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SONPCCAN - Somali Network for Prevention and 
Protection against Child Abuse and Neglect is een 
mensen-/kinderrechtenorganisatie, een Somalisch 
netwerk ter preventie en bescherming van kinderen 
tegen mishandeling en verwaarlozing. SONPPCAN is in 
1989 in Mogadishu, Somalië opgericht door een groep 
juristen. Doel van de organisatie is het streven naar 
volwaardige rechten en het welzijn van Somalische 
kinderen, het leveren van een fundamentele bijdrage 
aan de bescherming van kinderen en het voorkomen 
van alle vormen van mishandeling, misbruik en 
verwaarlozing door het voeren van actie, lobby en 
projecten. Sinds 2004 is SONPPCAN ook in Nederland 
gevestigd en staan de kinderrechten, met name van 
vluchtelingen en de universele mensenrechten centraal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Shamsa Said 
06 - 283 135 18  |  shamsa@sonppcan.org 

Samenwerking - In dit project werkt 
SONPPCAN samen met Somalische 
zelforganisaties, Wegwijzer Training 
en opvoedadvies, Bureau Inzicht, 
Centra’s Jeugd en Gezin, GGD in AZC, 
Bureau Jeugd Zorg, AMK, Nidos en 
andere instellingen die te maken 
hebben met Jeugdhulpverlening.

Het project is mogelijk gemaakt 
danzij de bijdragen van Stichting 
Kinderpostzegels en Fonds voor 
Sociale Iniatieven.



‘Opvoeden in een nieuw land’PROJECT BARBAARIN

Veel Somalische ouders zijn onzeker over de opvoeding en vinden het moeilijk om 
hun kinderen op te voeden in Nederland. Zij maken weinig of geen gebruik van 
zorg- en hulpinstellingen bij opvoedproblemen. 

Hun kinderen leven tussen twee culturen. Thuis worden de Somalische normen en 
waarden gehanteerd, terwijl de maatschappij uit gaat van de Nederlandse normen 
en waarden. Dit is regelmatig aanleiding voor spanningen en irritaties, zowel binnen 
gezinnen als in de samenwerking met scholen en instellingen. Om dat te voorkomen 
heeft Stichting SONPPCAN (Somali Netwerk for prevention and protection against 
child abuse and Neglect) het project Barbaarin ontwikkeld. Project Barbaarin is een 
preventief interventieprogramma voor Somalische ouders op het gebied van 
opvoeding in eigen taal en cultuur.

In het project Barbaarin wil SONPPCAN de kennis en vaardigheden van Somalische 
ouders vergroten op het gebied van opvoeding in Nederland door deze te 
vergelijken met de Somalische manier van opvoeden. Tevens wil SONPPCAN een 
brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Somalische ouders. 

SONPPCAN voert het project uit in samenwerking met lokale Somalische 
organisaties en Bureau Wegwijzer Opvoedadvies. 

Het project wordt in drie steden uitgevoerd:
  • Amsterdam
  • Den Haag
  • Tilburg

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit twee groepen.
  • Directe doelgroep -  sleutel�guren en ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar
 en Somalische organisaties.
  • Professionals - Werkzaam met de doelgroep in het bijzonder CJG, AMK
 Opvoedondersteuning, consultatiebureaus, VTO, jeugdzorg.

Doelstelling

Ouders: 
  • Bevorderen van kennis en vaardigheden over het opvoeden in twee culturen;
  • Vergroten interactie tussen ouders en hun kinderen;
  • Een positief beeld van het combineren van eigen waarden en ‘westerse’ waarden;
  • Meer kennis over de ontwikkeling en het gedrag van hun kinderen;
  • Meer kennis over rechten van het kind;
  • Meer kennis over de meest voorkomende organisaties en instellingen op het
 gebied van gezondheid, welzijn, onderwijs van de jeugd;
  • Ontwikkeling helpdesk voor Somalische ouders en hulpverleners;
  • Het uitbouwen van een netwerk.

Instellingen:
  • Bevorderen kennis over achtergronden en denkwijzen van Somalische cliënten;
  • Vaardiger in communicatie met Somaliërs;
  • Brugfunctie vervullen tussen instellingen en ouders;
  • Benutten van helpdesk van Somalische ouders.

Fasering

Fase 1
   • Werving, contacten leggen met de professionals en met de doelgroep
   • Startbijeenkomst
Fase 2  
   • Cursussen 'Opvoeden in een nieuw land' voor sleutel�guren
   • Huisbezoeken
Fase 3 
   • Voorlichtingsbijeenkomsten
   • Cursussen 'Opvoeden in een nieuw land' voor sleutel�guren
Fase 4  
   • Cursus 'Omgaan met pubers' voor ouders
   • Materialen
   • Slotbijeenkomst
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