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Inleiding
Stichting KARDO is eind 2012 opgericht. Het is dus nog een hele jonge organisatie. Het
oprichten van de stichting heeft veel tijd geduurd, aangezien de initiatiefnemers van de
stichting lang hebben gebrainstormd over de formulering van de feitelijke doelstellingen.
De initiatiefnemers waren al langer betrokken bij ontwikkelingsprojecten bij andere
organisaties en beschikken kennis en ervaring betreffende het besturen van de
ontwikkelingsorganisaties. Dat is ook de reden dat Stichting KARDO heel veel kon doen in
een korte periode. Kardo helpt de bevolkingsgroepen in Oost-Afrika en is momenteel actief
in vier landen, namelijk, Ethiopië, Somalië, Kenia en Djibouti.
Dit doen wij d.m.v. samenwerking met lokale partners. Onze partnerstichting AdHorn is de
uitvoerende organisatie van de projecten. Zij hebben veel ervaring en een goede naam door
met vele bekende NGO’s te hebben samengewerkt.
Het jaar 2013 was voor Stichting KARDO een heel druk jaar. Er zijn veel projecten
voorbereid in binnen en buitenland. Een belangrijk project daarvan is de ondersteuning aan
een aantal scholen en het opzetten en onderhouden van waterputten.
De activiteiten van de projecten in het buitenland hebben voornamelijk te maken met het
bestrijden van armoede en het stimuleren van de (economische) groei. Dat betekent dat
Stichting Kardo onder meer een bijdrage moet leveren aan het opvangen van het dreigende
voedseltekort en het tegengaan van gebrek aan watervoorzieningen in dat deel van de wereld.
Ondanks dat we actief zijn in 4 landen (Ethiopië, Somalië, Kenia en Djibouti) zijn er in het
afgelopen jaar veel projecten voorbereid in Ethiopië. Dit kwam omdat er veel initiatieven
vanuit dat land werden aangereikt. AdHorn heeft de projecten ontwikkeld in overleg met de
lokale gemeenschap.
En de betrokkenheid van de lokale bevolking en lokale overheid is voor Kardo heel belangrijk
om de duurzamheid van de projecten te granderen. Het is voor ons van groot belang dat er een
bijdrage moet zijn van de kant van de doelgroep van het project.
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Samenstelling van het bestuur van KARDO
Stichting Kardo heeft 3 bestuursleden die onbezoldigd hun taken uitvoeren. Deze
bestuursleden hebben veel ervaring in het besturen van een (ontwikkelings)organisatie en
hebben veel kennis op juridisch en financiëel vlak. Daarnaast is er PR & Communicatie
expert die helpt met de interne en externe communicatie.
De bestuursleden hebben ook een groot netwerk van mensen en organisaties die voor
Stichting Kardo veel kunnen betekenen. Daarnaast zijn er ca. 10 vrijwilligers actief die het
bestuur ondersteunen.
Stichting Kardo is gevestigd in Zwolle en houdt daar haar bureau. Het kantoor is alle werkdagen bereikbaar en er is altijd iemand aanwezig. De activiteiten worden door het bestuur
voorbereid en vervolgens samen uitgevoerd met de vrijwilligers.
Wij geloven dat we ons doel kunnen bereiken door samen te werken. Westerlingen komen
naar Afrika om Afrikanen te helpen, dus we zijn vastbesloten om een leidende rol te spelen in
de ondersteuning van onze eigen burgers.

Ons bestuur ziet al volgt uit:
Dhr. A Aadan, voorzitter
Mr. M Hersi, secretaris
Dhr. A Ali, penningmeester
Mevr. Marit van splunter PR-Marketing communicatie
Ca. 10
Vrijwilligers
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Visie, Missie en Doelstellingen van Kardo
De lange termijn visie van de organisatie is om een duurzame en significante verandering te
brengen in een van de meest achtergebleven regio’s van Oost-Afrika. Dit willen we realiseren
doormiddel
van
het
emanciperen
van
de
armen,
het
verhogen
van onderwijsinstellingen, gezondheidszorginstellingen, landbouw, steunprogramma’s voor
kinderen, vaardigheidstrainingen en mensenrechten (vrouwenrechten).
De organisatie werkt zodoende aan de volgende doelstellingen:
Het verlichten van armoede in de gemeenschap door het ondersteunen en stimuleren van
economische groei van de doelgroep:
De gezondheidssituatie van de landelijke gemeenschap verbeteren door het verhogen van
de toegang tot drinkbaar water, het bevorderen van hygiëne en sanitaire voorzieningen.
Het niveau van het onderwijs verbeteren en verhogen door middel van het landelijke
gemeenschappen toegang te geven tot basisonderwijs.
Het inkomen van de bevolking op het platteland verbeteren door middel van vee en markt
ontwikkeling.
Aantasting van het milieu beschermen door het mobiliseren van de gemeenschap in het
planten van bomen, bos herstel en bescherming.
Het tegengaan van verspreiding van hiv/aids en daarmee de samenhangende problemen,
vooral in het platteland door het mobiliseren van strategieën in de gemeenschap.
Het creëren van gelijke rechten ongeacht geslacht door middel van het delegeren aan
vrouwen activiteiten.
De ondersteuning en de betrokkenheid van de Diaspora verhogen met als doel middelen
en expertise te mobiliseren voor de ontwikkelingsbehoeften van hun geboorteland. Dit
gaat gepaard met verschillende activiteiten die remittances en vredesontwikkeling bij
Diasporagemeenschappen stimuleren. Trainingen worden gegeven om kennis tussen de
Diaspora en hun families te overbruggen. En participatie van de diaspora bij belangrijke
kwesties als migratie en ontwikkeling wordt vergroot.

5

Projecten en de belangrijkste activiteiten in 2013
Dankzij de inzet van ons bestuur en vrijwilligers kunnen we tot nu toe het werk doen met
eigen gerealiseerde middelen. We hebben nog geen financiele middelen van andere bronnen
gehad.
Voor 4 nieuwe projecten zijn op dit moment wel toezeggingen gedaan. Deze projecten zijn nu
in de voorbereidingsfase. We zijn al vast blij met het voortgang van de financiering, want we
hebben belangrijke fondsen kunnen overtuigen om ons projecten te ondersteunen. Dankzij
Wildeganzen, Coraid en Impulsis kunnen wij investeren in de sociale kant van
ontwikkelingslanden. Dat komt door de inzet van ons bestuur die op een vrijwillige basis veel
uren inzetten voor de voorbereiding van deze projecten. Onderstaand een overzicht van deze
projecten die in 2013 zijn voorbereid:

Vrouwen empowerment door camel re-stoking:
Het gaat om inkomsten te genereren voor kwetsbare vrouwen (vooral alleenstaande met
kinderen) door kamelen aan te schaffen. Het is de bedoeling dat deze kamelenmelk voorziet in
naar schatting 4 a 6 liters per dag. Een deel van het melk wordt het gebruikt als
levensonderhoud en de rest van de melk gaat naar melk markt. Daar wordt het te koop
aangeboden. De opbrengst daarvan wordt besteed aan de andere benodigdheden van het
gezin.
Dit project is door Cordaid positief bevonden. Cordaid, een grote ontwikkelingsorganisatie
wil 50% van het geld bijdragen aan het project. Daarom is Kardo Aid nu heel erg bezig met
het verwerven van de rest van het geld. We zijn begonnen bijeenkomsten te organiseren voor
mensen uit Ethopie en iedereen die geïnteresseerd is in het geven van ontwikkelingshulp aan
Ethopie. Daarnaast hebben we al een folder verspreid over het project om de draagvlak te
vergroten. Binnenkort willen we bezoek brengen naar de lokale kranten om zoveel mensen
mensen te kunnen bereiken.

Project vrouwelijke genitale verminking in Godey Ethiopië :
Het project dient om het tegen te gaan van één van schadelijkstee traditionele praktijken in
Oost Africa: de vrouwen besnijdenis. Het verzoek kwam uit Ethiopië zelf. In deze regio is er
grote achterstand wat betreft rechten van vrouwen. Genitale verminking van vrouwen en
meisjes is hier al een eeuwenlange traditie. O.a. door programma's van BBC zijn Somalië in
Ethiopië vrouwen zich er bewust geworden van hun de problemen bij genitale verminking en
de keuze die ze hebben. De traditionele praktijk wordt door sommige groepen ter discussie
gesteld. De vrouwen kwamen vragen om workshops en seminars en AD Horn wil hen daarbij
helpen.
Kardo heeft een training van 20 sleutelfiguren voorbereiden. Dat onderdeel van het project is
door Kardo bekostigd. De financiering van de rest van het project is in Ethiopië gevonden.

Shabelle Basisschool in Godey Ethiopië :
Dit project wordt uitgevoerd in Godey District Ethiopië. Het gaat onder meer het bouwen van
5 klas lokale het aanschaffen van schoolbanken, schoolborden. Over het algemeen is het
klimaat erg warm en altijd kinderen van de school ervaringen warmte -gerelateerde
problemen. Elk jaar zal hun nieuwe 58 kinderen intake voor de kinderkamer. Dit project is
ook door Impulsis goedgekeurd. Ze willen ongeveer een derde van het project bijdragen.
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Daarom doen we ook onze best om de rest van het geld te zoeken door bedrijven te
benaderen. Onze vrijwilligers hebben al contact gehad met aantal bedrijven,scholen en
organisatie. onderdeel van het project is het samenstellen van ouderraad in de school. Dat
doen we om duurzaamheid en voortgang van de school te granderen.
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Stichting KARDO Financiëel Overzicht 2013
Overzicht baten en lasten 2013
Baten
Inzamelingsactie
Eigen inbreng

Lasten
Bankkosten
Training VGV in
Ethopie
Kantoor Kosten
Reis kosten

€ 3.000,00
€ 1.535,00

Drukwerk Kosten
Adminstratie en advies
kosten

Totaal Inkomsten

€ 4.535,00

Totaal Uitgaven

€ 160,00
€ 3.000,00
€ 330,00
€ 260,00
€ 500,00
€ 250,00

€ 4.500,00

Toelichting
In 2013 hebben er alleen voorbereidende projectactiviteiten plaatsgevonden. Derhalve zijn er
ook niet veel financiële middelen gegenereerd en uitgegeven. Uiteindelijk heeft dat
geresulteerd in een positief resultaat van € 35,-.
Deze € 35,- is ook het eigen vermogen van Stichting Kardo. Eind 2012 is Stichting KARDO
opgericht en 2013 was het voorbereidend jaar. Er zijn wel vanuit o.a. Wilde Ganzen bijdragen
gereserveerd voor onze projecten, maar dit zal pas in 2014 worden benut, wanneer de
projecten uitgevoerd gaan worden.
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