van hun 
kinderen. Hier werd ouders informatie gegeven over hun rol in de opvoeding en het 
onderwijs en hoe het onderwijs in Nederland functioneert. Vervolgens hebben wij een aantal 
dialooggesprekken georganiseerd waar ouders kennis en ervaring konden delen over hun 
rol en wijze van opvoeden en hun rol in de school van hun kinderen. Hier namen 35 ouders 
aan deel. De gesprekken werden geleid door een pedagoge en twee vrijwilligers. 
 

 



 

  
  

 

Project: Voorkomen huiselijk geweld door dialoog 
 
Veel migranten mannen en vrouwen hebben in Haarlem te maken met huiselijk geweld en 
als gevolg hiervan eenzaamheid bij vrouwen doordat zij weinig het huis uit durven gaan. 
Veel van hen weten niet goed hoe zij om moeten gaan met conflicten en meningsverschillen 
binnen het gezin. Wij hebben daarom een project ontwikkeld waarin wij informatie hebben 
gegeven over huiselijk geweld en hoe je om kunt gaan met conflicten binnen het gezin en 
hoe je daar samen over kan praten. Vervolgens hebben wij een aantal dialooggesprekken 
met ouders gevoerd waarin ervaringen werden gedeeld over het oplossen van conflicten 
binnen het gezin en hoe je hierover met elkaar in gesprek kan gaan. Hier hebben 25 ouders 
aan mee gedaan. De bijeenkomsten werden ondersteund door een medewerker van Politie 
ne Veilig Thuis. 
 

Project: Discriminatie en art 1 Grondwet 
 
In dit project dat wij samen hebben georganiseerd met een aantal migranten en 
vluchtelingenorganisaties in Haarlem stond artikel 1 van de Grondwet centraal. Er werd 
besproken dat haast iedereen wel eens tot een groep behoort die gediscrimineerd kan 
worden en niemand wil dat, want het is kwetsend en het is zelfs verboden. Gekeken werd 
wat artikel 1 van de grondwet daarover zegt. Deelnemers vonden dat praten over 
discriminatie op diverse gronden en op diverse terreinen is zinvol en bewerkstelligt 
bewustzijn over en compassie voor mensen die anders zijn om wat voor reden dan ook. 
Spiegelen met elkaar is functioneel. Zo werd er in bijeenkomsten in een dialoogvorm 
gesproken over vrijheid van meningsvorming, moslim cartoons, vrijheid van onderwijs. Bij 
elke bijeenkomst was een deskundige aanwezig. Er namen ruim 25 mensen deel aan de 
bijeenkomsten. Er werden twee bijeenkomsten georganiseerd. 
 

Project: Toegankelijke stad 
 
Dit project werd ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met Stichting Samen Haarlem en 
Stichting Turks Sociale en Culturele Samenwerking. In dit project kwam aan de orde, hoe 
zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen in Haarlem? Daarvoor is ook een toegankelijke 
stad nodig voor iedereen, ook voor mensen met een fysieke en mentale beperking? 
Daarover zijn we met een groep mensen tijdens verschillende bijeenkomsten in gesprek 
gegaan. Wat is ervoor nodig om mee te kunnen doen? Lukt het mensen met een beperking 
en hun familie om informatie, ondersteuning en activiteiten te vinden? Wat is er nodig en wat 
kunnen we doen om te zorgen dat het nog beter gaat? 
 

Stadsgesprekken Haarlem racisme en discriminatie 
 
In samenwerking met D’66 Haarlem hebben wij een aantal stadsgesprekken georganiseerd. 
Hierin kwam aan de orde: meer meldingen maken van incidenten Meer melden van 
incidenten/meer data nodig (te veel mensen, zijn er zo aan gewend dat ze denken dat het er 
gewoon bij hoort). Signalen van ouders over scholen dat migranten ouders niet serieus 
worden genomen, Schooladvies van migrantenkinderen vaker lager, kinderen die gepest 
worden vanwege hun achtergrond. Etnisch profileren gemeente en politie etc.  Aan de 
gesprekken werd meegedaan door een groep van 30 mannen en vrouwen. 
 

 
 



 

  
  

 

Project: ‘Mee doen in Schalkwijk’ 
 
Binnen de Haarlemse wijk Schalkwijk leeft een grote Somalische gemeenschap. Binnen de 
Somalische gemeenschap hebben veel mensen moeite om mee te doen. Er is veel 
werkloosheid, veel lichamelijke en psychische klachten, eenzaamheid, ongezonde leefstijl 
en moeite om de weg te vinden in de Nederlandse samenleving. 
 
Er is sprake van een cultuur en taalbarrière. Een groot deel van de gemeenschap spreekt 
niet of onvoldoende de Nederlandse taal. Er is bovendien sprake van cultuurverschillen. 
Binnen de Somalische gemeenschap is men huiverig voor de overheidsinstanties. Dit heeft 
met het land van herkomst te maken waar de vaak corrupte overheid een bedreiging vormt.  
Hierdoor durven mensen zich niet te melden voor ondersteuning. Veel mensen uit de 
Somalische gemeenschap durven niet naar het sociaal wijkteam of naar de huisarts. 
De SSHO en DOCK slaan in dit project de handen in één om voor de verschillende 
problematiek binnen de Somalische gemeenschap in Haarlem de juiste ondersteuning te 
bieden. Door activiteiten aan te bieden op het gebied van ontmoeting, vrijetijdsbesteding, 
netwerkontwikkeling, gezonde leefstijl, financiën en opvoeding. 
 

Samenwerkingspartners en Financiers 
 
Ons werk werd in 2020 mogelijk gemaakt door een samenwerking met de Gemeente 
Haarlem, Stichting Dock, Stichting Bedrijf en Samenleving, GGD, Centrum voor Jeugd en 
Gezin, Vluchtelingenwerk en anderen. Voorts werd samengewerkt met Stichting Samen, 
Turks centrum voor Culturele samenwerking en Somalische en Eritrese zelforganisaties.  
Ook werd samengewerkt met een aantal particulier organisaties en fondsen in Nederland. 
Intensief werd samengewerkt met Bureau Inzicht uit Hoofddorp die onze organisatie een 
aantal projecten heeft ontwikkeld en ondersteuning heeft geboden bij het vinden van 
financiering. Voorts werd coaching gegeven aan het bestuur en in de uitvoering wan 
projecten. 
 
Tenslotte willen wij niet vergeten de inzet van veel vrijwilligers van onze organisatie die 
onmisbaar zijn geweest voor onze verschillende projecten en activiteiten. 
 

Toekomstplannen 

 In 2021 willen wij van onze nieuwe huisvesting een bruisend centrum maken waar 
migranten, buurtbewoners en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en 
verschillende activiteiten en projecten worden uitgevoerd.  

 Daarnaast willen wij ons richten op de volgende nieuwe plannen: 

 Wij willen uitvoering gaan geven aan het project: ‘Mee doen in Schalkwijk 

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

 Wij willen werken aan verdere netwerkontwikkeling in zowel Haarlem als landelijk; 
Voorts willen wij de financiële positie van de organisatie verbeteren door een donatie 
beleid te ontwikkelen. 

 
 


