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Inleiding

In maart 2020 werd Nederland getroffen door het coronavirus. Uiteraard zijn 
ook de Haarlemse Somaliers zijn getroffen door de pandemie. Rechstreeks 
doordat zij zelf het virus opliepen, of indirect door de beperkende 
maatregelen waarmee het virus het hoofd moest worden geboden. 
Vrienden en familie zagen elkaar veel minder, voor sommigen waren de 
regels en maatregels niet altijd duidelijk en praktische zaken als de 
dagelijke boofschappen zijn voor de zwakkeren en ouderen onder ons een 
hele opgaaf geworden, met de nodige risico’s vandien. 

Haarlemse migranten en 
Haarlemse vluchtelingen zijn 
de Nederlandse taal niet altijd 
machtig genoeg om de ernst 
van Covid-19 en de gevolgen 
van de maatregelen volledig 
te begrijpen. Vaak wordt het 
virus vergeleken met een 
gemiddelde tropische 
ziekte. Ook schaamt speelt 
een grote rol wanneer iemand 
zelf het virus oploopt, waar-
door bij  besmetting hier 
niets over wordt gedeeld met 
mensen in de omgeving, met 
meer besmettingen tot gevolg.

De snelheid waarmee een totaal onbekende  
pandemie in 2020 om zich heen sloeg, mondiaal en 
in Nederland, veranderde voor velen het dagelijks 
bestaan. Er is SSHO alles aan gelegen geweest snel 
en daadkrachtig te werk te gaan, om vanaf het 
eerste moment ondersteuning en duiding te bieden 
aan Haarlemse migranten en vluchtelingen.

Al snel na de eerste uitbraak in 
Nederland  zijn er landelijk diverse 
maatregelen ingevoerd met grote gevolgen. 
Lockdown, avondklok, anderhalvemeter-
samenleving en vele nieuwe begrippen 
en regels zijn geïntroduceerd. Door ons 
contact met Haarlemse migranten en 
vluchtelingen, werd al snel duidelijk dat niet 
alles voor een ieder even duidelijk was. Ook 
het besef dat binnen deze groep veel 
ouderen en mensen met een zwakkere 
gezondheid aanwezig zijn, hebben wij 
samen met onze vrijwilligers een project 
ontwikkeld en de afgelopen maanden 
uitgevoerd waarin wij ondersteuning willen 
bieden aan ouderen en zieken in Haarlem.

Mahad Ahmed
Bestuursvoorzitter SSHO
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Organisatie

SSHO
Stichting Somaliërs Haarlem en omgeving

Projectorganisatie

Het project werd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van 
het bestuur van Stichting Somaliërs Haarlem & Omgeving.  
Wij hebben een vrijwillige projectleider aangesteld die 
samen met 14 vrijwilligers het projectteam zijn gaan vormen.  
Deze zijn de verschillende activiteiten gaan uitvoeren en hebben  
hierover aan het bestuur gerapporteerd. Het bestuur heeft het 
project gemonitord en in een aantal gevallen bijgestuurd.  

Er is samengewerkt met andere migrantenorganisaties in 
Haarlem en de GGD in verband met de veiligheid van 
vrijwilligers en doelgroep. Daarnaast met Bureau Inzicht die 
ondersteuning heeft gegeven en de eindrapportage heeft  
opgesteld. Tot slot is er samengewerkt met CAPREA MEDIA 
voor de (online) communicatie in woord en beeld.

Duur project   6 maanden

Start project  15 januari 2021

Einddatum  14 juli 2021

Deelnemers   140 personen

Huisbezoeken  50 personen

Corona hulplijn 120 personen
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Bezoekadres  Floris van Adrichemlaan 102
  2035 VD Haarlem

Postadres Montessoristraat 15  
  2037 GH Haarlem

Telefoon 06 19 69 18 43

E-mail  info@ssho.nl

Website www.ssho.nl

KvK  34.28.52.68

IBAN  NL 16 ING B000 411 50 54

Ten name van   
Stg. Somaliers Haarlem & Omgeving
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Wat en voor wie?

Doelstellingen

Al snel werden de wekelijkse vragen niet meer bij SSHO gesteld, maar werden we 
gebeld. Steeds vaker met vragen over Covid-19. Steeds vaker door eenzame mensen.

Covid-19 en de regels Vereenzaming en isolement Cursus en ondersteuning
Voorlichting Sociaal vangnet Hulp & informatie

De impact van het coronavirus is 
groot. Zorgen over de gezondheid, 
het continu aanpassen aan nieuwe 
regels en een totaal andere 
manier van leven dan we gewend 
zijn. SSHO heeft uitgebreid voor-
lichting gegeven over het virus en 
de maatregelen. In (online) 
bijeenkomsten en via de website.

Verplicht in quarantaine, lockdown, 
avondklok, thuiswerken, social dis-
tancing; het zijn eenzame tijden  
tijdens een pandemie. Haarlemse 
vluchtelingen en migranten hebben 
meestal al geen heel groot netwerk. 
Vereenzaming en isolement liggen 
dus op de loer. SSHO is continu 
bereikbaar en gaat zelf op bezoek.

Via de website https://ssho.nl 
hebben wij continu de laatste 
ontwikkelingen omtrent Covid-19 
gedeeld. Tevens hebben we daar 
onze corona-activiteiten vermeld. 
Middels cursussen en persoonlijke 
ondersteuning hebben wij mensen 
middelen gegeven om met elkaar in 
contact te blijven deze tijden.

Doelgroep

De doelgroep wordt gevormd door 
oudere mannen en vrouwen, en 

chronisch zieken met een migranten- of 
vluchtelingenachtergrond in Haarlem.  
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Fysieke en digitale 
informatie over virus  
en vaccinatie

projectactiviteiten

Deelname activiteit

2 x 25 deelnemers

2 x 30 online deelnemers

Lorem ipsum dolor

totaal aantal deelnemers

$450

110  
deelnemers

totaal

50

60

$35

110

Veel deelnemers geven aan heel blij met de 
bijeenkomst te zijn en nu te begrijpen hoe
alles in elkaar steekt. Aan de fysieke 
bijeenkomsten hebben gemiddeld 25 mensen 
deelgenomen, aan de digitale bijeenkomsten ruim 
30 mensen. Deelnemers werden geworven via 
onze netwerken, flyer en website.

in samenwerking met

In samenwerking met de GGD Haarlem hebben 
wij een tweetal fysieke en 2 digitale 
bijeenkomsten georganiseerd. Hier werd door 
de GGD uitgebreid informatie gegeven wat het 
COVIC-19 virus bij besmetting doet in het 
lichaam en welke symptomen daarbij horen. 

Verder werd gesproken over het belang van de maatregelen en tijdige vaccinatie. Ook werd gesproken over een 

aantal complottheorieën en sociale media. Hierna konden deelnemers fysiek en digitaal vragen stellen. De belan-

grijkste waren: kan je door het vaccinatie onvruchtbaar worden; overlijd je twee jaar na vaccinatie; kan je door 

vaccinatie bij zwangerschap een miskraam krijgen; wat zijn de verschillen tussen de verschillende vaccinaties; zit 

er varkens DNA in de vaccins en is dat in strijd met de islam; hoe lang beschermt het vaccin en bij geen vaccinatie 

helpt sporten en gezond eten. Op alle vragen werd uitgebreid informatie gegeven. 

Eindrapportage ‘Klaarstaan voor elkaar’ 
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Digitale training
ouderen

projectactiviteiten

Om isolement onder ouderen en anderen die thuis moeten blijven te verminderen 
hebben wij een digitale training aangeboden, waarin werd geleerd hoe met het 
internet te werken. De maatwerktrainingen vonden digitaal plaats op de zondag-
middag. In de training werd ook geleerd hoe je digitaal aan te melden en contact 
te krijgen met de begeleidende vrijwilliger. Daarnaast werd geleerd te werken met 
DigID en digitaal informatie te zoeken in de eigen taal. Aan de trainingen namen 30 
ouderen deel en deze werden gegeven door 3 vrijwilligers met ICT-ervaring.

HET INTERNET

Hoe werkt het internet, waar 
vind ik wat en kan dat ook

 vertaald worden? 
De beginselen van internetgebruik.

OP ONTDEKKING

Als het gebruik van internet 
vertrouwd raakt, komt er al snel 

behoefte aan meer. 
De mogelijkheden zijn eindeloos.

CONTACT MAKEN

Een e-mail versturen of elkaar 
spreken met Teams of Zoom. 

De wereld wordt een stuk 
bereikbaarder met internet.

Eindrapportage ‘Klaarstaan voor elkaar’
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projectactiviteiten Huisbezoeken
kwetsbare ouderen

Tijdens een van onze huis-
bezoeken troffen wij een 
man aan met slechts een 
been, die gepensioneerd 
was en nog niet zijn 
pensioen had aangevraagd 
omdat hij niet wist hoe hij 
dat moest doen. De man 
was al 18 maanden zijn 
reserves aan het opmaken. 

Veel ouderen zijn door de verschillende maatregelen in 
een isolement terecht gekomen waardoor zij aan huis zijn 
gebonden, weinig mensen zien en dreigen snel te 
vereenzamen.

Zij hebben behoefte aan een luisterend oor en hulp bij 
praktische zaken, zoals onder meer hulp bij de 
boodschappen. Met 7 vrijwilligers hebben wij ruim 
50 huisbezoeken afgelegd. 
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Telefonische psychische 
ondersteuning projectactiviteiten

Veel van vooral onze ouderen zijn angstig over de huidige situatie en voelen zich eenzaam en soms ook 
depressief. Wij hebben hen de mogelijkheid bieden om telefonisch contact met ons op te nemen om met ons 
hun zorgen te bespreken of gewoon een luisterend oor aan te bieden. 

Wij hebben hier veel vragen gekregen over tal medische zaken en vooral over corona. Veel van deze vragen heb-
ben wij doorverwezen naar de GGD. Verder ontvingen wij vragen over de ondersteuning van kinderen tijdens 
de lockdown en de stress die ouders opliepen met al hun kinderen in huis. Hierin hebben wij hulp proberen 
te bieden samen met de Wijkteams. Ouders hebben wij geprobeerd digitaal te ondersteunen in het onderwijs 
aan hun kinderen en hebben wij een aantal laptops uitgeleend aan kinderen die hier niet de beschikking over 
hadden. Wij hebben 120 mensen over de hele periode kunnen helpen.
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Participatieprijs 2020

GENOMINEERD
Het project ‘klaarstaan voor elkaar’ van SSHO is genomineerd voor de jaarlijkse participatieprijs.  
De jaarlijkse participatieprijs van de Participatieraad Haarlem is een prijs voor initiatieven in Haar-
lem, die de verbinding tussen burgers vergroot. De afgelopen periode zijn er veel burgerinitiatieven 
ontwikkeld en uitgevoerd. 
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Organisatie Financiële ondersteuning

Samenwerkende partners



Stichting Somaliërs Haarlem & Omgeving (SSHO) is een multiculturele organisatie die zich 
richt op Afrikaanse vluchtelingen en migranten in Haarlem. Door hen de weg te wijzen in de 

Nederlandse samenleving en te stimuleren tot participatie.

Floris van Adrichemlaan 102
2035 VD  Haarlem

info@ssho.nl

E-mail

06 19 69 18 43

TelefoonAdres


