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Inleiding
Wij hebben Abdi Nageeye leren kennen als een innemende persoonlijkheid. Een persoon die
naast zijn passie en drive oog blijft houden voor de ander.
Hoewel Abdi in zijn jeugdige jaren ijzingwekkende ervaringen heeft opgedaan in zijn
geboorteland, is zijn liefde voor Somalië blijven bestaan.
Enkel door volharding en passie is Abdi momenteel houder van alle vijf de Nederlandse
records op de lange afstanden (10 kilometer, 15 kilometer, 10 mijl, halve marathon en
marathon), traint hij met de beste trainingsgroep ter wereld in Kenia en maakt hij samen
met wereldtoppers als Eliud Kipchoge en Kenenisa Bekele deel uit van het NN Running Team.
In 2016 nam Abdi namens Nederland deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar
hij als elfde eindigde op de marathon.
Hoewel succes ertoe kan leiden dat je naast de schoenen gaat lopen, bleef Abdi in alle
opzichten gewoon.
Abdi zou Abdi dan ook niet zijn als hij andere mensen niet in zijn succes laat delen.
Nadat Abdi ons te kennen gaf een stichting te willen oprichten om zijn geboorteland te
kunnen laten delen in zijn succes, was het voor ons een eer om een kleine bijdrage te mogen
leveren aan het realiseren van zijn droom.
Aangemoedigd door het enthousiasme en de sociale gedrevenheid van Abdi, willen we graag
in alle opzichten een professionele inhoud geven aan onze rol binnen de stichting, om zo
gezamenlijk te komen tot een succes waarbij de droom van Abdi tot werkelijkheid komt.
Namens het bestuur ‘Abdi Nageeye Foundation’,
Jos Boeve
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1.

Missie/visie

“In 1989 ben ik geboren in Somalië. Nadat in 1991 de regering viel, brak er een burgeroorlog
uit. Omdat het niet meer veilig was in Somalië, ben ik in 1996 samen met twee broers naar
Nederland gekomen. We konden in Den Helder terecht bij een veel oudere halfbroer die al
eerder naar Nederland was gevlucht. In Den Helder ging ik gelijk naar de basisschool. Daar
mocht ik gewoon een kind zijn, kon ik veilig buitenspelen en er waren geen soldaten en
legervoertuigen op straat. Het was een geweldig tijd voor mij, het voelde alsof ik in
Disneyland terecht was gekomen. Helaas hebben niet alle Somalische kinderen dezelfde
kansen als ik gekregen. De burgeroorlog in Somalië duurde nog tot 2006 en pas in 2016 zijn
er in mijn geboorteland voor het eerst verkiezingen geweest. De regering is nog jong en
mede daardoor behoorlijk arm. Het is een grote uitdaging om na 25 jaar burgeroorlog het
land weer op te bouwen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Gelukkig kunnen veel
kinderen inmiddels weer naar school, maar ze hebben niet altijd een veilige plek om te
spelen en te sporten. Mijn doel is om kinderen die veilige plek te bieden, waar ze kind
kunnen zijn en zich verder kunnen ontwikkelen. Ik weet hoe groot de rol van sport kan zijn in
een mensenleven en wil dat ook de kinderen van nu de kans krijgen om dat te ervaren.” ABDI NAGEEYE
1.2

Doelstelling

Voor veel kinderen in Nederland is sporten en spelen vanzelfsprekend. Het is belangrijk voor
hun ontwikkeling, want ze kunnen nieuwe vaardigheden opdoen en beter leren omgaan met
tegenslagen. Mijn doel is om dezelfde kansen te bieden aan kinderen in mijn geboorteland
Somalië en ervoor te zorgen dat ook zij kunnen sporten en spelen. Zo leren zij elkaar te
vertrouwen, samen te spelen en elkaar te respecteren. In een land dat 25 jaar burgeroorlog
heeft gekend zal dit duurzame ontwikkeling en ontzettend veel geluk teweeg brengen, bij
zowel de kinderen als hun ouders. Samen kunnen we Somalië veiliger, toleranter en
leefbaarder maken.
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1.3

Strategie

Inkomsten
De stichting wil het succes van Abdi inzetten om sponsoren te gaan werven. De
mediawaarde van Abdi is hoog. Het succes van sponsorwerving via de media is hierdoor
gewaarborgd.
Naast sponsorwerving wil Abdi ook een gedeelte van de royalties van zijn boek ten goede
laten komen aan de stichting.
Projecten
Door selectief projecten te kiezen met de grootste potentiele impact proberen we effectief
om te gaan met gelden.
De projecten worden duidelijk afgekaderd in omvang en individuele subdoelen. Er zal
projectgewijs gewerkt gaan worden. Praktisch houdt dit in dat een project pas gestart kan
worden als het lopende project is afgerond en de beoogde doelen zijn behaald.
In al onze projecten werken we samen met lokale experts. De mensen die baat hebben bij
onze projecten staan centraal in de ontwikkeling en vormgeving hiervan. Hiermee creëren
we eigenaarschap en waarde, waardoor er ook na implementatie zorg gedragen zal worden
voor de uitkomst van onze projecten. Duurzaamheid is een kernwaarde in onze manier van
werken omdat we het belangrijk vinden dat we impact op lange termijn kunnen garanderen.
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2.

Huidige situatie

In 2019 moet het eerste project gerealiseerd worden. Na een gedegen selectie zal er gestart
worden met het in kaart brengen van een planning inclusief beoogde doelen.

2.1

Activiteiten van de organisatie

•

Het opwaarderen van bestaande sport- en speelplaatsen, inclusief ondersteunende
infrastructuur zoals drinkwaterfilters.

•

Het inzetten van een mobiele activiteitenwagen, uitgerust met verschillende sporten spelartikelen.

•

Begeleiding van sportactiviteiten door goed getrainde, lokale werknemers en het
organiseren van verschillende sportevenementen.

2.2

Voorbeeld van activiteiten

In Somalië zijn veel bestaande sportvelden van onder andere scholen compleet verwoest en
verwaarloosd. Een project van de stichting zou kunnen gaan om het opwaarderen van een
sportveld. We brengen de wensen van de community zorgvuldig in kaart en zorgen dat zij bij
elke stap worden betrokken. Denk aan inventarisatie van benodigde goederen,
veiligheidseisen en een plan voor onderhoud.
Door het opwaarderen van bestaande faciliteiten, kunnen we ervoor zorgen dat kinderen
weer een veilige omgeving hebben om te sporten en te spelen – de kern van onze missie.
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3.

Toekomst

We zien dat Somalië steeds stabieler wordt en er een enorme drive heerst om het land weer
op te bouwen.
3.1

Voorbeeld

We verwachten dat onze projecten een kleine kickstart kunnen geven aan de lokale
bevolking om over de juiste middelen te beschikken om hun omgeving weer veilig en
kindvriendelijk te maken. De drive om het land weer op te bouwen draagt vervolgens bij aan
de verantwoordelijkheid van de lokale bevolking om zelf het beheer van faciliteiten in
handen te nemen en hiervoor zorg te dragen.

7

Abdi Nageeye Foundation

4.

Organisatie

Abdi Nageeye Foundation
Snelliusstraat 10,
6533NV Nijmegen
Email
Telefoonnummer
KvK- nummer
RSI- nummer

: info@abdinageeyefoundation.org
: 0243515077
: 70622930
: 858398072

ANBI-status
Voor vragen over de stichting kunt u een email-bericht sturen of telefonisch contact opnemen
met één van onderstaande bestuursleden.
4.1

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de navolgende leden:
• Voorzitter:
dhr. J.L. Boeve
• Penningmeester:
dhr. G.T.H.W. Ebbers
• Secretaris:
mevr. J. Van Ginkel
• Bestuurslid:
dhr. A.P.L. Willems
• Bestuurslid:
dhr. A. Nageeye
Het bestuur van de stichting voert haar werkzaamheden onbezoldigd uit: slechts de
gemaakte onkosten tijdens uitoefening van haar functie ten behoeve van de stichting te
maken worden na goedkeuring door het bestuur ten laste gebracht van de stichting.

4.2

Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting. De stichting maakt uitsluitend gebruik
van vrijwilligers.
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5.

Financiën

De Stichting Abdi Nageeye Foundation verwerft haar inkomsten door donaties en giften die
ten goede komen aan de door het bestuur van de stichting aangewezen projecten in
Somalië.
Het bestuur van de Stichting Abdi Nageeye Foundation voert haar werkzaamheden
onbezoldigd uit: slechts de onkosten tijdens de uitoefening van werkzaamheden ten
behoeve van de stichting worden na goedkeuring door het bestuur ten laste gebracht van de
stichting.
De doelstelling van de Stichting Abdi Nageeye Foundation is niet om vermogen op te
bouwen. Het bijeengebrachte vermogen door donaties en giften zal, na ontvangst, ingezet
worden ter ondersteuning van de door het bestuur van de stichting aangewezen projecten.
De stichting zal het geld pas uitgeven nadat het hierover de beschikking heeft. De Stichting
Abdi Nageeye Foundation zal dus nooit meer toezeggingen doen dan dat de stichting
gestand kan doen. Er zal altijd worden gestreefd naar minimalisering van kosten. De
overheadkosten zijn minimaal waardoor de Stichting Abdi Nageeye Foundation in staat is de
ontvangen middelen vrijwel geheel aan de projecten te besteden.
Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt door de penningmeester het boekjaar
afgesloten. Hij brengt daartoe een concept-jaarrekening uit en legt deze voor ter
goedkeuring aan het bestuur. Na goedkeuring zal deze jaarrekening definitief uitgebracht
worden. Voor 1 juli van het nieuwe kalenderjaar zal de jaarrekening inclusief een toelichting
openbaar gemaakt worden.
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