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FEDERATIE SOMALISCHE ASSOCIATIES NEDERLAND

Missie kerngroep

Als Afrikaanse mannen en vrouwen voelen wij ons verantwoordelijk en 
gemotiveerd om eraan bij te dragen dat vrouwelijke genitale verminking stopt, 
zowel in Nederland als in onze landen van herkomst.  Wij kennen de mensen, 
de taal en de cultuur.  Door mensen op de gezondheidsrisico’s te wijzen en over 
hun motieven te praten willen wij het goede behouden van onze cultuur en de 
schadelijke praktijken uitbannen.

Meer informatie:
www.vgv.ggd.nl
www.meisjesbesnijdenis.nl
www.tegenvrouwenbesnijdenis.nl

PreveNtie  
MeisjesbesNijDeNis

Kerngroep voorlichters 
Meisjesbesnijdenis
in deze folder stellen wij graag een aantal voorlichters voor die u kunt 
inschakelen als u voorlichting wilt (laten) geven over meisjesbesnijdenis, 
ofwel vrouwelijke genitale verminking. 
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voorlichters

 rukio Adow 

woonplaats:  Capelle a/d ijssel 
E-mail:  asiya_g@hotmail.com 
Telefoon:  06-14 47 43 40
Talen:  Nederlands, somalisch 

 Haimanot belay 

Woonplaats:  Leidschendam, Den Haag
E-mail:  haimi.belay@gmail.com
Telefoon:  06-48 54 14 89 
Talen: Nederlands, engels,  
    Amhaars (taal van ethiopië) 

 Mesert bekele 
 

Woonplaats:  rotterdam
E-mail: meseretbekele@gmail.com
Telefoon:   06-44 21 21 91
Talen:  Nederlands, engels (redelijk),   
    Amhaars (taal van ethiopië) 

 Assan sare bidiga 

Woonplaats:  Utrecht
E-mail:  hadinkai@gmail.com
Telefoon:  06-16 35 63 28
Talen: Nederlands, engels,  
   Hausa (handelstaal in West-Afrika;  
     voornamelijk Ghana, Nigeria en 
  Niger), bisa (taal van burkina-Faso)
 

 bienco bolumba 

Woonplaats:  Assen
E-mail:  bolumba.bianco@hotmail.com
Telefoon: 06-20 48 56 53
Talen:  Nederlands, engels (redelijk),   
    Frans, Congolees

 Abeba  Gebremedihin 

Woonplaats:  rotterdam
Telefoon:  06-23 27 04 20 / 
                     010-410 15 58
E-mail: agebremedihin@hotmail.com
Talen:  Nederlands,  
    tigrinya (taal van eritrea)

 Yusuf Daud Muddey 

Woonplaats:  Groningen
E-mail: yusufmuddey@hotmail.com
Telefoon:  06-84 02 38 35
Talen: Nederlands, Engels,    
    Arabisch  (redelijk) 

 Augustine Niaré 

Woonplaats:  Zuidhorn
E-mail: niare.mamani@hetnet.nl
Telefoon:  06-19 55 63 78
Talen:  Nederlands,  
    bambara (taal van Mali), Frans 

 Nafisa Nur Osman     

Woonplaats:  Den bosch
E-mail:  nafosman@yahoo.com
Telefoon:  06-34 74 55 17
Talen:  Nederlands, engels, somalisch,  
    Swahili (taal van Oost-Afrika) 

 Hamdi suleyman 

Woonplaats:  eindhoven
E-mail:  hamdi.suleyman@gmail.com
Telefoon: 06-85 15 48 54
Talen:  Nederlands, engels,   
    somalisch, Arabisch

voorlichting aan ouders uit risicolanden
 
in Nederland wonen meer dan 140.000 mensen die afkomstig zijn uit een land waar 
meisjesbesnijdenis voorkomt. ruim 27.000 hiervan zijn meisjes onder de 19 jaar. Zij 
lopen het risico om besneden te worden. Meisjesbesnijdenis is in Nederland verboden 
omdat het gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en omdat het de rechten van 
minderjarige meisjes schaadt. in de praktijk blijkt dat mensen die deze traditie uit hun 
land van herkomst hebben meegenomen, daar niet zo gemakkelijk mee kunnen stoppen. 
Dit kan verschillende redenen hebben, zoals traditie, religie en ook onwetendheid. er 
is voorlichting nodig om hen bewust te maken van de gevaren en van de wetgeving in 
Nederland. De kerngroep kan deze voorlichting zelfstandig voor u verzorgen. Zij kennen 
de doelgroep en hun dilemma’s en kunnen een brug slaan tussen de culturen. 

voorlichting aan professionals 
 
Professionals in Nederland kunnen te maken krijgen met meisjes die het risico lopen 
besneden te worden. Meisjesbesnijdenis is een vorm van kindermishandeling en valt 
onder de Wet meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat betekent dat 
professionals die met kinderen werken, als taak hebben om het te signaleren. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om leerplichtambtenaren, leerkrachten, kinderopvangmedewerkers 
of welzijnswerkers. Om meisjesbesnijdenis te kunnen signaleren, moeten deze 
professionals weten wat meisjesbesnijdenis is, waarom het gedaan wordt, wat de 
signalen zijn en waar meer informatie te vinden is. De kerngroep is opgeleid om uw 
professionals hierover te informeren.

Hierbij ontvangt u de namen van onze tien voorlichters en hun contactgegevens. Wij 
nodigen u van harte uit gebruik te maken van hun diensten!

Hartelijke groet,

tosca Hummeling Zahra Naleie 
GGD Nederland Federatie Somalische Associaties Nederland
Projectleider landelijke uitrol preventieve  Projectleider vrouwelijke genitale verminking
aanpak vrouwelijke genitale verminking

voorlichting 


