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Affectie, passie, toewijding, genegenheid; verschillende termen 
voor het beschrijven, begrijpen en ervaren van liefde. 

Liefde, voor alle uithoeken in de wereld; voor afgelegen streken 
en plekken; heinde en verre. 

Liefde, voor zwart, bruin, geel en wit; voor wie eet met hand, 
stok of vork; voor de arme en de rechtvaardige rijke; voor jong 
en oud; voor analfabeet en dichter; voor de drager van een hart. 
Liefde, voor elkaar! 

Liefde, voor wie slaapt zonder, en behoeftig is aan voedsel, 
water en onderdak; weeskinderen; vluchtelingen; zieken en 
hulpbehoeftigen. 

Liefde, om hulpbehoeftigen te helpen en bij te staan; hun pijn 
en vreugde te delen. 

Liefde, voor gerechtigheid, rechtvaardigheid, vrijheid en 
humaniteit. 

Dat is onze liefde. 

De liefde die ons in de uithoeken van Afrika, Azië en Europa; 
soms in de woestijn, soms in het regenwoud en soms op de top 
van de berg verenigt met zonderlingen en armen. 

De liefde snijdt als een scherf in het hart bij het zien van een 
weeskind; zorgt voor tranen van ontferming bij het betuigen 
van een behoeftige en vibreert de rivier van pijn over het hele 
lichaam wanneer een vluchteling zijn oord achter moet laten. 

Aleer, beleven wij liefde voor de nalatenis van de Profeet 
Mohammed (vzmh) “De besten onder de mensen zijn degenen 
die het meeste voordeel brengen aan de rest van de mensheid.” 

Een liefde die zal voortbestaan tot de Dag des Oordeels. 

De uitbreiding van ons team, de stijging van onze noodhulp en 
de groei van de bereikte aantallen, betuigen dat deze liefde 
uitsluitend groeit en zal groeien! 

Sinds de oprichting 24 jaar geleden in 1993 hebben honderden 
vrijwilligers deze liefde met ons gedeeld en ons bijgestaan. 
Samen met 400 vrijwilligers, 8000 donateurs en een hulpbudget 
van 2,1 miljoen euro heeft IHH Nederland in 22 landen meer dan 
vijfhonderdduizend behoeftigen een helpende hand toegereikt. 

In naam van de armen, behoeftigen en noodlijdenden bedanken 
wij u, de donateurs, voor het mede mogelijk maken en het delen 
van onze liefde, amor, passie, toewijding en genegenheid.

Van de Redactie
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Algemene
uitgaven:

€ 223.350,64

Projecten
uitgaven:

€ 1.808.955,03

TOTAAL € 2.088.044,58,-

Inkomen
Algemene uitgaven

89,5%

10,5%
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PROJECTEN UITGAVEN

TOTAAL € 1.808.955,03,-

Offerproject (Kurbanproject) € 462.615,00

Weesproject € 500.469,20

Landbouwproject € 14.422,00

Gezondheidsproject € 31.598,00

Sociale steunprojecten € 113.942,85

Onderwijsprojecten € 75.392,00

Waterprojecten € 291.090,98

Voedselprojecten € 319.425,00 
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De 5 jaar durende oorlog in Syrië laat zijn diepe sporen na. 
Niet alleen in Syrië en de landen er om heen, maar overal 
ter wereld zijn de sporen merkbaar. De slachtoffers van 
de oorlog die zijn gevlucht naar Europa voor een beter 
en vooral veiliger leven, moeten immense moeilijkheden 
doorstaan aan de grenzen van verschillende Europese 
landen. Als zij de oversteek van de Middellandse zee 
overleven, moeten zij vervolgens zonder eten en drinken 
wachten op toegang tot Europa. Terwijl de Europese 
landen wegens eigen economische belangen, vergadering 
na vergadering, nog steeds terughoudend blijven met het 
toelaten van deze vluchtelingen, lijden deze kinderen, 
ouderen, zieken en zelfs zwangere vrouwen. Er wordt hen 
niet alleen de toegang tot Europa verboden, maar ook 
toegang tot menswaardige hulp.

IHH Nederland is al sinds het begin van de oorlog in Syrië 
actief in het bieden van humanitaire hulp en ondersteuning 
aan de vluchtelingen in onder andere Turkije, Albanië en 
de Balkan landen. Dit doel voor ogen houdend, hebben 
wij dankzij uw steun en bijdrage, wederom hulp kunnen 
bieden aan de vele vluchtelingen bij de grens van 
Macedonië. İn januari dit jaar hebben wij samen met onze 
partner organisatie El- Hilal in Macedonië 15 dagen lang, 
de vluchtelingen voorzien van de uiterst noodzakelijke 
basisbehoeften. En ook dit keer hebben wij samen met 
El- Hilal weer 15 dagen lang hulp kunnen bieden door 
verscheidende noodpakketten uit te delen aan de grens 
bij Macedonië en Servië. Deze noodpakketten bestaan uit; 
brood, melk, gepureerde kip, soep, croissants, yoghurt, 
rugtas, schoenen, Pampers, kleding en toilet artikelen.
Moge Allah jullie bijdragen en steun accepteren en ons de 
kracht en steun geven om deze projecten te kunnen blijven 
voortzetten.

Uw hulp heeft 
de Syrische 
vluchtelingen 
in Macedonië 
bereikt

 Noodhulp projecten
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Onder de vele vluchtelingen die naar Nederland zijn 
gekomen zijn ook veel kinderen. Zij hebben hun land 
moeten verlaten en daardoor moeilijke en traumatische 
ervaringen meegemaakt. Om de pijn van een deel van 
hen te verzachten heeft IHH NL  de weeskinderen van het 
vluchtelingenkamp te Amsterdam, uitgenodigd naar de 
benefiet braderie van IHH NL. Zij hebben hier uitgebreid 
ontbeten, hebben verschillende cadeautjes gekregen en 
een fantastische dag gehad. Enkele weken hierna heeft 
de jongerencommissie van IHH NL in samenwerking met 
een groepje lokale vrijwilligers, deze kinderen nogmaals 
mogen verblijden. Zij zijn naar een speelzaal in Amsterdam 
Sloterdijk gebracht waar zij zich de hele dag hebben kunnen 
vermaken. Ook IHH NL voormalig voorzitter Selami Yüksel 
was hierbij aanwezig. Gezamenlijk hebben zij gespeeld, 
gevoetbald en gegeten.

Ondanks de moeilijke situatie waarin deze kinderen zich 
bevinden, hebben zij kunnen lachen en plezier kunnen 
maken. Zij konden voor even weer een normaal kind zijn: 
lachen en spelen zonder zorgen!

Blije 
gezichten 
van de kleine 
vluchtelingen

IHH 2017IHH 2017 1716



Bosnia Herzegovina €11.850,00

Togo €15.500,00

Tsjaad €19.775,00

Syrische vluchtelingen €20.000,00

Somalie €15.950,00

Palestina €15.000,00

Pakistan €10.000,00

Oeganda €18.150,00

Niger €15.500,00

Macedonia €11.200,00

Kyrgyzistan €16.000,00

Kameroen €16.000,00

Irak-Kirkuk €9.000,00

Indonesie €15.500,00

Gambia €15.500,00

Filippijnen €15.500,00

Ethiopa €16.000,00

Bangladesh €36.500,00

Albanie €11.000,00

Afghanistan €15.500,00

VOEDSELPROJECTEN

TOTAAL € 319.425,-
IHH 2017IHH 2017 1918



Een groei van 22,5% in donaties
Al ruim 23 jaar werkt IHH NL op internationaal niveau in 
verscheidene landen. Alhamdulillah, tijdens de Ramadan 
2016 zijn de donaties met 22,5% gestegen ten opzichte van 
vorig jaar. Dit betekent dat wij dit jaar tijdens de Ramadan 
maar liefst €376.411,- aan giften hebben ontvangen! 
Dankzij deze donaties hebben wij tijdens de Ramadan in 
20 verschillende landen voedselpakketten, kleding voor 
weeskinderen en iftar’s voor armen kunnen uitdelen. Al uw 
donaties zijn volledig overgebracht naar die mensen die dit 
het hardst nodig hebben.

IHH NL is een hulporganisatie die niet gebonden is aan 
enig religieuze, politieke of ideologische organisatie. Wij 
zijn derhalve volledig onafhankelijk en kunnen effectief en 
zonder enige beperkingen of tussenkomst uw giften gericht 
en op de beste wijze overbrengen aan diegene die dit het 
hardst nodig hebben.

Wij werken met een betrouwbaar en ervaren team en 
documenteren al onze werkzaamheden tot in detail. Wij 
zijn hier zeer open en transparant in en kunnen alles 
verantwoorden en inzage bieden aan een ieder die hier 
graag meer over zou willen weten. Wij hebben mede 
dankzij deze werkwijze, het vertrouwen gewonnen van vele 
duizenden donateurs. Dit is dan ook duidelijk te merken aan 
de jaarlijkse groei in giften en sympathisanten van IHH NL.
Ook dit jaar was het Ramadan project zeer succesvol. 
Dankzij jullie bijdragen hebben wij ruim 84.000 armen 
en wezen kunnen helpen! Wij willen bij deze dan ook al 
onze vrijwilligers, donateurs en sympathisanten van harte 
danken. Moge ALLAH onze daden accepteren en jullie allen 
rijkelijk belonen met het beste voor jullie bijdragen en 
steun!

RAMADAN
HULP
PROJECTEN

 Ramadan projecten
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ZAKAAT/
AALMOES
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Ramadan Hulp Projecten

2016
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Het RAMADAN Programma 2016

Landen Aantal 
voedselpaketten Totaal kg  Verantwoordelijke Geprofiteerden Inhoud voedselpakketten

Afghanistan 375 8250 Murat	Kurt 2625 Rijst,	suiker,	olie,	bonen,	dadels

Albanië 500 8000 Ismet	Yen 3500
Rijst,	suiker,	olie,	meel,	pasta,	
soepen,	tomatenpuree

Bangladesh 700 21000
Ayhan	Arslantaş
	Mahmut	Bağcı

4900 Rijst,	suiker,	olie,	vermicelli

Bosnië	en	
Herzegovina 400 10000 Oruç	Uluçay 2800

Suiker,	olie,	meel,	rijst,	pasta,	
soepen,	bonen,	jam,	frisdranken

Tsjaad 4800 12000
M.	F.	Kelsaka	Veli	
Bilge
M	Yıldız

3360 Pasta,	rijst,	meel,	olie

Indonesië 650 9100 Selami	Yüksel 4550
Rijst,	olie,	suiker,	gebak,	thee,	
meel,	melk,	sardine,	frisdranken

Ethiopië 383 13405 Necibullah	Halıcı 2681 Meel,	olie,	dadels

Filippijnen 1600 16000
Abdurrahman	
Katırcı

11200 Rijst

Palestina 576 9792 Partner	kuruluş 4032
Olie,	pasta,	linzen,	suiker,	rijst,	
meel,	thee

Gambia 485 19400
Mesut	Yıldız,	A	
Taşköprü

3395 Rijst,	suiker,	olie

Irak-Kerkük 425 8500 Zeki	Hamid 2975
Rijst,	suiker,	thee,	olie,	
tomatenpuree,	bonen,	dadels,	
gebak,	zout,

Kameroen 950 23750
M.	F.	Kelsaka	Veli	
Bilge	
M	Yıldız

6650 Rijst,	suiker,	olie

Kirgizië 800 12800 Furkan	Yüksel 5600
Olie,	suiker,	meel,	rijst,	pasta,	jam,	
koffie,	thee,	bonen,	tomatenpuree,	
zout

Macedonië 473 12771 İsmet	Yen 3311
Suiker,	olie,	meel,	rijst,	pasta,	
soepen,	bonen,	jam,	frisdranken,	
santella

Niger 800 25600
Murat	Öktener	
Yahya	Asar

5600
Rijst,	suiker,	mais	meel,	olie,	
tomatenpuree,	melkpoeder

Pakistan 400 12000 Talha	Uğurlu 2800
Meel,	suiker,	olie,	rijst,	linzen,	mais	
meel,	dadels,	thee,	zout,	lucifers

Somalië 575 21275 Yasin	Küçük 4025 Rijst,	meel,	suiker,	olie,	dadels

Syrische	
vluchtelingen 400 11200 Nihat	Aktaşlı 2800 Pasta,	meel,	suiker,	olie,	soepen

Togo 480 9600 Mahmut	Sorgucu 3360
Mais	meel,	barbunya,	rijst,	meel,	
suiker,	ollie

Oeganda 600 15000
Hakan	Vurel	
Muhabbet	Ünal

4200 Mais	meel,	rijst,	meel,	suiker,	olie

Totaal 12052 279443 84364

Nr Landen Hulp
behoeftigen

1 Afghanistan 100

2 Albanië	 200

3 Bangladesh 500

4 Bosnië	en	
Herzegovina 370

5 Tsjaad 400

6 Indonesië 100

7 Ethiopië 200

8 Filippijnen 100

9 Palestina 100

10 Gambia 100

11 Irak-Kirkuk 100

12 Kirgizië 200

13 Macedonië 240

14 Niger 100

15 Somalië 190

16 Togo 100

17 Oeganda 300

 Totaal 3400

In 18 landen zijn met 3400 hulpbehoeftigen
het iftar maaltijd genutigd
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Grafiek aantal begunstigden Ramadan voedselpaketten

IN 20 LANDEN 12052 FAMILIES 279 TON VOEDSEL UITGEDEELD AAN TOTAAL 84346 ARMEN

Oeganda

Togo

Syrische
vluchtelingen

Somalië

Pakistan

Niger

Macedonië
Kirgizië Kameroen Irak-Kerkük

Gambia

Palestina

Filipijnen

Ethiopië

Indonesië

Tsjaad

Bosnië-Herzegovina
BangladeshAlbaniëAfghanistan

Aantal begunstigden: 2625 Aantal begunstigden: 3500 Aantal begunstigden: 4900
antal begunstigden: 2800

Aantal begunstigden: 3360

Aantal begunstigden: 4550

Aantal begunstigden: 4550

Aantal begunstigden: 11200

Aantal begunstigden: 4032

Aantal begunstigden: 3395

Aantal begunstigden: 2975Aantal begunstigden: 6650Aantal begunstigden: 5600

Aantal begunstigden: 3311

Aantal begunstigden: 5600

Aantal begunstigden: 2800

Aantal begunstigden: 4025

Aantal begunstigden: 2800

Aantal begunstigden: 3360

Aantal begunstigden: 4200
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OFFERPROJECTEN

TOTAAL € 462,615,-

Tsjaad €25.010,00

Togo €24.780,00

Syrische vluchtelingen €10.000,00

Somalie €25.665,00

Palestina €13.200,00

Pakistan €38.250,00

Oeganda €31.860,00

Niger €25.600,00

Mongolie €20.000,00

Kyrgyzstan €20.000,00

Kameroen €22.520,00

Irak Kirkuk €5.000,00

Indonesie €18.500,00

Gambia €31.454,00

Filippijnen €22.059,00

Ethopia €22.537,00

Bosnia Herzegovina €14.000,00

Bangladesh €62.180,00

Albania €8.500,00

Afgahnistan €21.500,00
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Zoals ieder jaar, heeft IHH NL ook in 2016 het qurban 
project uitgevoerd. Dit doen wij door met uw donaties in 
ruim 20, vooraf geselecteerde landen, lokaal dieren in te 
kopen, te offeren en het vlees onder mensen die dit hard 
nodig hebben te distribueren. Dankzij uw hulp, kunnen we 
duizenden offers brengen en méér dan 150.000 mensen 
blij maken met vlees tijdens de feestdagen.
 
In 2016 hebben wij in 21 landen offers gebracht, met in 
totaal; 7.190 offersaandelen, waarbij het vlees is uitgedeeld 
aan ongeveer 177.000 armen. Dankzij alle donateurs zijn 
er vele armen gevoed, waaronder soms zelfs mensen die 
slechts 1 keer per jaar (tijdens ons Qurban project) toegang 
hebben tot vlees.
 
Onze organisatie groeit nog steeds elk jaar en blijft zich 
dan ook keer op keer verder ontwikkelen. Al jaren is onze 
organisatie bezig met het bewerkstelligen van het Qurban 
project en vele andere projecten, welke met de dag ook 
groeien. Wij danken al onze vrijwilligers, donateurs en een 
ieder die zich met passie en oprechtheid inzet voor deze 
zaak.
 
Voor het bepalen van de prijzen van de Qurban, hanteren 
wij een systeem waarbij de prijzen voor qurbanis worden 
bepaald op basis van de lokale omstandigheden in het 
desbetreffende land. Zo kunnen onze donateurs zelf kiezen 
uit meerdere prijscategorieën en krijgt iedere donateur de 
mogelijkheid om een qurbani te offeren, naar zijn of haar 
vermogen.
 
Wij willen nogmaals alle donateurs die hebben bijgedragen 
om de minderbedeelden een hand toe te reiken danken. 
Moge Allah (azza wa djal) dit van jullie accepteren en 
jullie allen rijkelijk belonen, zowel in de wereld als in het 
hiernamaals!

Een geslaagd 
Qurban project 
2016!

 Qurban projecten
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QURBAN
PROJECT 2016

Qurban Programma 2016
Nr Landen Gedoneerde 

aandelen 
 Geprofiteerden Verantwoordelijke

1 Afghanistan 340 8160 Yasin Küçük  

2 Albanië 85 1955 Mehdi Gurra

3 Arakans vluchtellingen 557 13368 Mahmut Bağcı / Mustafa Kuru

4 Bangladesh 173 4152 Göktuğ Şenler / Ali Tahir 

5 Bosnie Herzegovina 140 3360 Oruç Uluçay

6 Ethiopië 335 8040 Necibullah Halıcı /  Adil / Abdullah 
Katırcı

7 Filipijnen 350 8400 İsmet Yen / Talha Uluçay

8 Gambia 546 13650 Enver Eren / Bekir Baş

9 Indonesië 182 4550 Murat Kurt

10 Kameroen 413 10325 Muhammet Yıldız / Erkan Ay

11 Kyrgyzistan 200 5000 Recep Katırcı

13 Mongolië 700 17500 Burak Emeni

14 Niger 440 11000 Selami Yüksel 

15 Oeganda 558 13950 Muhammet Ali Ateş / İlhami Deniz 

16 Pakistan 443 11075 Ayhan Arslantaş / Mustafa Ulusoy

17 Palestina 61 1403 Aybek Rabay

18 Somalië 480 12000 Fikri Coşkunsu / Adem Değerli 
(İngiltere IHH)

19 Syrische Vluchtelingen-
Turkije

50 1200 Nihat Aktaşlı

20 Togo 387 9288 Metin Oğuz Yıldız / Yasir Sorgucu

21 Tsjaad 750 18750 Murat Öktener/ Zehra Öktener/ 
Muhabbet Ünal

Totaal 7190 177126

TOTAAL 7190 AAANDELEN TOTAAL AANTAL BEGUNSTIGDEN 177126

Togo

Somalië

Palestina 

Pakistan

Oeganda

Niger

Mongolië
Kirgizië Kameroen

Indonesië

Gambia

Filipijnen

Ethiopië

Bosnie
Herzegovina 

Arakans
vluchtellingen 

AlbaniëSyrische 
Vluchtelingen- Turkije

Bangladesh

AfghanistanTsjaad

QURBAN REGIO’S EN AANTALLEN IN 2016 

Aandeel:  546
Begunstigden: 13650

Aandeel:  350
Begunstigden: 8400

Aandeel:  335
Begunstigden: 8040

Aandeel: 140
Begunstigden: 3360

Aandeel: 173
Begunstigden: 3360

Aandeel:  557
Begunstigden: 13368

Aandeel:  85
Begunstigden: 1955

Aandeel:  350
Begunstigden: 8160

Aandeel:  750
Begunstigden: 18750

Aandeel:  387
Begunstigden: 9288

Aandeel:  50
Begunstigden: 1200

Aandeel:  480
Begunstigden: 1200

Aandeel:  61
Begunstigden:1200

Aandeel:  443
Begunstigden: 1403

Aandeel: 558
Begunstigden: 13950

Aandeel:  440
Begunstigden: 11000

Aandeel:  700
Begunstigden: 17500 Aandeel:  200

Begunstigden: 5000
Aandeel:  413
Begunstigden: 10325

Aandeel:  182
Begunstigden: 4550
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TOTAAL € 500.469,20,-
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IHH Nederland zorgt al jaren voor weeskinderen overal 
ter wereld. Veelal bevinden zij zich in crisisgebieden, 
waar ze in de meest benarde situaties moeten leven. Als 
humanitaire hulporganisatie voorzien wij de weeskinderen 
van basisbehoeften zoals voedsel, onderwijs en onderdak. 
Wij doen dit om hun leven een stukje makkelijker te 
maken en hen te helpen een solide basis te bouwen voor 
de toekomst. Met dit doel voor ogen zetten wij onze 
weesprojecten voort omwille van de weeskinderen, die 
in onze weeshuizen of bij hun families leven. Wij zorgen 
voor weeskinderen in verschillende landen zoals; Ethiopië, 
Somalië, Afghanistan, Niger, Tsjaad, Kameroen, Gambia, 
Palestina, Kirgizië, Bangladesch, Albanië en Uganda.

IHH Nederland zorgt voor duizenden weeskinderen met 
behulp van sponsor families. Een sponsor uit Nederland 
zorgt voor hen d.m.v. een maandelijkse donatie. Op deze 
wijze werken wij gezamenlijk aan een betere toekomst 
voor hen.

Wilt u ook bijdragen aan dit nobele doel? Wordt dan ook 
sponsor en adopteer een weeskind! Voor een bedrag van 
slechts €30,- per maand adopteert u een weeskindje in één 
van de bovengenoemde landen. Op deze manier draagt 
u bij aan een voorspoedig toekomstperspectief van een 
weeskindje. Zodra u sponsor wordt ontvangt u een foto en 
de gegevens van het kind. Daarnaast ontvangt u jaarlijks 
een rapport met de voortgang en de huidige situatie van 
het weeskind.

U kunt een wees adopteren door het formulier op onze site 
in te vullen of door langs te komen op ons kantoor

 Wees projecten

ADOPTEER 
EEN WEES!

2016  Wees Projecten
Totaal 1301 weeskinderen

20 23 23 24 30 32 48 60 60 63 67 100

751

Kameroen

Bosnië en Herzegovina
Niger

Tsjaad
Gambia

Kirgizië
Oeganda

Albanië

Afghanistan

Bangladesh
Ethiopië

Somalië
Palestina

In de maand Ramadan 
zijn in 15 landen aan 1048 
weeskinderen Eid kleren 

uitgedeeld

Nr Landen Wezen

1 Afghanistan 25

2 Albanië 150

3 Bangladesh 175

4 Tsjaad 100

5 Indonesië 50

6 Ethiopië 50

7 Filippijnen 50

8 Palestina 50

9 Gambia 100

10 Kameroen 73

11 Kirgizië 50

12 Nijer 50

13 Somalië 50

14 Togo 25

15 Oeganda 50
 Totaal 1048
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Bezoek aan 
weeskinderen 
in Albanië

Samen met IHH NL bestuurslid Murat Kurt en zijn vrouw 
Sundus Kurt, heeft de IHH NL vrouwen jongeren commissie 
ten tijden van de Ramadan, een reis gemaakt en een mooi 
wees project uitgevoerd, ten behoeve van de weeskinderen 
in Albanie. Namens de commissie gingen; Nagihan Yıldırım, 
Merve Gündüz, Kübra Kaya, Beyza Şimşek en Raziye 
Başaran op pad en begonnen zij vol enthousiasme aan hun 
eerste reis voor een dergelijk project.  

De vrouwen jongeren commissie was reeds maanden 
geleden al begonnen met de voorbereidingen voor dit 
project d.m.v. het werven van fondsen om de weeskinderen 
in Albanië te voorzien van schoolspullen en kleren. In 
samenwerking met verschillende stichtingen en organisatie 
zijn er benefits en bijeenkomsten georganiseerd om geld 
op te halen zodat tenminste; 550 weeskinderen konden 
worden voorzien van schoolspullen en minstens 150 van 
hen verblijd konden worden met nieuwe kleding.

Het was een leerzame reis voor de jongedames. Zij hebben 
gereisd door de Bosnische stad Sarajevo en zijn vervolgens 
doorgereisd naar Tuzla, waar zij de heilige nacht Lailatul 
Qadr hebben doorgebracht. Zij hebben daar samen met de 
lokale partnerorganisaties van IHH en lokale behoeftigen 
een iftar maaltijd genuttigd en het nachtgebed verricht. 
De tweede bestemming was de zeer oude stad Tirana, de 
hoofdstad van Albanië. Waar de partnerorganisatie van IHH 
NL, genaamd ALSAR, de voorbereiding voor het evenement 
had getroffen. Zij hadden hiervoor een grote sportzaal 
afgehuurd waarbij jong en oud was uitgenodigd voor het 
programma. Op vrijdag 1 juli 2016 was het eindelijk zover, 
de dames van de jongeren commissie kwamen in contact 
met de kinderen waar zij zich maanden lang voor hebben 
ingezet. Zij hebben met de kinderen gesproken, gelachen en 
tijd doorgebracht. Uiteraard waren zij daar met een doel en 
hebben zij de spullen bestaand uit; schooltassen,  schriften, 
pennen en boeken uitgedeeld onder de kinderen. Dankzij 
deze bijeenkomst hebben de jonge dames en de aanwezige 
gasten een mooi Eid sfeer kunnen meemaken.

Wij hopen dit soort mooie samenwerkingen en projecten 
in de toekomst veelvuldig te zien en vragen hierbij ALLAH 
(azza wa djal) de vrouwen jongeren commissie van 
IHH NL, alle vrijwilligers, donateurs en stichtingen die 
hebben bijgedragen aan dit mooie project, te zegenen met 
het goede, zowel in de wereld als in het hiernamaals.

Wees zijn in Gaza
Waar je ook ter wereld bent, weeskind zijn is niet makkelijk. Als 
je een weeskind bent in Gaza heb je het nog eens velen malen 
moeilijker.

Het palestijnse volk in de Gazastrook leeft al jaren onder een 
embargo. Zij hebben hierdoor economisch en mentaal erg te 
lijden. Zij leven al jaren op de grens van hongersnood, waarbij 
ze continue in onzekerheid verkeren en vaak met een lege maag 
moeten slapen. De kinderen, die gedwongen honger moeten 
lijden, moeten ook nog eens dagelijks ervaren dat hun vader niet 
langer meer bij hen is. Hopeloos en zonder enig vooruitzicht, 
proberen deze weeskinderen te overleven in de benarde situatie 
waarin zij zich bevinden. 

De kinderen van Gaza hebben dagelijks te maken met erbarmelijke 
omstandigehden, het recht om kind te zijn is hen ontnomen. 
Weeskinderen die reeds zijn getekend voor het leven door verlies 
van hun dierbare, moeten ook nog eens continue vluchten voor de 
vele bombardementen die zij regelmatig meemaken. Kinderen die 
niet meer vrij kunnen spelen op de stranden, omdat zij bang zijn 
ieder moment gedood te kunnen worden. Dit, terwijl kinderen vrij 
zouden moeten zijn om te spelen, te leren en zorgeloos kunnen 
leven. Maar helaas zijn deze kinderen gedwongen om in een 
continue staat van angst en alertheid te verkeren om zo te kunnen 
overleven.

IHH NL draagt een steentje bij in de wereld door vele verschillende 
projecten op het   gebied van onderwijs, voedsel, landbouw, 
gezondheid, sociale ondersteunings en weeskindprojecten. Hierbij 
streven wij ernaar om onze humanitaire verantwoordelijkheid te 
bewerkstelligen. Met dit doel voor ogen, bieden wij hulp aan de 
meest onderdrukte en benadeelde kinderen van de wereld. Met 
onze werkzaamheden voor weeskinderen richten wij ons met 
name op de weeskinderen in Gaza. Op dit moment onderhouden 
wij, met de hulp van onze trouwe donateurs, maar liefst 750 
weeskinderen in Gaza.

Daarnaast organiseert IHH NL regelmatig ontbijtbenefiets in 
verschillende steden in Nederland. De volledige opbrengst van 
deze onbijtprogrammas gaat naar de weeskinderen en hun 
naasten in Gaza. Er worden voor de weeskinderen zelf onder 
andere uitstapjes georganiseerd. De weeskinderen kunnen dan 
samen met hun familie een dagje samen eten en drinken en 
hoeven voor heel even niet te denken aan alle problemen die zij 
hebben. Zij kunnen dan weer voor even kind zijn.

Draag hieraan bij en steun ook de weeskinderen in Gaza! Zoals 
jullie weten, was onze geliefde profeet, Muhammed (s.a.w.), 
zelf ook een wees en heeft hij het belang van het steunen en 
onderhouden van de wees benadrukt.
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IHH Nederland zorgt met regelmaat voor ongeveer 1170 
weeskinderen in 13 verschillende landen. Met uw hulp 
voorzien wij deze weeskinderen van kleding, voedsel en 
onderwijs.

De weeskinderen worden allemaal gesponsord door 
een zogenaamde ‘zorgfamilie’ hier in Nederland. De 
zorgfamilies steunen de kansarme weeskinderen 
door middel van een maandelijkse donatie. Zowel de 
weeskinderen die in onze weeshuizen verblijven als de 
weeskinderen die bij familie verblijven, krijgen allemaal 
onderwijs. Naast het reguliere onderwijs, genieten zij ook 
geloofsleer. Met deze bagage kunnen zij aan hun toekomst 
werken om vruchtbaar werk te leveren binnen hun eigen 
gemeenschappen. Om ervoor te zorgen dat alles naar 
wens is in de weeshuizen en bij de gezinnen, gaan IHH NL 
leden met enige regelmaat op bezoek.

Eén van de landen waar wij namens u de weeskinderen 
helpen aan een beter toekomst, is Bangladesh. IHH 
NL vertegenwoordiger voor Alkmaar, Yasin Küçük, 
bezocht onlangs de weeshuizen hier. İn het jongens-
weeshuis verblijven 40 wezen en in het meisjes-weeshuis 
20 weeskinderen. Bangladesh is één van de meest 
dichtbevolkte en arme landen ter wereld. De verschillende 
benodigdheden die Yasin meenam naar het weeshuis 
waren dan ook zeer welkom.

Een ander land waar IHH NL weeskinderen ondersteund, 
is Niger. Er zijn 15 gesponsorde weeskinderen in Niger 
die onderdak krijgen bij hun familie. Deze weeskinderen 
kregen onlangs bezoek van IHH NL Bestuurslid, Ayhan 
Arslantaş. Ook hij heeft de weeskinderen voorzien van 
verschillende benodigdheden en verblijd met cadeautjes.

Aan alle zorgfamilies in Nederland willen wij graag 
meedelen dat, ondanks dat jullie geen rechtsreeks contact 
met de weeskinderen hebben, jullie altijd kunnen rekenen 
op onze bemiddeling. Wij zijn uw verlengde arm om hulp 
te bieden aan deze en nog vele andere weeskinderen. 
Moge Allah jullie hulp en bijdragen accepteren!

Wilt u ook een weeskindje sponsoren? Dit kan al voor € 
30 per maand. Kijk op onze website onder ‘weeskinderen’ 
naar de vele weeskinderen die nog wachten op een 
zorgfamilie.

Bezoek aan 
weeskinderen 
in Bangladesh 

en Niger
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Laten we een glimlach toveren op 
de gezichten van weeskinderen!
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WATERPROJECT

TOTAAL € 291.090,98,-

2016 BEDRAG
WATERPROJECTEN

TOTAAL  312.505,-

Niger TogoKameroen Afghanistan Ethiopia Somalie Bangladesh Pakistan TsjaadPalestina
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Water behoort tot een van de belangrijkste primaire basis 
behoeften van de mens. In veel ontwikkelingslanden 
moeten mensen vaak grote afstanden afleggen om aan 
schoon drinkwater te komen.

Water is ook voor sociale- en economische activiteiten van 
groot belang. Deze zijn namelijk grotendeels afhankelijk 
van zuiver, maar vooral voldoende water. Ongeveer 1,5 
miljard mensen hebben structureel een tekort aan schoon 
drinkwater.

• Jaarlijks sterven 7 miljoen mensen aan ziektes die 
verband houden met een gebrek aan schoon (drink)
water.

• In 2025 zal maar liefst 1/3 deel van de wereldbevolking 
te maken hebben met een ernstige watertekort en de 
gevolgen hiervan.

Dankzij de giften van onze donateurs realiseert IHH 
Nederland in veel ontwikkelingslanden waterputten 
waardoor duizenden mensen en dieren toegang krijgen 
tot schoon drinkwater. In onderstaand schema wordt een 
overzicht gegeven van deze landen, het tarief per waterput 
en de periode waarbinnen een waterput gemiddeld 
operationeel is.

De waterputten van onze donateurs (personen of 
organisaties) worden voorzien van een bord of steen 
met daarop de naam en logos van IHH Nederland en de 
partnerorganisatie

 Water projecten

WATERPUTTEN
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Pakistan
Palestina

Niger Ethiopië
Afghanistan

Togo Kameroen
Somalië Tsjaad Bangladesh

2016  Waterprojecten aantallen
Totaal 355 Waterprojecten 
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IHH Water projecten

De Afghaanse bevolking, die eind 20ste  eeuw gevochten 
heeft tegen de Russische invasie, maakt in de 21ste eeuw 
opnieuw een onvermijdelijke burgeroorlog mee. Er heerst 
al meer dan 40 jaar een oorlog in dit land. Er zijn dan ook 
weinig Afghanen die een tijd van vrede kennen of hebben 
meegemaakt. Velen zijn tijdens de oorlog gesneuveld en 
anderen zijn nog steeds in strijd.

Logisch dat er  in een dergelijk land honger- en waternood 
ontstaat. Logisch dat er in een dergelijk land vele kinden 
wees, en vele vrouwen weduwe worden.

Logisch dat mensen gedwongen worden hun land te 
verlaten en als vluchteling moeten leven. Logischerwijs 
zullen er in een dergelijk land geen investeringen gedaan 
worden en zal er geen economische groei plaats vinden.

Uit de huidige statistieken blijkt dat, van de 30 miljoen 
inwoners van het land, meer dan 5 miljoen vluchteling zijn. 
De mensen die in het land achterblijven leven daar onder 
zeer moeilijke omstandigheden. Los van het feit dat er veel 
armoede heerst, is er ook door het droge, woestijnklimaat, 
ook een groot tekort aan water. Men moet kilometers te 
voet afleggen om aan water te komen.

IHH Nederland heeft de afgelopen jaren veel hulp 
geboden in Afghanistan. Wij hebben hier voornamelijk 
voedselpakketten uitgedeeld, gezondheidsprojecten 
opgezet en weeskinderen ondersteund. Daarnaast hebben 
wij water projecten opgezet, waarbij we waterputten 
openen en de oorlogskinderen voorzien van schoon water
Ook u kunt dit volk, dat al jaren wordt onderdrukt en 
geteisterd door oorlogen, helpen. Open nu een waterput. 
De Kosten voor een waterput bedragen € 1.350,-

Het land van 
oorlogen: Afghanistan 
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GEZONDHEIDSPROJECTEN

TOTAAL € 31.598,-

Turkije
mobiele scooter
€ 7.500,00

Somalie
staar operatie
€ 10.000,00

Niger
staar operatie
€ 14.098,00
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 Gezondheids projecten

Geef weer licht aan 
blinde ogen
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Staar 
operaties 
zijn verricht 
in Somalië
IHH NL heeft een grootschalige 
staaroperatie georganiseerd in Somalië. 
166 behoeftigen met beperkt / slecht 
zicht, zijn door dit project geholpen. De 
staaroperaties zijn verricht in één van 
de gevaarlijkste gebieden in Somalië, 
namelijk Baidoa. Om het project in goede 
banen te leiden, is bestuurslid Murat 
Kurt persoonlijk aanwezig geweest bij de 
operaties. De operaties zijn zonder grote 
problemen verlopen en de 166 patiënten 
hebben hun zicht terug gekregen, dankzij 
uw bijdrage. Wij hopen met uw steun dit 
project te kunnen vervolgen en te kunnen 
blijven herhalen, zodat meer en meer 
mensen kunnen genieten van goed zicht.
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IHH NL in actie 
tijdens de ‘wereld 
gehandicapten dag’.
IHH NL helpt hulpbehoeftigen op verschillende plekken 
in de wereld. Wij bieden hen hulp op het gebied van 
voedsel, water, onderwijs, landbouw, weeskinderen, sociale 
voorzieningen én gezondheidsprojecten. Eén van deze 
gezondheidsprojecten betrof het invalidewagen-project in 
de Turkse stad Balikesir. 

Ter gelegenheid van de ‘wereld gehandicapten dag’   heeft 
IHH NL in samenwerking met Stg. Hollanda Sivaslilar 
Platformu, Stg. Balikesir Isadamlari Avrupa en Stg. Balikesir 
Platformu, 75 accu- en 35 electrische invalidescooters 
aangeschaft en uitgedeeld in de Turkse stad Balikesir.

Op 12 mei 2016 werd, ter ere van de wereld gehandicapten 
dag, een speciaal programma gerealiseerd in het mooie 
park; ‘Degirmen Bogazi’in Balikesir. Er waren meer dan 
2.000 mensen aanwezig, waaronder veel invaliden en 
hun naasten. Tijdens het programma heeft voorzitter van 
het invaliden centrum; Zeki Uslu, een korte toespraak 
gehouden. Vervolgens sprak stadsdeel voorzitter Ahmet 
Edip Ugur over zijn werkzaamheden voor de invaliden.

Ter afsluiting van het programma zijn de invalidescooters 
uitgedeeld en is er gezamenlijk gegeten. Al met al, een zeer 
mooi en vruchtbaar programma.
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Door ongezonde leefomstandigheden, ondervoeding en 
het klimaat, lijden meer dan 12 miljoen Afrikanen aan de 
oogaandoening cataract. Deze aandoening vermindert 
het zicht van mensen en kan in extreme gevallen zelfs tot 
blindheid leiden. Mensen die aan deze aandoening lijden 
kunnen echter door middel van een simpele operatie 
genezen worden. Het is voor een grote groep mensen 
echter niet mogelijk om deze operatie te bekostigen. 
Tevens hebben velen vaak geen toegang tot de artsen of 
faciliteiten die nodig zijn om de aandoening te verhelpen. 
IHH Nederland staat deze groep mensen bij en schijnt licht 
in de duisternis.

In de week van 18 tot 25 december 2016 hebben wij 200 
cataractoperaties uitgevoerd. De operaties zijn in Dosso, 
op 150 kilometer afstand van de hoofdstad Niamey, 
uitgevoerd  onder de coördinatie van de heer Selami Yüksel.

In een steriele kliniek, welke voorzien is van alle benodigde 
middelen en vier oogartsen, zijn iedere dag 50 operaties 
uitgevoerd. Deze zijn allen bekostigd door onze donateurs 
voor een klein bedrag van 75 euro per operatie. Alle 
patiënten die zijn geholpen kwamen uit arme streken en 
dorpen. Dankzij onze donateurs hebben 200 mensen in 
Niger weer zicht gekregen in hun leven. 

Wij willen al onze donateurs bedanken die het voor ons 
mogelijk hebben gemaakt om van het succes van dit project 
te genieten.

IHH Nederland zorgt 
voor licht Niger
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LANDBOUWPROJECT 

TOTAAL 14.422,-

Oeganda
Landproject 

€ 5.000,00

€ 9.422,00

Niger
Landbouwproject
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Afrika is verantwoordelijk voor slechts 2.4% van de 
wereldeconomie. De welvaart is zeer oneerlijk verdeeld. 
Meer dan 40% van de mensen leeft van slechts 1 dollar per 
dag. Met name landen ten zuiden van de Sahara hebben 
met dergelijke slechte sociaal-economische toestanden te 
kampen.

De belangrijke levensfactor voor de ontwikkeling in Afrika 
is de landbouw. Dit is tevens de oudste overlevingsmethode 
ter wereld. De projecten, met betrekking tot landbouw, 
zijn van vitaal belang voor de preventie van honger en 
armoede. Volgens de klimatologische omstandigheden 
en de bodemeigenschappen in veel Afrikaanse landen, is 
het mogelijk om kleine en grote agrarische projecten te 
verwezenlijken. Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) 
leveren een grote bijdrage aan het voorkomen van honger 
en armoede door hun bijdrage aan de landbouwprojecten.
IHH Nederland is in Oeganda, waarin het klimaat en 
grondgebied uiterst geschikt is, een project gestart. 
Hiermee is ons doel om de arme bevolking te helpen, 
financieel onafhankelijk te maken en zelfstandig te worden 
middels het planten van mango-, ananas- en papaja 
boomzaden. Deze duurzame investering biedt mensen die 
wel beschikken over grond, maar niet over de middelen 
om dergelijke bomen te planten, de mogelijkheid om door 
middel van zelf zaaien en oogsten een mooie toekomst 
tegemoet te gaan. IHH Nederland heeft sinds 2012 28.000 
ananas-, mango- en papajabomen kunnen planten. Blijf 
ons steunen en help onze broeders en zusters elders in de 
wereld om van de armoede te ontsnappen!

Een pas geplant ananasboompje geeft 2 stuks fruit na 1,5 
jaar. Met de groei van het ananasboompje neemt het aantal 
fruit ieder jaar toe. Deze fruitboom wordt maximaal 2 meter 
groot, waarbij er aan een volwassenboom 3-4 ananassen 
groeien. Er kunnen veel ananasboompjes geplant worden 
op een vierkante meter waardoor er maximaal gebruik 
gemaakt kan worden van de grond. Een ananas wordt in 
Oeganda gemiddeld voor voor €1-, op de markten verkocht.
Ook aan de papajaboompjes groeien 2 jaar na het planten 
2 vruchten. Met de groei van de boom neemt ieder jaar 
het aantal vruchten toe. Zo groeien Aan een volwassen 
papajaboom jaarlijks minstens 50 stuks fruit van elk tussen 
de 600 gram en 800 gram. Een middelgrote papaja wordt 
in Oeganda voor €1-op de markten verkocht.

Een mangoboom begint 5-6 jaar na het planten zijn vruchten 
af te werpen. Met de groei van de boom neemt het aantal 
vruchten ieder jaar toe. Mangoboompjes worden zo groot 
als walnoot bomen en kunnen voor vele jaren fruit geven. 
Aan een volwassen mangoboom groeit minstens 150 kg 
fruit. De mango is een belangrijk exportfruit voor Oeganda. 
1 kg mango wordt op de markten in het land verkocht voor 
€ 0.50.

Met  het planten van de 28 duizend boompjes die door 
onze donateurs zijn bekostigd voor slechts €1-, inclusief 
transport- en plantkosten, is te zien hoe groot de financiële 
invloed van dit project zal zijn voor de inwoners van 
Oeganda.

Wij zullen het Oeganda landbouwproject voortzetten. Steun 
ons project en u zult een boom hebben op deze wereld.

Landbouw in

Afrika
 Landbouw en Veeteelt Projecten
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Vanwege de vele bezettingen en de kolonisatie van Palestina 
ervaart de bevolking van de Gazastrook veel armoede. IHH 
NL helpt hen door in bepaalde periodes van het jaar, olijf- 
en citrusbomen te planten. Met dit landbouwproject heeft 
IHH NL, met behulp van vele gulle donateurs, ruim 500 
olijf- en citrusbomen geplant in de Gaza strook.

Naast de grote armoede, heeft de bevolking van de 
Gazastrook veel levensvoorzieningen verloren door de 
bezettingen. Daarom heeft IHH NL een campagne gestart 
genaamd; ‘plant je eigen boom in de Gazastrook’. Een ieder 
die hieraan meedoet plant tenminste 1 boom. De kosten 
van het planten, het wateren en het onderhouden van 
één gewas bedraagt €10,-. De behoeftigen zullen hier van 
eten en daarmee een zorg minder hebben. Tevens helpt u 
hiermee ook bij het verdedigen van het land. Immers, de 
bezetters kunnen geen land innemen dat eigendom is van 
buitenlandse donateurs.

Middels uw bijdragen brengen wij water en groene gewassen 
naar de Gazastrook, en in shaa Allah zal dit tevens verdriet 
doen verdwijnen en de glimlachen doen terugkeren bij de 
bevolking van Gaza.

In Gaza planten 
wij olijf- en 

citrusbomen, 
helpt u mee?
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Eén van de vele projecten van IHH Nederland is het geiten project. 
Dit project loopt in de vier armste landen van Afrika; Tsjaad, 
Kameroen, Somalië en Niger. In de periode 17-23 februari 2017 is 
er in Tjaad aan 26 arme families 130 geiten gedoneerd.

Somalië ligt in het Oosten van Afrika, ookwel de Hoorn van Afrika 
genoemd. Het land is 638.000 km2 groot en telt ongeveer 10 
miljoen inwoners.  Ruim  99% van de inwoners is moslim.

Niger ligt ten zuiden van de Sahara in Centraal Afrika. Het land is 
1.186.408 km2 groot en telt ongeveer 17 miljoen inwoners.  Islam 
is de meest dominante godsdienst in het land, met ruim 80% van 
alle inwoners.

Tsjaad ligt ten zuiden van de Sahara in Centraal Afrika. Het land is 
1.284.000 km2 groot en telt ongeveer 10 miljoen inwoners.  Islam 
is de meest dominante godsdienst in het land, met ruim 60% van 
alle inwoners.

Beide landen hebben  een warm en droog woestijn en steppe 
klimaat.  Het Somalische landschap bestaat voornamelijk uit 
droge vlaktes  en het noorden en midden van Niger bestaat uit 
Saharawoestijn. Slechts 15%  van de landen is geschikt voor 
landbouw.

De economie van beide landen is voornamelijk gebaseerd op 
landbouw en veeteelt.  Er zijn enkele rundveehouderijen, maar 
het merendeel bestaat uit kleinschalige veehouderijen waar vooral  
geiten worden gehouden. Doordat geiten in staat zijn om  in de 
meest moeilijke omstandigheden te overleven en zij zich voeden 
met verschillende soorten vegetatie, zijn zij makkelijke dieren om 
te houden.

IHH NL helpt de minderbedeelden families in Somalië door hen vijf 
geiten te schenken.  Hiervan zijn  er vier een vrouwtjes geit (sik) 
en is er één mannetjes geit (een bok). Hiermee wordt hen een 
basis gegeven waarop men in hun eigen levensvoorziening kan 
voorzien. Voor €110 kunt u ook een familie in Somalië steunen en 
kunt u voor hen een geit kopen.

In Niger worden de arme families geholpen door hen vier geiten te 
schenken.  Ook hier weer één bok en de overige drie sik. U kunt al 
voor €80 een geit kopen voor een familie in Niger.

In Tsjaad worden de arme families geholpen door hen vijf geiten te 
schenken.  Ook hier weer één bok en de overige vier sik. U kunt al 
voor €65 een geit kopen voor een familie in Tsjaad.

De geiten die aan de families worden gegeven krijgen gemiddeld 
twee keer per jaar jonge geitjes.  Een familie die in eerste instantie 
met vier of vijf geiten begon, heeft zo op den duur een hele kudde 
geiten.

Op deze manier helpt IHH NL families met een langdurige 
oplossing tegen armoede. De families zijn in staat om henzelf en 
hun familie te voeden en kunnen hun mini veehouderij doorgeven 
aan hun kinderen.

Geiten 
schenken in 

Afrika 
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Kyrgyzistan huishoudelijke project

Nederland huishoudelijke project

Somalie kledingproject

Oeganda kledingproject

Kyrgyzistan kledingproject

Indonesie kledingproject

Filippijnen kledingproject

Niger kledingproject

Ethiopa kledingproject

Pakistan kledingproject

Niger geitenproject

Oeganda schoenproject

Albanie kledingproject

Bangladesh kledingproject

Togo kledingproject

Tsjaad electricity project

Palestina winterhulp project

Indonesie mobiele marktraamproject

Tsjaad kledingproject

Bangladesh huisproject

Macedonie huishoudelijk project

Palestina gezinsproject

€400,00

€986,00

€1.000,00

€1.000,001

€1.000,00

€1.000,00

€1.000,00

€2.000,00

€2.000,00

€2.500,00

€2.500,00

€2.983,00

3.000,00

€3.725,00

€3.760,00

€4.400,00

€5.000,00

€5.000,00

€5.460,00

€6.100,00

€10.000,00

€49.128,00

SOCIALE STEUNPROJECTEN

TOTAAL € 113.942,85
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In Gaza dienen mensen te voldoen met maar enkele 
uren stroom gedurende de dag! Vanwege de continue 
onderbreking van de energie toevoer, verblijven mensen 
continue in het donker en is de energie nood hoog. IHH 
Nederland heeft daarom aan zijn bestaande projecten in 
Gaza, ook het ‘Oplaadbare staaflamp’ project toegevoegd. 

Verscheidene families hebben twee oplaadbare 
staaflampen ontvangen. In de eerste fase zijn er aan 1000 
families in totaal 2000 oplaadbare staaflampen uitgedeeld. 

Ook u kunt voor een bedrag van € 15,- de families voorzien 
van de noodzakelijke verlichting.

WE VERLICHTEN GAZA!

 Sociale ondersteuning projecten
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IHH Nederland voert in 21 landen projecten uit in verschillende 
categorieën zoals voedsel, water, weeskinderen, gezondheid, 
landbouw, veeteelt, onderwijs en sociale ondersteuning. Met 
een budget van 2.1 miljoen euro helpen wij ieder jaar ongeveer 
500.000 mensen.

In de afgelopen jaren hebben we met name aandacht besteed 
aan duurzame projecten met als doel het bevorderen van de 
leefomstandigheden van de armen. Het gezegde luidt: “Geef een 
man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen 
en hij heeft eten voor heel zijn leven.” In die geest, hebben wij als 
IHH besloten om mensen te voorzien van mobiele marktkramen 
in Indonesië, zodat armere mensen hun gezinnen zelf kunnen 
onderhouden. Onze partnerorganisatie zal waken over de 
voortgang van het project.

Indonesië is gelegen in Zuidoost-Azië en heeft met ruim 222 miljoen 
moslims de grootste moslimbevolking ter wereld. Met 17.000 
eilanden is Indonesië tevens de grootste archipelstaat ter wereld. 
Op 27 december 1949 verkreeg Indonesië haar onafhankelijkheid 
na eeuwenlang een kolonie te zijn geweest van Nederland.

Hoewel het sindsdien beter gaat met het land, leeft 11 procent van 
de bevolking nog steeds onder de armoedegrens. Dat zijn ongeveer 
28 miljoen mensen. Vanwege de lage kosten van de kramen kan 
ons project in een land als Indonesië bijdragen aan het onderhoud 
van honderden gezinnen. De kramen kosten namelijk 350 euro, 
een klein bedrag in verhouding tot het positieve effect dat de 
kramen zullen hebben op het leven van arme gezinnen.

Donateurs die een kraam bekostigen krijgen een video, foto’s en 
een rapport toegestuurd als bewijs van aflevering. Daarnaast zal 
de naam van de donateur op het kraampje geplaatst worden.
Omdat wij als IHH veel waarde hechten aan dit project willen wij in 
2017 honderd gezinnen voorzien van deze kramen. Daarom willen 
wij u vragen om ons te helpen bij het realiseren van dit doel.

HUIZEN 
BOUWEN IN 
BANGLADESH
Bangladesh, één van de armste landen in Zuid-Azië. Met 160 
miljoen inwoners verspreid over een oppervlakte van 144.000 
km2,  is Bangladesh een van de dichtstbevolkte gebieden van de 
wereld.

Daarnaast is dit land qua inkomsten per inwoner, één van de 
armste landen ter wereld.

Door het subtropische regenklimaat, valt er elk jaar erg veel regen. 
Veel huizen, die in zeer armoedige omstandigheden zijn gebouwd, 
zijn niet bestand tegen dit weer. De fragiele huisjes die zijn gemaakt 
van takken, bladeren en stro, worden regelmatig door storm en 
regenval beschadigd, of zelfs helemaal verwoest. De mensen die 
het al moeilijk hebben met het voorzien van inkomen voor hun 
families, hebben het hierdoor nog velen malen moeilijker.

Wij als IHH Nederland bouwen daarom huizen voor de 
minderbedeelden in Bangladesh. De families die geen woning 
meer hebben of in een dusdanig beschadigd huis leven dat deze 
onbewoonbaar is, krijgen een nieuw huis van IHH Nederland. Deze 
huizen zijn gemaakt van beton en zijn speciaal ontworpen, zodat 
ze bestendig zijn tegen de weeromstandigheden in Bangladesh. 
De huizen van ongeveer 45m2 -60m2 groot, beschikken over twee 
kamers en een overdekt balkon. De woningen die voor lokale 
begrippen zelfs als luxe kunnen worden ervaren, zijn voor de 
Bengalezen van essentieel belang om te kunnen overleven.

In samenwerking met onze partner organisatie in Bangladesh, bouwt 
IHH Nederland voor €1.200,- een huis voor de minderbedeelden. 
Ook jij kunt nu een gehele familie ondersteunen door te helpen 
met het laten bouwen van een huis. Bij het bouwen van deze 
huizen zullen de namen van de donateurs worden opgehangen op 
een plakkaat aan de muren. Dit zodat de bewoners van deze huizen 
de donateurs niet zullen vergeten en voor hen zullen bidden.

MOBIELE
MARKTKRAMEN
IN INDONESIË
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ONDERWIJSPROJECTEN

TOTAAL € 75.392,-

Turkije schoolspullen project €400,00

Somalie blind school materiaalproject €9.000,00

Oeganda schoolproject €50.392,00

Mongolie Schoolproject €5.000,00

Kyrgyzistan schoolspullen project €1.000,00

Gambia schoolspullen project €1.000,00

Bangladesh schoolspullen project €600,00

Albania schoolspullen project €8.000,00
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Ooit zei Nelson Mandela; “ Het sterkste wapen om 
de wereld te veranderen is onderwijs’’. Jaren later is 
en blijft het een feit dat de kracht om hongersnood, 
onrecht en andere problematieken te veranderen, 
begint bij onderwijs.

Ondanks dat Afrika één van rijkste continenten is qua 
grondstoffen, lijdt de bevolking hevig onder armoede. 
Wanneer men de rijkere landen gaat analyseren, ziet 
men dat onderwijs cruciaal is voor het realiseren van 
een welvarende samenleving. Willen wij armoede en 
verderf bestrijden, dan moeten wij beginnen door het 
onderwijs aan te pakken.

Om deze redenen hebben de zusters van Stichting 
Sadaka en Stichting Lalezar de handen in één geslagen 
geld ingezameld. Met dit geld zijn een tweetal scholen 
in Uganda, die sinds 1980 niet meer in gebruik waren, 
gerenoveerd en aan de lokale bevolking geschonken.

Op 1 Oktober 2016 zijn een aantal vertegenwoordigers 
van beide stichtingen,   samen met bestuurslid Murat 
Kurt, naar Uganda gereisd om de bouw en renovatie 
met eigen ogen te zien en tevens de school officieel 
te openen. Het dagelijks bestuur en beheer van deze 
scholen met islamitische grondslag,   wordt door 
het ministerie van onderwijs van Uganda en lokale 
stichtingen uitgevoerd.

Grote 
bijdrage 

aan 
onderwijs 

in Oeganda 

 Onderwijs projecten
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Bijzondere hulp in 
Somalië
Onderwijs instelling voor visueel beperkten in Somalië.
Somalië, het land waar de problemen maar niet tot een eind willen 
komen. Het land waar al vele jaren burgeroorlog en onrust heerst 
welke gepaard gaan met honger- en  waternood.

De afgelopen 20 jaar is er vrijwel niet geïnvesteerd in het land. 
Hierdoor zijn er weinig   mogelijkheden geweest voor industriële 
vooruitgangen. Het overgrote deel van de bevolking   voorziet 
zichzelf middels veehouderijen, wat in veel gevallen betekent dat 
de enige bezittingen van een familie een aantal geiten zijn. Door 
de burgeroorlogen zijn vele families ontheemd en proberen zij hun 
leven elders voort te zetten onder het stempel ‘vluchteling’.

Wegens de veiligheidsrisico’s is het voor buitenlandse 
hulporganisaties extra lastig om projecten te realiseren in het land. 
Maar, ondanks deze risico’s zijn er toch instanties die zich blijven 
inzetten voor het land om zo bij te dragen aan de wederopbouw.

IHH NL is één van de organisaties die al enige tijd hulp biedt aan 
Somalië, op verschillende vlakken. Zo hebben wij in het verleden 
weesprojecten, waterprojecten en gezondheidsprojecten kunnen 
realiseren. Maar ook onderwijsprojecten voert   IHH NL uit in 
Somalië. Zo hebben wij samengewerkt  met onderwijsinstelling Al-
Nur. Deze instelling helpt mensen met een visuele beperking. IHH NL 
heeft speciale computer programma’s aan de onderwijsinstelling 
geschonken. Met deze computer programma’s kunnen mensen 
met een visuele beperking zich ontwikkelen en hebben zij de 
mogelijkheid om onderwijs te genieten en hun levens op te pakken, 
ondanks hun beperking.

Samen met Hulporganisatie Wilde Ganzen hebben wij  gezamenlijk 
project budget van maar liefst €29.750,- gerealiseerd, wat 
geschonken is aan onderwijsinstelling voor de visueel beperkten; 
Al-Nur.  Een geringe bijdrage aan de gemeenschap in Somalië die 
het hard kan gebruiken.  Dit allemaal, wederom met dank aan onze 
trouwe donateurs!

 Programma's

 Nr Datum Plaats Verantwoordelijke  Bezoekers 

1 23.04.2016 Almelo  Ayhan Arslantaş 100

2 24.04.2016 Almelo  Hüseyin Gündüz 120

3 27.04.2016 Eindhoven Selami Yüksel 150

4 07.05.2016 Eindhoven Veli Bilge 160

5 08.05.2016 Leerdam Veli Bilge 120

6 14.05.2016 Heerhugowaard Selami Yüksel 100

7 15.05.2016 Heerhugowaard Furkan Yüksel 120

8 20.05.2016 Roermond Hüseyin Gündüz 180

9 21.05.2016 Roermond Ayhan Arslantaş 200

10 22.05.2016 Roermond Muhammet Yıldız 200

11 28.05.2016 Enschede  Selami Yüksel 180

12 29.05.2016 Enschede  Selami Yüksel 200

13 28.05.2016 Den Helder Hüseyin Gündüz 40

Totaal 1870

IHH	 Nederland	 heeft	 in	 2016,	
in	7	steden	deelgenomen	aan	
benefieten	en	braderieën	door	
het	 aanwezig	 zijn	 met	 infor-
matie	 stands.	 Tijdens	 deze	
organisaties	zijn	diverse	infor-
matie	 materialen	 uitgedeeld	
en	zijn	de	bezoekers	geïnfor-
meerd	over	de	activiteiten	van	
IHH	Nederland.	Naar	schatting	
hebben	er	in	totaal	1870	bezo-
ekers	de	IHH	Nederland	stan-
ds	bezocht.

BRADERIEËN & BENEFIET EVENEMENTEN 2016
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ALGEMENE UITGAVEN

TOTAAL 223.350,64,-
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Het 5e Traditionele Benefiet voor weeskinderen en het 
Fancy Fair programma is met succes verlopen.
IHH Nederland is wederom trots op dit betekenisvolle en 
geslaagde evenement. Het programma dat op 10 en 11 
december 2016 heeft plaats gevonden, was wederom zeer 
geslaagd. Met onze bereidwillige vrijwilligers en donateurs 
zijn wij nogmaals voor de meest kwetsbare en behoeftige 
weeskinderen in de wereld bijeengekomen en hebben hun 
leed en pijn in onze harten gedeeld.

De voorbereidingen en inspanningen voor deze bijzondere 
gelegenheid is maanden geleden begonnen. Vrijwilligers 
hebben hun traditionele lekkernijen, ten behoeve van de 
wezen voor de verkoop bij de liefdadigheidsstand, dagen 
van tevoren bereid. Het bestuur van IHH en de verschillende 
commissies hebben een goede plan van aanpak gemaakt, 
om de organisatie van dit evenement foutloos te laten 
verlopen.

Het programma is begonnen op zaterdag ochtend met het 
inrichten van de zaal en de opbouw van de stands. In de 
middag is alles gereed gemaakt voor de gasten. De komst 
van de gasten, die ten gunste van de wezen kwamen, bracht 
al gauw een atmosfeer van spiritualiteit en vreugde met 
zich mee. Vanaf dat moment draaide alles alleen om de 
weeskinderen. Met de lezingen hebben we extra aandacht 
gevraagd voor onze projecten. Bij de promotiestands van 

IHH kon men voorlichting krijgen over de projecten, met 
name het werk wat gedaan wordt voor de weeskinderen. 
De eerste dag van deze bijzondere gelegenheid duurde tot 
laat in de avond.

In de avond hield de heer Selami Yüksel, voorzitter van 
IHH Nederland, een korte openingstoespraak en dankte 
iedereen, van gast tot vrijwilliger, die heeft bijgedragen 
aan deze bijzondere dag. Vervolgens deelde de Turkse 
parlementariër, de heer Şevki Yılmaz, zijn boodschap 
omtrent het nut van het helpen van weeskinderen. Deze 
boodschap werd vervolgd door een toespraak over de 
aangrijpende gebeurtenissen omtrent weeskinderen die 
zich wereldwijd afspelen.

Het programma op de tweede dag begon met een ontbijt. 
Ruim 100 donateurs hebben ontbeten en tegelijkertijd 
een financiële bijdrage geleverd aan de weeskinderen. 
In de middag begonnen nog meer gasten zich aan te 
sluiten bij het programma. Alle stands, met name de 
hapjeskraam,  kregen volop aandacht. Tegen de avond werd 
de drukte vervangen door voldoening, vanwege het mooie 
doel dat was behaald. Op zijn minst kunnen nu enkele 
weeskinderen die in zeer moeilijke omstandigheden leven 
hiermee gezegend worden en kunnen wij de weeskinderen 
een glimlach bezorgen.

Het traditionele Benefiet voor de wees
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IHH
BRADERIE

2016

TOTAAL 61.197,91,-

HULPPORGANISATIE KOSTEN

Declaratie kosten
€ 16.666,52 

Ticket Kosten
€ 44.531,39 
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Benefiet 
Basisschool Al 
Wafa
Op 13 April 2016 organiseerde basisschool al Wafa een benefiet 
in samenwerking met IHH NL. De opbrengst van het benefiet 
gaat naar de weeskinderen in Bangladesh.

IHH NL wordt vaak benaderd voor samenwerkingen waarbij 
men een inzamelingsactie wilt opzetten en de opbrengst 
hiervan wilt doneren aan IHH NL. Wij verwelkomen dit soort 
initiatieven natuurlijk van harte en staan altijd open voor 
dergelijke samenwerkingen. Zo ook met Basischool al Wafa uit 
Amsterdam. De ouderraad van de school organiseert elk jaar 
een evenement, waarbij de opbrengst ten gunste van een goed 
doel is. Dit keer hadden zij voor IHH NL gekozen.
Nadat een specifiek project door de school was uitgekozen, 
(de weeskinderen in Bangladesh), ging het project van start. 
De school organiseerde een benefiet waarbij verschillende 
activiteiten en verkoopstands waren voor jong en oud. De 
opbrengst hiervan ging geheel naar de weeskinderen in 
Bangladesh.

In de aanloop naar het evenement heeft IHH NL presentaties 
gegeven aan de bovenbouw van de school om zo de leerlingen 
van de school bewust te maken en te enthousiasmeren voor het 
benefiet. Dit resulteerde in diverse initiatieven van de leerlingen 
zelf om geld in te zamelen. Op de dag van het benefiet zelf was 
IHH NL natuurlijk ook aanwezig, en voorzagen wij de bezoekers 
van informatie over de verschillende projecten van IHH NL. Na 
een welkomswoord van de directrice van de basisschool, Mw 
Volf-Zaïdi, en een korte toespraak van bestuurslid Necibullah 
Halici, ging het benefiet van start.

Dankzij de inzet van de ouderraad, de ouders, leraren en de 
leerlingen is het beoogde doel; 1 jaar lang 10 weeskinderen in 
Bangladesh sponsoren, gehaald! Een zeer succesvol benefiet 
dus, waarvan IHH NL hoopt dat er nog velen zullen volgen!

Vrijwilligersbijeenkomst
IHH NL heeft honderden vrijwilligers in Nederland. Om de 
banden met hen aan te sterken, heeft IHH NL, op 28 maart 
2016, een vrijwilligers bijeenkomst georganiseerd. Tijdens 
deze bijeenkomst is er door de bestuursleden gesproken 
over de huidige positie van IHH NL. Tevens is er informatie 
gedeeld over de huidige en ook opkomende projecten 
waar de vrijwilligers actief aan kunnen deelnemen. Na 
uitgebreid te hebben gesproken zijn de ideeën en wensen 
van de vrijwilligers in acht genomen. Ter afsluiting zijn er 
gezamenlijk hapjes en drankjes genuttigd. Al met al was het 
een zeer leerzame en nuttige dag.
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Ontbijt programma in Den Haag 

Briefing Qurban projecten 2016

PERSONEELKOSTEN

TOTAAL € 36.520,15,-

Belastingen
€ 6.061,00

Salaris
€ 18.944,15

Declaraties 
( reiskosten en kantoor diensten)

€ 11.515,00

98.25%

1.75%
personeelkosten

Inkomen
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Vergadering IHH NL jaarprogramma 2016

Op 10 januari 2016 vond in het hoofdkantoor van IHH NL een vergadering plaats met de 40 leden van IHH NL. Onderwerp 
van de vergadering was het IHH NL jaarprogramma van 2016. Tijdens de vergadering werden de data van evenementen, 
lessen, seminars en programma’s die IHH in 2016 zal houden besproken en vastgesteld.

Daarnaast is er tijdens deze vergadering geëvalueerd over het weeskinderen benefiet, dat op 19 en 20 december 
plaatsvond. Tot slot heeft de IHH NL jongeren commissie een presentatie gegeven over de verschillende hulpprojecten die 
door hen opgezet en uitgevoerd zullen gaan worden in het jaar 2016.

Coördinatie 
vergadering
IHH Europa

Tezamen met Syrische 
vluchtelingen in Nederland

Vermaak voor 
Syrische kinderen
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De jaarlijkse iftar van IHH NL

Op 11 juni 2016 vond de jaarlijkse iftar van IHH NL plaats in 
Kristal Party Events te Amsterdam.  Deze 9e iftar, werd goed 
bezocht door alle trouwe donateurs en sympathisanten.   
In een mooie en samenhorige sfeer waren de twee 
verdiepingen van het event center volledig gevuld met 
ongeveer 1200 vrijwilligers, donateurs en sympathisanten.   
Onder hen waren er ook verschillende vertegenwoordigers 
en politici die zich dagelijks inzetten en hard maken voor de 
Nederlandse maatschappij.

De presentator en gastheer van de avond was Bestuurslid 
Murat Kurt. Na een openingskoranrecitatie, verricht 
door bestuurslid Necibullah Halici, gaf hij een korte 
welkomtoespraak waarin de aanwezigen bedankt werden 
voor hun komst en bijdrage bijdrage aan IHH. Daarnaast gaf 
hij een kort overzicht van de verschillende projecten van IHH 
NL. Hierna was het woord aan IHH NL bestuurslid; Hüseyin 
Gündüz. Deze gaf een overzicht van de gerealiseerde 
projecten in 2015 en de vooruitzichten voor 2016, waaronder 
ook de doelen voor de Ramadan projecten.

Onder de aanwezigen was o.a. politicus van Denk Tunahan 
Kuzu. Hij gaf een korte toespraak over eenheid en 

verdraagzaamheid.   Emre Gökmenoğlu van het Turkse 
hoofdconsulaat gaf eveneens een korte toespraak.
Het Iftar programma werd daarna vervolgd met een 
emotioneel en spiritueel geladen gedicht van Irem Halcı. 
Hierna heeft Imam Ahmet Boz een korte en krachtige preek 
gehouden over ‘’Helpen tijdens de Ramadan’’. Imam Mücahit 
Batman heeft vervolgens de avond Adhaan gereciteerd 
en hiermee was het diner geopend en konden de gasten 
genieten van een heerlijke maaltijd.

Deze 9e  jaarlijkse iftar was een zeer geslaagde avond, 
waarbij veel aanwezigen hebben aangegeven zich sterker 
verbonden te voelen met IHH NL. Zij gaven aan dat zij zich  
in hun omgeving zouden   inzetten en de werkzaamheden 
van IHH  zouden noemen, omwille van de behoeftigen en de 
minderbedeelden in de wereld. Prachtige signalen die IHH 
NL maar al te graag ondersteund. Bij vertrek kregen alle 
vrijwilligers en gasten dan ook informatie materiaal mee 
over IHH NL.

Deze 9e iftar was wederom een prachtige en zeer vruchtbare 
avond.

Nr Datum Plaats Verantwoordelijke Deelnemers

1 10.06.2016 Geleen Ayhan Arslantaş 124

2 10.06.2016 Rotterdam Hüseyin Gündüz 180

3 11.06.2016 Amsterdam Yürütme Kurulu 1200

4 12.06.2016 Hoorn Selami Yüksel 120

5 17.06.2016 Medemblik Selami Yüksel 60

6 18.06.2016 Heerhugowaard Selami Yüksel 120

7 18.06.2016 Zevenaar Ayhan Arslantaş 120

8 19.06.2016 Enkhuizen Selami Yüksel 60

9 19.06.2016 Haarlem Murat Kurt 100

10 19.06.2016 Roermond Ayhan Arslantaş 250

11 20.06.2016 Eindhoven Hakan Vurel 77

12 24.06.2016 Rotterdam Turan Köroğlu 150

13 26.06.2016 Waddinxsveen Hüseyin Gündüz 100

Totaal 2661

Hollanda IHH heeft gedu-
rende de Ramadan maand 
diverse Iftar maaltijden ge-
organiseerd. Het doel van 
deze maaltijd bijeenkomsten 
was, om in deze maand dat 
in teken staat van bezinning 
en zorg voor naasten, onze 
activiteiten te presenterenen 
en donaties in te zamelen 
voor hulpbehoeftigden. In to-
taal zijn er in 13 steden Iftar 
prgoramma’s georganiseerd, 
waar 2661 personen aan 
hebben deelgenomen.

Iftar PROGRAMMAS 2016
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Iftar in Eindhoven

Iftar in Geleen

Iftar in Heerhugowaard

Iftar in Hoorn

Iftar in 
Restaurant 
Iskender te 
Rotterdam
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Iftar
 in Roermond

iftar in 
Waddinxveen

Iftar in
Rotterdam kocatepe

Iftar in Zevenaar
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Ontbijt programma 
in Den Bosch

7e ontbijt programma
gerealiseerd
Op 31 januari 2016 organiseerde IHH NL het 7e 
benefietontbijt voor de weeskinderen in Gaza. Het 
ontbijt werd in samenwerking met Piri Reis Grand café 
georganiseerd.

De opbrengst van het benefiet gaat naar de weeskinderen in 
Gaza. Maar liefst 110 mensen zijn naar Grand cafe Piri Reis 
gekomen en hebben hier van een heerlijk ontbijt kunnen 
genieten. IHH NL voorzitter, Selami Yuksel, heeft iedereen 
verwelkomd en een openingstoespraak gehouden. IHH NL 
bestuurslid, Murat Kurt, gaf vervolgens informatie over de 
huidige projecten van IHH NL.

Na het ontbijtprogramma is er tevens een rondleiding 
gegeven in de Westermoskee voor belangstellenden die ook 
aan dít project, een bijdrage wilde geven.

Ontbijt in
programma 
Denhaag
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Laten we met kleine daden 
voor groot geluk zorgen

Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland
Hollanda Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı

 Burgemeester Röellstraat 16, 1064 BN Amsterdam, Nederland
 www.ihhnl.org   info@ihhnl.org   +3120 337 41 20   +316 1747 1740

2015 2016

454.480,41

2.100.819,89
1.633.563.76

%28
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