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Voorwoord
Deze studie is deel van het onderzoeksproject “International Migration and Development:
Viewpoints and Policy Initiatives in the Countries of Origin”. Het onderzoek werd verricht
onder auspiciën van de onderzoekgroep “Migration and Development” van de Radboud
Universiteit Nijmegen en gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoeksproject begon in mei 2006
en had als doel een beter begrip te verkrijgen van het perspectief van de zendende landen op
de gevolgen van internationale migratie voor nationale ontwikkeling (met een nadruk op SubSahara Afrika). Het onderzoek betrof een verkenning naar (1) de percepties van en de
verbanden tussen internationale migratie en ontwikkeling vanuit het perspectief van de
emigratielanden, en (2) de trends in beleid die erop gericht zijn om enerzijds de negatieve
gevolgen van internationale migratie te minimaliseren en anderzijds haar ontwikkelingsimpact
te optimaliseren. De gezichtspunten, de interpretaties, de aanbevelingen en conclusies in dit
deelrapport is die van de auteurs en niet noodzakelijkerwijze die van de betrokken ministeries.
Als deelproject van het onderzoeksproject naar internationale migratie en ontwikkeling: is
onderzoek verricht naar Afrikaanse migrantenorganisaties (MO’s) in Nederland. Hiervoor
was het nodig om een overzicht te hebben van deze organisaties. Dit overzicht vindt men in
dit rapport. In een ander rapport wordt een verslag gegeven van de de
ontwikkelingsactiviteiten en opinies van Afrikaanse MO’s in Nederland.
Het aantal Afrikaanse MO’s in Nederland is groot. Een onderzoek van Anja van Heelsum (uit
2004) onder een zestal groepen migranten uit Afrika in Nederland kwam tot ongeveer 150
organisaties. In dit overzicht beperken we ons tot Afrikaanse MO’s die op een of andere
wijze betrokken zijn bij ontwikkelingsprogramma’s en –projecten. Bovendien concentreerden
wij ons in eerste instantie op de kernlanden die voor het meeromvattende onderzoeksproject
naar Internationale Migratie en Ontwikkeling waren uitgezocht. Dit waren de landen Burkina
Faso, Congo (Democratische Republiek), Ethiopië, Ghana, Kaapverdië, Kenia, Nigeria,
Rwanda, Senegal, Soedan, Somalië, Uganda. Burkina Faso viel af, omdat voor dit land geen
ontwikkelingsbetrokken MO in Nederland werd gevonden. Burundi werd ter vervanging aan
de lijst toegevoegd.
Op basis van informatie van de Nederlandse medefinancieringsorganisaties (MFO’s), Internet
en andere bronnen is een lijst van in aanmerking komende MO’s samengesteld. Het bleek dat
vele MO’s hun activiteiten hadden gestaakt en/of niet bereikbaar waren. De oorspronkelijke
lijst was dus uitvoeriger dan de uiteindelijke lijst die hier voor u ligt. Vervolgens werden per
kernland minstens twee organisaties geselecteerd. Daarnaast zijn koepel en netwerk MO’s
geselecteerd. Van deze lijst zijn ongeveer dertig MO’s geïnterviewd. Dit hebben we bij de
betreffende organisatie met een sterretje (*) aangegeven. Uiteindelijk zijn in de lijst 67
organisaties opgenomen.
Het is mogelijk dat wij organisaties hebben vergeten. Hiervan krijgen wij gaarne bericht zodat
wij de lijst voor een eventuele tweede druk kunnen verbeteren. Tenslotte willen we iedereen
die aan de totstandkoming van de lijst heeft meegewerkt van harte bedanken.
De samenstellers

Algemeen
* Africa Capacity
De stichting Africa Capacity is in 2004 opgericht te Leiden. Deze organisatie heeft als doel het
versterken en adviseren van ontwikkelingsorganisaties in Nederland en Afrika. Men houdt zich tevens
bezig met het uitzenden van migranten voor ontwikkelingsdoeleinden.
Joseph Seh
06-28686492
African Diaspora Policy Centre
Deze organisatie is opgericht in 2006 en fungeert als kenniscentrum. Een van de doelstellingen van de
organisatie is het nauwer samenbrengen van de Afrikaanse diaspora in Europa. De voornaamste
activiteiten zijn:
· Het uitvoeren van beleidsgerelateerde onderzoeken.
· Het uitbrengen van publicaties
· Organiseren en bijwonen van conferenties
· Netwerken

·

Capacity building trainingen

Dr. Abdullah (Awil) Mohamoud
Imogirituin 35
1019 RL Amsterdam
020-4198785
www.diaspora-centre.org
* Africa Next Door
De stichting Africa Next Door (Afrika naast de deur) is begin jaren ‘90 opgericht met het doel
Afrikaanse zelforganisaties in Nederland te ondersteunen. De oprichting vond plaats in samenwerking
met het NCO (tegenwoordig de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en
Duurzame Ontwikkeling- NCDO). De organisatie werkt op projectmatige basis samen met
verscheidene organisaties/instellingen. Deze projecten vinden plaats in Nederland en Afrika
(voornamelijk Ghana). De visie van de organisatie richt zich vooral op onafhankelijkheid en
zelfredzaamheid van Afrikaanse gemeenschappen. Er is contact met verschillende MFO’s. Echter,
mede door het onafhankelijkheidsprincipe van de organisatie zijn deze contacten incidenteel van aard.
Toni Kofi
Geldershoofd 735
1103BG Amsterdam
020-6952761
African Support Group for HIV infected and Affected People
Houd zich bezig met HIV-AIDS problematiek in Nederland en Afrika
Postbus 15847
1001NH Amsterdam
020-6160160 020-689391

Afrika Netwerk

De vereniging Afrika Netwerk is een netwerk van Afrikaanse organisaties in Nederland die
samenwerken op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het uitwisselen van ervaringen,
visies en ideeën staat hierbij centraal. Afrika Netwerk wordt ondersteund door Cordaid
Sweelinckstraat 30
3581 RW Utrecht
030-2312760
www.afrikanetwerk.org
* Afroneth
Afroneth richt zich vooral op het versterken van de positie van de Afrikaanse diaspora in Nederland.
Het professionaliseren van de MO’s is hierbij essentieel. De MO krijgt steun van Plan Nederland en de
Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). De
organisatie heeft de volgende doelstellingen:
· Identificeren van diasporaorganisaties in Nederland
· Stem geven aan de Diaspora in Nederland.
· Gebruik maken van het geld / steun / kennis die mensen hier hebben. Deze resources worden
reeds deels geëxploiteerd.
Hassan Jalloh
Prins Hendrikkade 33
1012 TM Amsterdam
020-7512591
www.afroneth.nl
* SOKCA
SOKCA staat voor Stichting Ondersteuning Kinderen uit Centraal Afrika. Zij is opgericht in 1999
door een aantal vluchtelingen uit Centraal Afrika. Momenteel is men bezig met een
onderwijsondersteunend programma in Malawi. Hierbij wordt samengewerkt met een lokale NGO.
Ook is er een samenwerkingsverband met Oxfam/NOVIB.
Freddy Karekezi
7061 WG Terborg
06-40230758

Burundi
BWPD Burundian Women for Peace and Development
De stichting B.W.P.D. is opgericht in 2001. De hoofddoelstellingen zijn het bevorderen van de
politieke participatie en empowerment van vrouwen. In 2005 is met behulp van het Linkis-programma
een project vredesvoorlichting opgezet in het noorden van Burundi. Het project wordt gedragen door
twee lokale counterparts. De stichting wordt gesteund door Oxfam/NOVIB.
Stephanie Mbanzendore
Zaagmolenkade 167
3035 KD Rotterdam
010-8486924
Cirid Nederland
De stichting Cirid Nederland heeft als voornaamste doelstelling de empowerment van vrouwen en
meisjes in Burundi.
Postbus 3083
3083 AB Rotterdam
* Ikibiri
De vereniging Ikibiri is in 2000 opgericht. De oorspronkelijke doelstelling was een bijdrage te leveren
aan de integratie van Burundezen in Nederland. Binnen twee jaar werd de doelstelling bijgesteld.
Ikibiri houdt zich sindsdien bezig met ontwikkelingsprojecten in Burundi. De ontwikkelingsvisie richt
zich voornamelijk op onderwijs, ‘good governance’ en een verbetering van de economische
infrastructuur. Hoewel enkele projecten reeds lopende zijn (opbouw van een school en ondersteuning
van een kaasboerderij), is de organisatie nog op zoek naar geschikte institutionele
samenwerkingsverbanden in Nederland.

Tsjalk 109
Barendrecht
0180-610786
* Izere
De oprichting van de vereniging Izere vond plaats in 1997. De voornaamste doelstellingen waren
gericht op integratie, informeren van de Nederlandse samenleving over het conflict in Burundi en de
stabilisering van het land van herkomst. Vanaf 2005 is Izere bezig met het implementeren van
concrete ontwikkelingsprojecten in Burundi. Deze projecten zijn gericht op de volgende sectoren:
onderwijs, gezondheidszorg, verzoening/peacebuilding en lokale landbouwprojecten. De vereniging
werkt onder andere samen met Afroneth, Stichting Samenwerking Almere en het Nederlands Comité
Burundi.
Mr. André Nkeshimana
Trasmolenstraat 22
1333 CX Almere
036-5407290
www.izere.tripod.com

* Stichting Reragakura
Regarakura werd opgericht in 2002 door Burundese vluchtelingen in Nederland. Het doel van de
organisatie is bijdragen aan de ontwikkeling van Burundi. Momenteel tracht men 60 weeskinderen in
hun primaire levensbehoeften te voorzien. Dit project wordt gefinancierd door middel van een
economisch project in de Burundese hoofdstad. Het project wordt ondersteund door Oxfam/Novib
Drs. Laurent Niyonkuru
Postbus 3045
3202 GA Utrecht

Democratische Republiek Congo
* Bambale
Deze in 1997 opgerichte organisatie richt zich op het verbeteren van de levenssituatie van de

mensen in Congo. Men richt zich op drie sectoren: landbouw, gezondheidszorg en onderwijs.
De organisatie werkt samen met MFO’s en andere MO’s
Mr. Bioli Ikele & Sungu-Ngelesi
Chopinlaan 55
5653 EV Eindhoven
040-2571391
* MSAADA-CNS
MSAADA is de oudste Congolese zelforganisatie in Nederland. Zij is opgericht in 1987 en fuseerde
twee jaar later met de organisatie Congolese Nederlandse Solidariteit (CNS). In de loop der jaren heeft
deze organisatie een evolutie doorgemaakt. De grote organisatie fragmenteerde in kleinere Congolese
zelforganisaties. MSAADA-CNS fungeert in de huidige vorm voornamelijk als adviesorgaan.
Jean Biampata
Haarlemmerplein 17A
1013 HP Amsterdam
020-4205529
* Steungroep Bienco (project van SNCA)
De steungroep Bienco is in 1997 gestart en houdt zich met verschillende ontwikkelingsaspecten in
Congo bezig. Zo hebben zij onder meer een ICT-project en een kippenfokkerij opgestart.
Mr. Bianco Bolumba
Heinsiustraat 198
7942 TK Meppel
06-50975706 0522-259854
* Stichting Contact Afriek en Educatie
Deze stichting is in 2001 opgezet door een aantal Congolese docenten uit Den Haag. Het voornaamste
doel is het in Nederland belichten van de situatie in Congo. De stichting ondersteunt tevens het
onderwijs in Congo. Dit gebeurt voornamelijk op het organisatorische vlak. Daarnaast richt men zich
op good governance in Congo. Een van de vertegenwoordigers van de stichting is als waarnemer
opgetreden tijdens de Congolese verkiezingen in 2006.
Alphonse Okatende Muambi
Valkenboskade
2563HG Amsterdam
06-22512961
www.helpcongo.nu
* Stichting Talentueux
De organisatie Talentueux is sinds 1997 actief in Nederland. In 2002 is de organisatievorm omgezet in
een officiële stichting. De stichting heeft twee doelstellingen: 1) het behartigen van de belangen van

Congolese en Angolese vluchtelingen in Nederland 2) het bevorderen van de ontwikkeling in Congo
en Angola. De stichting heeft in Nederland verschillende voorlichtingsprojecten over het
democratiseringsproces uitgevoerd. Deze projecten werden bijgewoond door Congolezen, die voor
deze activiteiten zijn overgevlogen. Daarnaast richt de Stichting zich op een microkrediet-project in
Kinsjasa. Men is zich tevens aan het oriënteren op remigratieprojecten. Binnen de stichting is een
vrouwencommissie aanwezig. Men is aangesloten bij Afrika Netwerk en heeft financiële steun op
incidentele basis gekregen van onder meer Oxfam/Novib, Cordaid en NCDO.
Lema Landu
Laan der techniek 22
3905 DH Veenendaal
0318-506527
www.kast-international.com

Ethiopië
Addis Tesfa Think Tank Group
Deze organisatie is gericht op het adviseren van investeringen in Ethiopië en geeft tevens advies op het
gebied van ontwikkeling.
Dr. Fissehatsion Mengistu
Postbus 23102
100 DP Amsterdam
020-6959190
* African Women Perspective
De stichting bestaat twaalf jaar. De doelstellingen van de organisatie waren oorspronkelijk gericht op
het behartigen van de belangen van vrouwelijke vluchtelingen in de omgeving
Amsterdam/Amstelveen. Tegenwoordig richt de stichting zich voornamelijk op het bevorderen van de
participatie van Afrikaanse vrouwen in de Nederlandse samenleving. Daarnaast is men bezig met het
opzetten van een coördinatiepunt voor vrouwen in Afrika. Dit coördinatiepunt moet gaan fungeren als
een kenniscentrum voor vrouwen. Het project wordt ontwikkeld in samenwerking met Oxfam/Novib.
Lydia G. Booji
De Parelvisserslaan 163
1183 RK Amsterdam
020-6400918
http://www.amsterdamsezelf.org/organisaties/AWP
COETU Coalition of Ethiopian Trade Unions
Het doel van deze organisatie is het ondersteunen van de vakbonden in Ethiopië. Daarnaast tracht zij
de Ethiopische diaspora te versterken.
Mr. Dawey Ebrahim
Anna Spenglerstraat 75
1054 NH Amsterdam
020-6180694
OKN Oromo Komitee Nederland
Het Oromo Komitee Nederland (OKN) heeft als doel bekendheid te geven aan de problemen van het
Oromovolk. Tevens tracht OKN humanitaire steun te verwerven. De organisatie werkt samen met de
Oromo Relief Association (ORA), een erkende niet-regeringsgebonden hulporganisatie in Ethiopië.
Postbus 26
3500 AA Utrecht
030-2328950
* Stichting Dir
In november 2000 is stichting Dir opgericht door een groep Ethiopiërs die behoefte hadden aan een
organisatie die hun belangen kon behartigen. In het Amhaars, de nationale taal van Ethiopië, betekent
Dir een dunne draad. Dit verwijst naar het Ethiopische gezegde “Dir biyabir Anbessa Yasir” wat
betekent dat vele dunne draden samen een leeuw kunnen vastbinden. Dat is precies wat de stichting
voor ogen heeft, namelijk de krachten bundelen om de positie van Ethiopiërs in Nederland en Ethiopië
te versterken.

Stichting Dir
Nieuwpoortstraat 90-D
1055 RZ Amsterdam
Tel: 020-6180613
www.dirnet.nl
VEN Vereniging van Ethiopiërs in Nederland
Met 600 leden is VEN een van de grootste vluchtelingenorganisatie in Nederland. Men richt zich
mede op de situatie in Ethiopië.
Mr. Kefale Mammo & Mr. Zewdu Nigatu
Anna Spenglerstraat 75
1054 NH Amsterdam
020-6180694

Ghana
* GKKT Ghanfua Kroye Kno Twente
De stichting GKKT is opgericht in 1996. De stichting is op de eerste plaats gericht op de integratie van
Ghanezen in Twente. Deze bovenlokale organisatie opereert in de gehele provincie Overijssel. De
ontwikkelingsprojecten in Afrika worden ondersteund door de inzameling van verschillende producten
in Nederland. Er is geen structurele samenwerking met een MFO.
Alfred Atta
Hengelo
053-5369573

0514-518506

NGYL New Generation Youth League
Deze organisatie is opgericht door Ghanese studenten uit Den Haag. Het doel van deze organisatie is
tweeledig. Allereerst richten zij zich op het stimuleren van Ghanezen bij hun ontwikkeling in
Nederland. Daarnaast tracht men de ontwikkeling van het moederland te ondersteunen.
Spiraeastraat 99
2563 SN Den Haag
070-3899559 06-15636297
www.newgen.nl
Recogin
De overkoepelende organisatie Recogin representeert 36 Ghanese organisaties en
kerkgemeenschappen in Nederland. De voornaamste doelstelling is de belangenbehartiging van de
Ghanese gemeenschap in Nederland. De organisatie is ontstaan in 1993.
Postbus 12752
1100 AT Amsterdam
020-6956769
www.recogin.nl
* Sankofa
De stichting Sankofa is opgericht in 2001. De stichting komt voort uit een werkgroep die zich bezig
hield met de versterking van interculturele activiteiten tussen Ghanezen en Nederlanders. Daarnaast
was draagvlakvergroting voor armoedebestrijding in Ghana een van de begindoelstellingen. Naast
verschillende activiteiten in Nederland houdt Sankofa zich steeds meer bezig met
ontwikkelingsprojecten in Ghana. De organisatie richt zich vooral op onderwijs, het versterken van
infrastructuur (ICT) en het ondersteunen van kleinschalige economische activiteiten. Twee reeds
geïmplementeerde projecten werden financieel ondersteund door ICCO en Oxfam/Novib.
George Duncan
Postbus 64795
2506 CD Den Haag
070-3648739
www.sankofa.nl
Stichting Ghana Nederland

Stichting Ghana Nederland is in 1995 opgericht. Ghana Nederland organiseert integratiebevorderende
activiteiten in de regio Haarlem. Daarnaast ondersteunt zij zowel financieel als materieel
ontwikkelingsprojecten in Ghana. De projecten zijn voornamelijk gericht op onderwijs en
gezondheidszorg.
Mr. Jackson Opon-Nimoh
Oostvest 56
2011 AK Haarlem
023-531 6546
www.ghanahaarlem.nl
Stichting Ghanatta
De stichting Ghanatta is opgericht in 1993 te Den Haag. Het doel van de organisatie is ondermeer de
bevordering van de integratie van Ghanezen in Nederland. Daarnaast richt men zich op de
ontwikkeling van Ghana.
dhr. M. Frimpong
Calandstraat 1 unit 3.16
2521 AD Den Haag
070-3885630
www.ghanatta.com
Stichting Sikaman
Deze stichting heeft als hoofddoel de integratie en positieverbetering van Ghanezen binnen de
Nederlandse samenleving. Daarnaast richt de organisatie zich op de verbetering van de situatie in
Ghana. Met name tracht zij een bijdrage te leveren aan de voedselvoorziening op scholen. De
organisatie is opgericht in 1988.
Mr. B. Owusu-Sekyere
Postbus 23713
1100 EE Amsterdam
020-6908280
www.sikamanweb.com

Kaapverdië
Avanço
Avanço heeft als doel de gemeenschap uit Kaapverdië beter te laten integreren in Nederland. Hiervoor
onderhoudt zij contact met allerlei relevante instellingen. Naast beleidsbeïnvloeding tracht Avanço
samen met instellingen en de zelforganisaties ervoor te zorgen dat relevante informatie de doelgroep
bereikt. De stichting houdt zich tevens bezig met inzamelingsacties voor Kaapverdië.
Robert Fruinstrat 26-32
3021XE Rotterdam
010-4484300
www.avanco.nl
Cabo Jongerenorganisatie
De vereniging Cabo is opgericht in 1994. Deze organisatie richt zich voornamelijk op activiteiten voor
Kaapverdiaanse jongeren in Nederland. Daarnaast heeft zij zich beziggehouden met een ‘Back to the
Roots’ project, waarbij jongeren uit Kaapverdië tijdelijk teruggingen naar het herkomstland.
Mr. E. Reekers
Robert Fruinstrat 26-32
3021XE Rotterdam
010-4484333
www.cabojongeren.nl
Stichting Amigos de Lagoa
Deze stichting is volledig gericht op ontwikkelingshulp aan Kaapverdië. Een project gericht op de
verbetering van de gezondheidssector wordt door de NCDO ondersteund.
Rotterdam
010-4255729
* Stichting Progresso Cabo Verde
De stichting Progresso werd opgericht in 1998 nadat een groot aantal Kaapverdianen gedupeerd waren
door een vliegmaatschappij. Het hoofddoel van de stichting is mensen van Kaapverdiaanse afkomst te
helpen bij problemen en klachten. Daarbij faciliteert de stichting de. Ook is zij bezig met het opzetten
van ontwikkelingssamenwerkingsverbanden met Kaapverdië.
J.M. Gomes
Zwaanhals 85A
3036 KE Rotterdam
010-4662305 06-22958104

Kenia
* UKEA
UKEA is de enige formele Keniaanse diasporaorganisatie in Nederland. Zij is in 2004 opgericht in
samenwerking met de Keniaanse Ambassade. De vereniging houdt zich in Nederland voornamelijk
bezig met activiteiten op het gebied van cultuurbehoud en voorlichting. Daarnaast is UKEA intensief
bezig met de oriëntatie op ontwikkelingsprojecten. De ontwikkelingsvisie berust voornamelijk op de
versterking van het onderwijs en de economische infrastructuur, democratisering/decentralisering en
‘good governance’.
Willy Sagale
Mignonpad 29
3816 ES Amersfoort
033-4720104
www.ukea.nl

Nigeria
Grassroot Relief International
Deze kleinschalige organisatie richt zich op gehandicapte kinderen in Nigeria.
F.I. Azaounwu
Westerschelee straat 35
4388 VC Oost-Souburg
0118-469540
* IBEM
De stichting IBEM is een kleinschalige organisatie die zich richt op de verbetering van het onderwijs
in een specifieke regio van Nigeria. Men maakt zoveel mogelijk gebruik van een onafhankelijke lokale
counterpart. De stichting is aangesloten bij de vereniging Afrika Netwerk, en heeft financiële
ondersteuning gekregen van Cordaid.
Dhr. Obihara
Mr. Sickeszlaan 30
3571 ST Utrecht
030-2724644
www.dujo.nl/ibem
Nigerian Esan Community
Naast het mobiliseren van de Esan community in Nederland, richt deze organisatie zich voornamelijk
op de verbetering van de leefsituatie van de Esan community in Nigeria.
Postbus 12785
1100 AT Amsterdam Zuid-Oost
* Nigerian Women Association
Bij de oprichting in 2002 was de voornaamste doelstelling de behartiging van de belangen van
Nigeriaanse vrouwen in Nederland. Voor deze activiteiten is Nigerian Women Association
aangesloten bij Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON) en het Nigerian Platform. Naast de
projecten in Nederland heeft men twee projecten gericht op het herkomstland. Het eerste project omvat
de begeleiding van een vrijwillige terugkeer van Nigeriaanse meisjes die hier via illegaal verblijven
(o.a. vanwege prostitutie). Het tweede project omvat de opbouw van een bevallingscentrum in een
ruraal gebied in Nigeria.
Joyce Wekpe
Postbus 92217
1090 AE Amsterdam
06-15303427

Rwanda
Amahoro
Amahoro richt zich op de verbetering van de positie van de straatkinderen in Rwanda.
Heather Kilner
Segbroeklaan 430
2565 DE Den Haag
070-3451030
www.amahoro.nl
* Dusabane
De vereniging Dusabane heeft haar basis in Eindhoven. De activiteiten zijn gestart in 1999, de
organisatie is echter twee jaar later geformaliseerd. De activiteiten in Nederland zijn voornamelijk
gericht op integratie, bewustwording van de situatie in Afrika en dienstverlening. Men heeft onder
meer een documentatiecentrum opgezet. Hoewel Dusabane een Rwandese migrantenorganisatie is,
zijn de ontwikkelingsactiviteiten in Afrika gericht op meerdere landen. Zo heeft men ‘peacebuilding’projecten in Liberia, Sierra Leone en de Ivoorkust en onderwijsprojecten in Kenia. Tevens houdt men
zich bezig met microkredietverlening. Dusabane krijgt incidentele ondersteuning van NCDO, Hivos
en Novib.
Postbus 4030
5604 EA Eindhoven
040-2457568
www.dusabane.org
Fada
Deze organisatie richt zich op de verbetering van de gezondheid (tandheelkunde) in Rwanda.
Arnold Daems
Marconistraat 83
2562 JC Den Haag
070-3616826
www.fada.nl
Scaide
De stichting Scaide is opgericht in 2005 en staat voor Stichting Education and Integrated
Development. Zij legt een speciaal accent op het grote meren gebied in Afrika. Men beoogt samen te
werken met lokale organisaties, waaronder vrouwenorganisaties. Naast de ontwikkelingsactiviteiten
tracht Scaide een voorlichtingscentrum te zijn voor de vluchtelingen uit Centraal Afrika.
Van Leeuwenhoekstraat 153
7533 WD Enschede
053-4306103
www.scaide1.org

Senegal
* Jappo
Jappo werkt aan solidariteit en welvaart voor Senegalesen in Nederland. Jappo organiseert culturele
activiteiten en haar leden participeren in sociaal-culturele activiteiten van Nederlandse en Afrikaanse
culturele centra. Eén van de punten waar Jappo zich op richt is de integratie van Senegalesen in de
Nederlandse maatschappij zonder de eigen identiteit op te geven. Verder richt de vereniging zich op
de bemiddeling tussen de leden van de vereniging en externe instituties, zoals de Senegalese
ambassade in Brussel, de ministeries in Dakar, openbare instellingen in Nederland,
ontwikkelingsorganisaties, etc.
A. Diop
W.G. Plein 86
1054 RC Amsterdam
020-6164865
http://www.amsterdamsezelf.org/organisaties/JAPPO/index.htm

Soedan
KIGO Colo Cultural Society and Development in Holland
Voorziet informatie over het Chiluck/Shilluck Kingdom in 'Fashoda' en geeft financiële ondersteuning
bij ontwikkelingsprojecten.
Mr. O.A. Ajik
Kalymnosdreef 154
3562 XN Utrecht
030-2660185
Nieuw Sudan Organisaties Netwerk (NSON)
NSON fungeert voornamelijk als aanspreekpunt voor de Soedanese Gemeenschap in Den Haag. De
organisatie heeft onder meer een voorlichtingsproject georganiseerd over het conflict in Sudan. Dit
project werd ondersteund door Oxfam/Novib en ICCO.
Mohammed Gamaleldin
van Ostadestraat 200
2526 GJ Den Haag
070-3888564
* NMSA Nuba Mountains Solidarity Abroad
Deze organisatie richt zich op de Nuba bevolking uit centraal Soedan. Zij probeert waar mogelijk de
Nuba in het Nubagebergte te ondersteunen bij ontwikkelingsprojecten. De organisatie is in 1993
opgericht en telt ongeveer 150 leden, allen vluchtelingen. NMSA ontvangt steun van MFO’s voor de
realisering van haar projecten.
Osman Koraina
Postbus 13147
2501 EC Den Haag
070-3671616 06-18972499
Stichting Gowraar
Deze stichting richt zich op het verbeteren van de gezondheidssituatie in het Zuiden van Soedan
Mr. Abdinasir A. Halane
Componistenlaan 64
5049 HK Tilburg
Organisation of Southern Sudan Community in the Netherlands
Deze organisatie is gericht op de situatie in het zuiden van Soedan. Dit gebied is lange tijd geteisterd
door burgeroorlogen.
Mr. Sabit Asholi
Van Lodensteynstraat 37
2612 RX Delft
015-213 7591 06-2060 3433
SGN Soedanese Gemeenschap Nederland

Saad Abdulmahmoud
Maarsenhof 156
1106 NW Amsterdam
020-6960991
SOST
Deze organisatie richt zich op de ondersteuning van weeskinderen in formeel en informeel onderwijs
in Soedan en vluchtelingenkampen in Noord- Oeganda.
Florence Aate Andrew & Nelson Mono Lukajo
Lodewijk van Deysselhof 48
2624 WG Delft
070-3451082 06-51470051
SSWAN
SSWAN is een Soedanese vrouwenorganisatie in Nederland. Men houdt onder meer discussieavonden
over de ondersteuning van vrouwen in Soedan. De organisatie heeft contact met Oxfam/Novib en
Cordaid.
L. Isaac Eli
Mijnsherenlaan 171c
3081 GM Rotterdam
06-20122476
St. Bura-Kimak Lökita Voluntary Association
Deze organisatie biedt hulp aan weeskinderen, kindsoldaten en weduwen in Zuid-Sudan. De prioriteit
is het verlenen van onderwijs aan alle kinderen.
Mary Kuyunge Loboka
030-2662961 030-2312760

Somalië
(Somalië, Somaliland en Puntland)
Awdal
Awdal is een stichting die zich in zet voor de ontwikkeling van de regio Awdal in Somalië. Zij richt
zich voornamelijk op onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling.
dhr. Hassan Giire
Mercatorplein 17
1057 BZ Amsterdam
06-43013207
www.awdaldev.org
Federatie van Somalische Associaties Nederland
FSAN is een koepelorganisatie voor Somalische zelforganisaties in Nederland. In totaal zijn 41
organisaties bij FSAN aangesloten.
Zahra Nareie
Donker Curtiusstraat 7
1051 JL Amsterdam
020-4861628 06-52123594
www.fsan.nl
Foundation of Somali Development, Rehabilitation and Reconstruction (FSDRR)
Mr. Omar Abdi
Bachweg 38C
3816 NH Amersfoord
06-51195393
* NEDSOM
De in 1999 opgericht organisatie NEDSOM houdt zich bezig met het integratievraagstuk in Nederland
en de ontwikkeling van Somalië. Sinds 2 jaar bestaat zij uit twee deelorganisaties, waarvan een zich
richt op Nederland en een op Somalië. De organisatie is ontstaan als Somalische jongerenorganisatie.
De stichting krijgt projectmatige financiering van verschillende MFO’s
Dhr. A. Guled
Leyweg 745
2434 GM Den Haag
06-22406856
www.nedsom.com
SDPS Somali Development and Peace Society
Deze organisatie heeft als hoofddoel een bijdrage te leveren aan het vredesproces in Somalië. Dit wil
zij bewerkstelligen door ontwikkeling in het gebied te faciliteren.
Mr. Said Saleh
Den Haag
06-12382891

SORRA Somali Relief and Rehabilitation Association
Deze organisatie richt zich op het consulteren van NGO´s die werkzaam zijn in Somalië
Mr. Mohamed Yusuf Abdillahi
Barkstraat 22
1784 KD Den Helder
0223-668120 0223-637287
Stichting Amaan
Deze stichting richt zich op de positieverbetering van de Somalische vrouwen in Nederland en
Somalië. De bedoeling is dat de vrouwen de richting en aard van de activiteiten van de stichting
meebepalen.
Vegelinsbos 5
2716 JH Zoetermeer
079-3522376
Stichting Daryeelka Somaliyeed
Deze stichting is gericht op de wederopbouw en ontwikkeling van Somaliland.
Khaalid Hassan
06-41247936
Stichting Daryele
Deze stichting richt zich op rehabilitatie en ontwikkelingsprogramma’s in Somalië.
Drs. Ing. Abdi Hassan
Borstelgras 136
3206 SB Spijkernissen
010-5019145
Stichting Doses of Hope
Deze stichting is opgericht in 1997 door een aantal vrouwelijke vluchtelingen uit Somaliland. De
stichting richt zich op het vergroten van de economische zelfstandigheid van individuen door
microfinanciering. Daarnaast heeft zij een project met betrekking tot de revalidatie van gehandicapten.
Fadumo Alin
Bramenvlak 21
1974 XR
IJmuiden
Stichting GEESKA
Deze stichting richt zich op de educatie van kinderen in Somalië. Daarnaast richt de organisatie zich
op het georganiseerd sturen van geld.
Mr. M. Guled
Kruitberg 284
1104 BN Amsterdam

020-7716478
* Stichting Hirda
De in 1998 opgerichte stichting Hirda richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van Somalië. De
stichting richt zich in het bijzonder op de regio Gedo. De organisatie heeft een dertigtal projecten. Zij
voert onder meer projecten uit op het gebied van onderwijs, peacebuilding en economie. De Stichting
Hirda werkt samen met Oxfam/Novib.
Mvr. Fatumo M Fara
Postbus 9004
1180 MA Amsterdam
06-23287079 020-6077877
www.hirda.org
Stichting KAAH
Deze stichting richt zich op het verbeteren van de waterbevoorrading in Puntland.
Mr. Ahmed Hussein
Stationsstraat 39
5038 EC Tilburg
013-5458420 06-23401421
Stichting Nomad
Stichting Nomad behartigt de belangen van de Somalilanders in Nederland en Somaliland. De
belangrijkste doelstellingen van Stichting Nomad zijn:
· de Somalische gemeenschap uit Somaliland (Somalilanders) informeren over intergratie en
inburgering
· de Somalische gemeenschap uit Somaliland informeren en betrekken bij
ontwikkelingssamenwerking
· het
activeren
van
jongeren
voor
vrijwilligerswerk
in
het
kader
van
ontwikkelingssamenwerking. (onder meer stageslopen in Somaliland om ervaring op te doen)
· het ondersteunen van een Europees netwerk om breed publiek te bereiken voor donaties en om
iets van elkaar te leren.
Maryam Gabay
06-16020287
http://www.somalilandnet.nl/meerinfo.html

Uganda
* Pearl of Africa
De stichting Pearl of Africa is opgericht in 2003. De organisatie is begonnen vanuit het
integratieperspectief. Hierbij stond het behartigen van de belangen van de Ugandese vluchtelingen in
Nederland centraal. Vanaf 2005 is men zich gaan richten op het herkomstgebied. De projecten lopren
uiteen. Zo heeft de stichting een onderwijsondersteunend project, een HIV/AIDS project en een
project dat zich bezig houdt met de herintegratie van politieke gevangenen in het land. De stichting
heeft financiële steun gekregen van onder meer ICCO, Hivos, Novib en Kerk in Actie.
Ali Balnywa
Jaagband 17
1687 TL Wognum
06-27255774
www.pearlofafrica.nl
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