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ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VAN IHH NEDERLAND
Al 25 jaar, middels kleine bijdragen, 

een groot begrip in meer dan 25 landen

Pakistan
Ramadan voedselhulp
Water
Onderwijs
Sociale ondersteuning
Qurban

Mongolië
Sociale ondersteuning
Water
Qurban
Onderwijs

Turkĳ e
Ramadan voedselhulp
Sociale ondersteuning

Weeskinderen
Gezondheid

Afghanistan
Qurban
Gezondheid
Weeskinderen
Ramadan voedselhulp

Kirgizië
Ramadan voedselhulp
Weeskinderen
Sociale ondersteuning
Qurban

Nepal
Sociale ondersteuning
Voedsel
Qurban

Bangladesh
Ramadan voedselhulp
Weeskinderen
Water
Gezondheid
Qurban
Sociale ondersteuning

Filipĳ nen
Ramadan voedselhulp
Qurban

Endonezya
Qurban
Ramadan voedselhulp
Sociale ondersteuning
Weeskinderen
Water

Somalië
Ramadan voedselhulp
Weeskinderen
Water
Gezondheid
Sociale ondersteuning
Qurban
Onderwijs
Landbouw en veeteelt

Oeganda
Ramadan voedselhulp
Weeskinderen
Onderwijs
Qurban
Landbouw

Tsjaad
Ramadan voedselhulp

Weeskinderen
Water

Qurban
Landbouw en veeteelt

Kamerun
Qurban

Water
Weeskinderen

Ramadan voedselhulp

Gambia
Ramadan voedselhulp

Weeskinderen
Onderwijs

Qurban
Gezondheid

Sociale ondersteuning

Thailand
Qurban

Sri Lanka
Voedsel
Water

Ethiopië
Water
Ramadan
Voedselhulp
Onderwijs
Qurban
Weeskinderen

Tanzania
Voedsel
Onderwijs

Niger
Ramadan voedselhulp

Weeskinderen
Water

Qurban
Landbouw en veeteelt

Togo
Water

Qurban
Ramadan voedselhulp

Balkan landen
Weeskinderen

Qurban
Onderwijs

Gezondheid
Sociale ondersteuning
Ramadan voedselhulp

Sierra Leone
Ramadan voedselhulp
Weeskinderen
Onderwijs
Qurban

Pakistan
Landbouw

Qurban
Sociale ondersteuning

Gezondheid
Onderwijs

Water
Weeskinderen

Ramadan voedselhulp



Totale donaties aan onze projecten

Overige inkomsten

Projecten

Sadaqa jariah donaties

Spaarpot donaties

Landbouwproject donaties

Gezondheidsproject donaties

Sociale ondersteuningsproject donaties

Onderwijsproject donaties

Algemene donaties

Weesproject donaties

Noodhulp donaties

Voedselproject donaties

Waterproject donaties

Qurban project donaties

Opbrengsten baten donaties

€              5.434,72

Bedrag

€              5.552,12

€            18.199,90

€            48.906,52

€            52.741,52

€            71.575,70

€          156.288,43

€          174.104,28

€          575.190,35

€          612.766,12

€          643.664,42

€          848.576,99

€          950.233,53

€      4.163.234,60
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De omstandigheden die in het traditionele 
lied over ‘’de wegen naar Jemen’’ worden 
genoemd, zijn vandaag de dag nog steeds 
van toepassing. De wegen die vroeger on-
begaanbaar waren, zijn nog steeds moei-
lijk en onbegaanbaar. Wij vertrokken met 
ons team vanuit Nederland en kwamen na 
een lange en vermoeiende reis via buur-
land Oman uiteindelijk aan in Jemen.

Als je denkt dat je er dan al bent, kom je 
bedrogen uit. Het vluchtelingenkamp na-
bij ‘Aden’ licht op maar liefst 1.000 kilome-
ter afstand van de grenspost. Een flinke 
afstand moest worden afgelegd, door een 
deels droog en verlaten woestijn gebied. 
Het werd ons gaandeweg steeds duide-
lijker waarom andere organisaties Jemen 
niet in komen of hier grote moeite in on-
dervinden. De vele controleposten, regel-
matig zichtbare bewapende mannen en 
tanks maakten de moeizame reis com-
pleet.    Alhoewel Jemen een indrukwek-
kend landschap en klimaat kent, is deze 
compleet verwoest door de burgeroorlog 
en is er weinig tot niets achtergelaten voor 
de volgende generatie. Wegen en straten, 
huizen en gebouwen liggen in een grote 
puinhoop. De stad is niet meer te herken-
nen.

De door de Iraans Sjiitische krachten ge-
steunde Houthi’s regeren in en rondom de 
hoofdstad ‘Sanaa’, terwijl de overige gebie-
den in het land onder controle staan van 
de Soennieten, gesteund door de Saoedi-
ers. Dat de officieel erkende regering zich 
in Djedda bevindt, zegt veel over de situa-
tie in Jemen.

JEMEN, HET VERGETEN LAND

 WIE ER HEEN

NIET TERUG...
GAAT, KEERT

NOODHULP
PROJECTEN

Noodhulpprojecten Bedrag

Indonesië  €   121.818,56 

Palestina  €     48.788,86 

Syrische vluchtelingen  €     18.893,19 

Rohingya in Bangladesh  €     85.893,86 

Somalië  €     17.278,22 

Jemen  €   320.093,43

Opbrengsten baten donaties  €  612.766,12 
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Jemenieten en Turken hebben een eeuwenou-
de relatie. Met de verovering van Egypte door 
Sultan Yavuz Selim in 1517, kwam Jemen onder 
Ottomaanse controle. Ook in die tijd was het 
een lastig bestuurbaar gebied. Logistieke en re-
ligieus-ideologische redenen, waren van grote 
invloed, met alle gevolgen van dien. Om vooral 
Mekka en Medina te kunnen verdedigen, heeft 
Sultan Abdulhamid II extra maatregelen moeten 
treffen om de openbare orde te handhaven. Bo-
vendien zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog vele 
soldaten vanuit Anatolië naar Jemen gestuurd, 
om dit gebied tegen de Engelsen te verdedigen.

Maar de problemen in Jemen zijn nooit opge-
houden. Het volk lijdt enorm onder de gruwe-
lijke oorlog. Alhoewel het land een unieke geo-
grafische ligging heeft en een rijke bodem en 
kuststrook heeft, sterven dagelijks honderden 
mensen ten gevolge van grote voedseltekorten. 
Duizenden inwoners zijn hun dorpen en steden 
ontvlucht en leven als vluchteling in andere re-
gio’s in het land. Ze hebben met lede ogen aan 
moeten zien dat hun land in stukken is verdeeld 
en door verschillende groepen geregeerd wordt. 
Vanwege deze ‘vluchtelingenstatus’, verkeren 
miljoenen Jemenieten in acute nood, met grote 
behoefte aan voedsel en onderdak.

IHH Nederland slaat de handen ineen voor de 
Jemenieten en is begonnen met het uitvoeren 
van noodprojecten in diverse regio’s, waarvan 
meest recentelijk, in de vluchtelingenkampen 
rondom ‘Aden’. Er worden voedselpakketten 
uitgedeeld, waarbij elk pakket voldoende is om 
een gezin een maand lang te onderhouden. Bo-
vendien zijn er kamelen geofferd en is het vlees 
ervan aan gezinnen uitgedeeld. We zullen ook in 
het nieuwe jaar doorgaan met het verlenen van 
noodhulp aan de meest hulpbehoeftigen in Je-
men.

Vrijwilligers van IHH Nederland reizen de hele 
wereld af om de meest hulpbehoeftigen een 
helpende hand te bieden. De slechte condities 
die wij telkens aantreffen, zorgen ervoor dat we 
best veel gewend zijn. Echter toen we de barre 
kamp-omstandigheden in Jemen zagen, kwam 
de klap wederom hard aan. De noodtoestand 
waarin ze verkeren, kan met geen woorden be-

schreven worden. Hun schamele tenten zijn 
niet goed genoeg om de bewoners in de ko-
mende periode te beschermen. De voedsel-
pakketten die we hebben uitgedeeld, voorziet 
in de noodzakelijke basis behoefte, maar is ze-
ker geen structurele oplossing voor de daad-
werkelijke behoefte die de bevolking heeft. 

Hun gezichtsuitdrukkingen spraken boekde-
len. Samen met de mensen die we hebben mo-
gen ontmoeten, wachten miljoenen anderen 
op (nood) hulp. Hun verhalen heeft ons doen 
treuren, maar tevens ook gemotiveerd om ons 
nog harder in te zetten voor de aller armste. 
Nadat we onze projecten van deze hulpronde 
hebben voltooid, hebben we afscheid geno-
men van deze warme mensen en zijn we weer 
teruggekeerd naar Nederland. Echter, als we 
niet hun situatie blijven delen en hun verha-
len blijven overbrengen, zullen deze mensen 
overgelaten worden aan hun lot. Daarom onze 
noodkreet om een vergeten volk samen met 
ons, een hand toe te reiken om hun hoop weer 
te doen opwaaien.
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AAN DE ROHINGYA 
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VOEDSELHULP AAN DE ROHINGYA 
VLUCHTELINGEN
Onlangs heeft de IHH Nederland een voedsel-
project uitgevoerd in het vluchtelingenkampen 
aan de grens van Bangladesh en Myanmar. Hier 
bevinden zich een miljoen Rohingya vluchtelingen, 
die onder onmenselijke omstandigheden elk 
dag moeten zien te overleven. Als gevolg van 
de aanhoudende aanslagen, moordpartijen en 
brand stichtingen van complete dorpen door 
de Boeddhistische extremisten in Myanmar, zijn 
tienduizenden vrouwen, kinderen en ouderen 
die behoren tot de Rohingya minderheid, naar 
Bangladesh zijn gevlucht.

In de kampen is structureel behoefte aan schoon-
drinkwater, eten, medicijnen, onderwijs en ove-
rige basisbehoeften. IHH Nederland heeft voor 
de 7e  keer, duizenden vluchtelingen voorzien 
van voedsel en medicijnen. In de periode van 23 
november en 3 december 2018, zijn 584 families 
voorzien van voedselpakketten met daarin; rijst, 
olie, suiker, meel, uien en zout.

Nu de vluchtelingenstroom enigszins tot stil-
stand is gekomen, lijkt het erop dat de wereld 
de Rohingya zijn vergeten. Echter, meer dan 1 
miljoen vluchtelingen, proberen onder ellendi-
ge en ongezonde omstandigheden hun leven 
voort te zetten in deze vluchtelingenkampen. Zij 
zijn volledig afhankelijk van voedsel van buiten-
af en een gering aantal hulporganisaties zijn de 
enigen die deze mensen een helpende hand toe 
reiken. Wij zullen hen echter niet vergeten en wij 
zullen ons blijven inzetten voor hun welzijn.

Wij danken onze donateurs voor hun gulle gif-
ten waarmee we dit soort projecten voor de 
vluchtelingen kunnen blijven realiseren.

Mongolië is een land van het eerste voorouderlijk 
thuisland van de Turken in Centraal-Azië. De ‘Or-
chon-inscripties’, de eerste inscripties van de Turken, 
zijn in dit land te vinden. Mongolië is met een opper-
vlakte, dat twee keer zo groot is als Turkije, het land 
waar zich de grootste steppe- woestijn van de wereld 
bevind, genaamd de ‘Gobiwoestijn’. In andere delen 
van het land is vanwege weersomstandigheden en 
armoede vaak geen landbouw mogelijk. Tevens is 
het lastig om grondstoffen te verkrijgen in het land.

Het communisme heeft er toe geleid dat het land ja-
renlang afgesloten is geweest van de buitenwereld. 
De mensen leven hierdoor in de omstandigheden 
vergelijkbaar met die van de 17e  eeuw. Een groot 
deel van de bevolking woont nog steeds in tenten 
en leeft in een nomaden cultuur. Langdurige oor-
logen en onderdrukkingen hebben geresulteerd in 
het afstand nemen van religie en cultuur bij onze 
broeders en zusters in Mongolië. Daarnaast zijn er 
wegens financiële beperkingen geen onderwijsmo-
gelijkheden voor kinderen. Deze problemen en het 
ruwe leefklimaat, hebben er toe geleid dat IHH Ne-
derland is gestart met het opzetten van verschillen-
de projecten.

In juli 2018 heeft IHH Nederland de Kazach-Turkse 
moslims die leven in Mongolië geholpen nadat zij 
waren getroffen door een overstroming.  Wij hebben 
noodvoedselpakketten en huishoudelijke middelen 
uitgedeeld aan 120 gezinnen.

IHH Nederland is er trots op om hulpbehoevende te 
kunnen helpen in regio’s waar we historische- en cul-
turele banden mee hebben.

Hulp aan slachtoffers van overstromingen
in Mongolië
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Indonesië bestaat uit 15 duizend eilanden en is 
met 260 miljoen inwoners in Zuid-Oost Azië, het 
grootste islamitische land ter wereld. Het is een 
land met aardbevingen, tsunami’s, regen sei-
zoenen, orkanen en actieve vulkanen. Hierdoor 
zijn er in het land geregeld natuurrampen, wel-
ke vele mensen het leven kan kosten. Daarom is 
een grote groep mensen afhankelijk van huma-
nitaire hulp.

Indonesië wordt niet genoemd in de lijsten van 
armste landen ter wereld. Echter, door veelvul-
dig voorkomende natuurrampen, heeft het land 
grote moeite met het adequaat handelen ten tij-
den van nood. Daarnaast gaan vele waardevolle 
grondstoffen en rijkdommen verloren door de 
aardbevingen, tsunami’s en orkanen. Hierdoor 
komen mensen, die in principe niet onder de 
armoede grens leven, uiteindelijk alsnog in een 
benarde positie terecht.

Op 28 september 2018 heeft op 3 uur vliegen 
van de hoofdstad, in ‘Palu’ op het eiland ‘Sula-
wesi’ een aardbeving plaatsgevonden met de 
kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Deze 
aardbeving is opgevolgd door een tsunami. 
De aardbeving heeft grote schade aangericht 
in voornamelijk ‘Palu’, maar daarbuiten zijn ook 
‘Dongola’ en ‘Sigi’ zwaar getroffen. Wij begrepen 
hoe heftig de impact van de tsunami was door 
twee zaken die wij daar aantroffen. Het eerste 
was een moskee die aan de kust lag. Deze mos-
kee is van de grond gerukt en 2 tot 3 meter de 
zee ingesleurd. Het tweede dat ons de giganti-
sche omvang van de tsunami deed inzien, was 
een groot vrachtschip die door de kracht van de 
zee midden in een woonwijk is terechtgekomen.
Als gevolg van deze aardbeving en tsunami 
zijn er ongeveer 2.100 mensen omgekomen en 
zijn minstens 3.000 mensen vermist. Ongeveer 
65.000 huizen zijn beschadigd waar minsten 
200.000 mensen door zijn getroffen. Het zoeken 
naar vermisten is een week na de aardbeving 
gestopt. Dit was ondanks dat men weet waar 
de slachtoffers hoogstwaarschijnlijk liggen. De 
reddingwerkers zijn echter gestopt vanwege de 
hoge onwaarschijnlijkheid dat er nog levenden 
zijn onder de vermisten.

De aardbeving heeft volledige wijken ingeslikt 
en weggevaagd. Het is zelden dat er een aardbe-
ving in het epicentrum voorkomt, echter heeft 
de aardbeving deze keer wel het epicentrum ge-

De slachtoffers van de 
aardbeving en tsunami 
in Indonesië hebben 
uw hulp ontvangen!
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troffen. Aardbevingsdeskundigen hebben aan-
gegeven dat de ondergrond volledig is wegge-
zakt en dat deze vervolgens weer is bedekt met 
een stuk aardekorst. Hierdoor is het volgens des-
kundigen en bergers niet mogelijk dat er nog le-
venden zijn en is de zoek operatie gestopt.

De aardbeving en tsunami die in Indonesië heb-
ben plaatsgevonden, hebben de inwoners van 
zuid- oost Azië, een afschuwelijke ervaring ge-
bracht. Het zijn de humanitaire en islamitische 
principes geweest, die er toe hebben geleid 
dat IHH NL zo snel mogelijk is afgereisd naar de 
getroffen plaatsten om zo de mensen te hulp 
te schieten. Tussen 6 en 12 oktober heeft een 
team onder leiding van IHH NL bestuurslid Yasin 
Küçük, met een budget van € 40.481,- hulp ge-
boden aan 835 families. Het ging voornamelijk 
om voedsel pakketten, maar ook hygiëne pak-
ketten (bestaande uit toilet artikelen) en huis-
houdelijke goederen. Tijdens het realiseren van 
dit project is de inzamelingsactie hier in Neder-
land non-stop doorgegaan.

De tweede fase van het project kon gerealiseerd 
worden met een budget van € 41.000, -. Deze 
keer is een team tussen 12 en 20 november on-
der leiding van IHH NL bestuurslid Huseyin Gun-
duz naar Sulawesi gereisd. De hulpgoederen 
bestonden wederom uit; voedselpakketten, hy-
giëne pakketten en huishoudelijke goederen en 
zijn uitgedeeld aan 915 families. Daarnaast zijn 
er op 3 noodzakelijke plaatsten, 2 verpleegster 
en 2 dokters ingezet om gewonden te behan-
delen en te voorzien van medicatie. Daarnaast 
zijn er op nog eens twee andere plekken warme 
maaltijden en warme dranken (koffie, thee en 
melk) aangeboden.

De inzamelingsactie voor de getroffenen van de 
aardbeving en tsunami gaat onvermoeid door. 
De eerste noodhulp is reeds naar ons vermogen 
geboden, maar wij streven ernaar om spoedig 
langdurige en vruchtbare projecten op te zet-
ten. In dit kader zijn wij bezig twee scholen te 
openen op de getroffen plekken. Elke school zal 
4 klassen hebben, welke plaats bied aan 25 leer-
lingen.

Zo krijgen 200 leerlingen de mogelijkheid om  
van een studie te genieten. Om deze doelen te 
kunnen realiseren rekenen wij weer op uw hulp!
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Op 25 augustus 2017 begonnen de aanvallen op 
de Rohingya moslims door het leger van Myanmar. 
Duizenden zijn de verschrikkingen ontvlucht door 
de overtocht te maken naar Bangladesh. Deze mas-
savlucht werd onder de aandacht gebracht door de 
wereldwijde media, waarna staten via hulporganisa-
ties steun hebben geboden aan de Rohingya.

Inmiddels zijn er ruim zes maanden verstreken. In 
deze zes maanden heeft IHH Nederland viermaal me-
dische hulp en noodhulp geboden aan de Rohing-
ya. De meest recente steun die wij hebben geboden 
vond onlangs plaats, in april 2018.

Met een budget van maar liefst €207.200, - hebben 
we in deze zes maanden 13.914 gezinnen voorzien 
van 259 ton aan basis voedingsmiddelen. Daar heb-
ben 69.572 personen van kunnen profiteren. Naast 
het uitdelen van voedsel hebben we tevens 7.500 
patiënten laten behandelen en van medicijnen voor-
zien.

Onze vrijwilligers hebben na observaties geconclu-
deerd dat de steun aan de Rohingya afneemt. Dit is 
des te triester omdat de Rohingya voornamelijk af-
hankelijk zijn van voedselhulp uit het buitenland. Zij 
mogen immers geen land verbouwen of duurzame 
bouwwerken opzetten van de regering van Bangla-
desh. Derhalve lijkt er een hongersnood te dreigen 
met alle gevolgen van dien.

Anders dan IHH Nederland, lijkt de rest van de wereld 
de Rohingya te zijn vergeten. Wij zijn hen niet verge-
ten en wij zullen niet toestaan dat zij in de vergetel-
heid raken! IHH NL zal de Rohingya in elk mogelijke 
vorm blijven steunen!

WE ZIJN HEN NIET
VERGETEN! WIJ WAREN
ER WEDEROM!

Rapport van geboden hulp aan de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Indonesië
Nr. Datum Plaats Soort hulp Aantal

1 08.10.2018 Layana Indah, Manttikolore, Kota Palu Voedsel pakket 285

2 09.10.2018 Loli Tasiburi, Banawa, Kab, Donggala Voedsel pakket 250

3 10.10.2018 Bone Oge, Banawa, Donggala Medisch onderzoek en medicatiehulp 50

4 11.10.2018 Labuan Slumbone, Labuan, Donggala Medisch onderzoek en medicatiehulp 50

5 11.10.2018 Wisolo, Dolo Selatan Medisch onderzoek en medicatiehulp 50

6 11.10.2018 Souowe, Dolo, Kabupaten Sigi Voedsel pakket 300

7 11.10.2018 Wisolo, Dolo selatan Huishoudelijke goederen 125

8 12.10.2018 Labuan Topso, Kec, Labuan, Kab Donggala Medisch onderzoek en medicatiehulp 50

9 14.11.2018 Poi village, Dolo selatin, Sigi regency Voedsel pakket 270

10 14.11.2018 Poi village, Dolo selatin, Sigi regency Hygiëne pakket 270

11 14.11.2018 Poi village, Dolo selatin, Sigi regency Medisch onderzoek en medicatiehulp 50

12 14.11.2018 Poi village, Dolo selatin, Sigi regency Warme maaltijden 100

13 15.11.2018 Rogo ve Ramba village, Sigi regency Voedsel pakket 425

14 15.11.2018 Rogo ve Ramba village, Sigi regency Hygiëne pakket 265

15 15.11.2018 Rogo ve Ramba village, Sigi regency Warme dranken (thee, koffie en melk) 100

16 16.11.2018 Sibalaya Utara village, Sigi regency Voedsel pakket 220

17 16.11.2018 Sibalaya Utara village, Sigi regency Hygiëne pakket 150

18 16.11.2018 Sibalaya Utara village, Sigi regency Medisch onderzoek en medicatiehulp 50

19 17.11.2018 Ujuna, West Palu Medisch onderzoek en medicatiehulp 50

20 18.11.2018 Tulo village, Sigi Regency Medisch onderzoek en medicatiehulp 50
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WATER
PROJECTEN
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Aantal Waterprojecten
Totaal 2.980 

Sri Lanka, een kleine eilandstaat in Zuid-Azië 
met maar liefst 21 miljoen inwoners, wordt 
gerekend tot één van de ontwikkelingslan-
den met een zeer laag gemiddeld inkomen. 
De bevolking bestaat voor 70% uit boed-
dhisten, 12% hindoes en 10% moslims.

In bepaalde regio’s waar moslims de min-
derheid vormen, worden zij bedreigd door 
gewelddadige uitingen van radicale boed-
dhisten. Werkplaatsen en moskeeën worden 
vernield en het wordt de moslims onmoge-
lijk gemaakt om in sereniteit te leven. Om 
deze reden mogen wij deze moslims niet 
vergeten en moeten wij hen steunen met 
onze financiële- en sociale projecten.

Tijdens de Ramadan 2018, zijn wij gestart 
met deze projecten. Eén van de projecten 
waar we druk mee bezig zijn, betreft een zo-
geheten ‘Sjadirvan project’. Een Sjadirvan is 
een overdekte fontein welke veelzijdig ge-
bruikt kan worden. De bewoners in de om-
geving van een Sjardivan kunnen deze ge-
bruiken voor hun dagelijkse waterbehoeften 
én de fontein kan gebruikt worden tijdens 
de rituele wassing voor het gebed.

De kosten voor één Sjadirvan bedragen 
€750-, helpt u deze vergeten moslims?

Sjardirvan Project in Sri Lanka

In 11 landen hebben 
wij 1047 waterputten 

geopend en momenteel 
maken 366.450 mensen 

hiervan gebruik.

2018
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2018 AANTAL
WATERPROJECTEN
IN DIVERSE LANDEN
Totaal 1047
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DE HELFT VAN DE WERELDBEVOLKING HEEFT IN 2050 TE 
KAMPEN MET WATERSNOOD
Vanwege klimaatsverandering en een snelgroeiende wereldbevolking is een sterke daling in schone water-
bronnen te constateren. De verwachting is dat de helft van de wereldbevolking in 2050 te kampen zal heb-
ben met een serieus watertekort.

RUIM 97% VAN AL 
HET WATER OP 

AARDE BESTAAT UIT 
ZOUTWATER DAT 
NIET GESCHIKT IS 

VOOR MENSELIJKE 
CONSUMPTIE.

%1 MINDER DAN 1% VAN AL HET 
DRINKWATER IS GESCHIKT VOOR 
MENSELIJKE CONSUMPTIE.

70% van al het 
schoon drinkwater 
wordt gebruikt 
voor
landbouw.

IN DE AFGELOPEN 
EEUW ZIJN 
MEER DAN DE 
HELFT VAN ALLE 
WATERGEBIEDEN 
VERDWENEN.

% 97

TUSSEN 1970 EN 
2010 IS HET AANTAL 
WATERBRONNEN 
GEDAALD MET 76%.

Als er geen maatregelen worden genomen zal 
al het water ter wereld enkel voldoende zijn 
voor 60% van de wereldbehoefte in 2030.

De verwachting is dat de 
wereldbevolking tussen 2000 
en 2050 met drie miljard zal 
groeien en dat de vraag naar 
water met 55% zal stijgen.

+3 MILJARD
2030 2050

WERELDWIJD HEBBEN 844 
MILJOEN MENSEN GEEN TOEGANG 
TOT SCHOON DRINKWATER

UITGAVEN
WATERPROJECTEN

IN DIVERSE LANDEN

€350.000,00

€300.000,00

€250.000,00

€200.000,00

€150.000,00

€100.000,00

€50.000,00

€0,00

€ 
33

2.
05

4,
00

€ 
12

8.
20

0,
00

€ 
12

1.
40

0,
00

€ 
52

.5
00

,0
0

€ 
51

.1
90

,0
0

€ 
26

.2
50

,0
0

€ 
23

.0
00

,0
0

€ 
22

.1
48

,0
0

€ 
19

.6
35

,0
0

€ 
16

.9
00

,0
0

€ 
9.

00
0,

00

Paki
sta

n
Tsj

aad

Banglad
esh

Somalië

Pale
stin

a

Kam
eroen

Sri L
anka

Indonesië
Niger

Afghanista
n

Togo

H
ET

 A
A

RD
O

PP
ER

VL
AK

 B
ES

TA
AT VOOR 70% UIT WATER

DE
 V

RA

AGTOENAM
E IS

5 5 %

IHH 2018IHH 2018 2322



LANDBOUW EN
VEETEELT PROJECTEN

agrarisch landbouw sector. Deze moderne agrarische 
landbouw sector is essentieel voor de ontwikkeling 
van een land en sterke relaties met andere landen. 
Landen die deze stelling goed beseften en in prak-
tijk hebben kunnen toepassen, plukken daar nu de 
vruchten van. Immers landen met een sterk ontwik-
keld of ontwikkelende agrarische sector zijn de zo-
genaamde ontwikkelde landen, zoals; V.S. , Rusland, 
Japan, China, Nederland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, 
Brazilië etc.

Het continent met de meeste ontwikkelingslanden 
ter de wereld, Afrika, heeft zeer grote potentie om de 
armoede en hongersnood te stoppen door middel 
van mogelijkheden in landbouw. Uit gegevens van 
‘’ontwikkelde landen’’ en Ngo’s, blijkt dat de veran-
deringen binnen de agrarische sector in Afrika voor 

een langzaam, maar toch zekere ontwikkeling zor-
gen. Dat deze langzame ontwikkeling zal veranderen 
in een stroomversnelling staat vast. Immers, volgens 
de Wereldbank draagt   de landbouw voor 32% bij aan 
het BBP van Afrika en verschaft het werk aan 65% van 
de beroepsbevolking.

IHH NL neemt de bovengenoemde cijfers ten harte, 
daarom bieden wij de mogelijkheid aan onze do-
nateurs om met kleine bedragen, bij te dragen aan 
grote veranderingen op het gebied van landbouw en 
veeteelt. Zodoende hebben wij in 2018 aan 986 fami-
lies gesteund middels landbouw- en veeteeltprojec-
ten. Ongeveer 5.000 minderbedeelden hebben hier 
van geprofiteerd en blijven dit ook in de toekomst 
nog steeds doen.

Het is algemeen bekend dat er verschillen zijn in wel-
vaart en rijkdom tussen landen en werelddelen. Deze 
verschillen worden aangeduid met termen als ‘ont-
wikkelde landen’ en ‘ontwikkelingslanden’. In werke-
lijkheid, zijn alle ‘’ontwikkelde landen’’ vóór de indus-
triële revolutie, door een landbouw fase gegaan en 
heeft dit geleid tot een voorsprong op de zogenaam-

de ‘‘ontwikkelingslanden’’. Met andere woorden, de 
agrarische sector is de basis en één van de funda-
menten waarna de industriële revolutie heeft plaats-
gevonden. Daarnaast zijn er niet te vergeten verschil-
lende stadia waar de agrarische sector doorheen is 
gegaan. Denk aan de ontwikkelingen van een primi-
tief en simplistische landbouwfase, naar een modern 
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Nr Aard van het project Budget Aantal / kg / Profiterende
   Hectaren families

1 Olijf-en citrusvruchtstekjes geplant in Palestina - Gaza  €   11.600,00  1190 adet 119

2 Papaja, mango, ananas stekjes geplant in Uganda  €     2.500,00  2500 adet  250

3 Rijst geteeld in Tsjaad  €   15.000,00  200 hektar 200

4 Maïs, tomaten en bonen geplant in Somalië  €   10.000,00  30 hektar 30

5 Walnoot stekjes geplant in de Balkan landen  €     9.000,00  921 adet 92

6 Maïs en bonen geplant in Albanië €     5.000,00  1160 kg 100

7 Fokgeiten in Tsjaad, Somalië, Niger en Gambia  €   18.135,00  225 adet 45

8 Kippen in Tsjaad  €   15.000,00  3000 adet 150

  Totaal  €   86.235,00    986

Landbouw en Veetelt projecten

Landbouwproject donaties €   24.942,37 

Olijf-en citrusvruchtstekjes geplant in Palestina - Gaza  €   11.600,00 

Papaja, mango, ananas stekjes geplant in Uganda   €   2.500,00 

Rijst geteeld in Tsjaad  €   15.000,00 

Maïs, tomaten en bonen geplant in Somalië  €   10.000,00 

Walnoot stekjes geplant in de Balkan landen  €   9.000,00 

Maïs en bonen geplant in Albanië  €   5.000,00 

Fokgeiten in Tsjaad, Somalië, Niger en Gambia €   10.854,00 €   18.135,00 

Kippen in Tsjaad €   13.110,15 €   15.000,00 

Totaal €  48.906,52  €  86.235,00 



SAMEN WALNOOTBOMEN 
PLANTEN IN DE BALKAN
De Balkan kenmerkt zich door een geschikt klimaat 
en een vruchtbare grond voor de landbouw. Onder-
zoek toont aan dat verbouwing van verscheidene 
gewassen een sterk economisch voordeel kan bie-
den aan de inwoners van de Balkan. Hoewel er reeds 
agrarische activiteiten worden uitgevoerd, kunnen 
weinig families profiteren van de vruchtbare grond 
en het geschikte klimaat. Zaden, gereedschap en de 
nodige installaties zijn duur. Hoe komt men aan geld 
om dat aan te schaffen? IHH NL schiet hen te hulp!

IHH Nederland biedt de nodige ondersteuning voor 
de verbouwing van walnotenbomen aan families in 
Kosovo en de Servische regio grenzend aan Kosovo.

Waarom walnootbomen? De omstandigheden en 
voorwaarden in de Balkanregio zijn ideaal voor de 
verbouwing van walnoten. Bovendien heeft de oogst 
een hoge economische waarde. De walnootbomen 
zijn gekeurd en onderworpen aan injecties door be-
voegde ingenieurs, teneinde de volksgezondheid te 
beschermen. Zowel tijdens het planten als geduren-
de de groei worden de bomen geïnspecteerd door 
vakmensen. Na drie jaar verzorging, zijn de bomen 
klaar voor een jaarlijkse oogst. Deze oogst wordt op 
markten verkocht en vormt nu een inkomen voor de 
familie.

Waarom de Balkanregio? De Albanese moslimbevol-
king van Kosovo en Preševo in Servië, is aan het eind 
van de 20e eeuw geteisterd door een oorlog met de 
Serviërs. Grote aantallen Albanezen zijn vermoord, 
vrouwen zijn weduwe geworden en kinderen zijn 
achtergelaten als wees. Het is onze missie om deze 
slachtoffers een hart onder de riem te steken. In dit 
kader heeft IHH Nederland in totaal ruim 900 wal-
nootbomen gedoneerd  aan oorlogsslachtoffers om 
hun te voorzien van een inkomstenbron.

De kosten voor een walnootplant, de verbouwing-, 
vervoer- en verzorgingskosten zijn slechts €10. Met 
de hulp van onze donateurs zullen wij dit project 
voortzetten om honderden families te voorzien van 
werk en inkomen. Plant jij ook een walnootboom in 
de Balkan?

Grote verandering met een 
kleine bijdrage in Afrika
In de meeste Afrikaanse landen voorziet men zich 
door middel van landbouw en veeteelt. Veel landen 
en gebieden in de meeste Afrikaanse landen zijn daar 
echter niet geschikt voor. Er zijn veelal onvoldoende 
gebieden waarin dieren kunnen grazen of waarin 
gewassen verbouwd kunnen worden. Een van die 
landen is Tsjaad. Qua oppervlakte is het een van de 
grootste landen in Afrika en telt het iets meer dan 
twaalf miljoen inwoners. Alhoewel slechts een klein 
deel van het land geschikt is voor landbouw en vee-
teelt, is het gros van de mensen afhankelijk van deze 
twee sectoren. Vanwege de beperkte mogelijkheden 
in Tsjaad en andere Afrikaanse landen is efficiëntie ui-
termate belangrijk.

De ervaring leert dat het hoeden van geiten in Tsjaad 
geschikter is dan runderen, schapen en andere die-
ren. Dit komt doordat geiten allerlei soorten vegetatie 
kunnen eten en zij gemiddeld per geboorte meerdere 
lammeren krijgen.

IHH Nederland doneert in het kader van het geiten-
project vier geiten en een bok aan arme gezinnen. 
Deze gezinnen worden geregistreerd en gevolgd 
door IHH NL. De gezinnen dienen het aantal geiten 
eerst uit te laten groeien tot een kudde van twintig. 
Voordat dat aantal is bereikt behoort men de geiten 
niet te verkopen of te slachten. Nadat een gezin twin-
tig of meer geiten heeft, worden een of meer geiten 
gedoneerd aan een ander arm gezin. Dit project staat 
dan ook voor duurzaamheid en onderlinge steun.

We hebben tot nu toe aan honderd gezinnen geiten 
gedoneerd. De prijs van een geit is 65 euro. Neem ook 
deel aan grote verandering door middel van een klei-
ne bijdrage.
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IHH Nederland doet zijn uiterste best om zo veel 
mogelijk projecten uit te voeren in Palestina om 
zo het leed en verdriet van de inwoners enigs-
zins te verzachten. De projecten die we uitvoe-
ren dekken verschillende gebieden, zoals voed-
sel, water, gezondheid, weeskinderen, Ramadan, 
sociale ondersteuning, Qurban en landbouw 
projecten. Zo hebben wij onlangs wederom een 
landbouwproject uitgevoerd waarbij we arme 
families ondersteunen door olijf- en citrusbo-
men aan hen te doneren. Deze bomen zijn op 
lange termijn van groot belang. Als inkomsten-
bron voor de inwoners en als tegenwerking van 
de illegale bezetting van het land.

De prijs voor het planten en verzorgen van 1 
boom bedraagt slechts €10, Help jij ook de be-
volking van Gaza door een boompje te planten? 
Doneer nu!

PLANT EEN BOOM IN 
GAZA
Stel je eens voor; een gebied ter grootte van 
slechts 360 km2, 41 km lang en 9 km breed. En in 
dit kleine gebied, wonen maar liefst 1.82 miljoen 
mensen. Dit gebied, is Gaza…

Sinds 2006 heerst hier een embargo waardoor 
de onschuldige inwoners van Gaza, hun basisbe-
hoeften wordt ontnomen. De omstandigheden 
waarin zij verkeren, worden met de dag slechter. 
Volgens cijfers van de Verenigde Naties overleeft 
80% van de bevolking, enkel dankzij humani-
taire hulp. Internationale leiders blijven stil, en 
de bevolking is gedwongen om te leven in een 
openlucht gevangenis. Er heerst een grote crisis 
in Gaza.

IHH Nederland heeft zich in de afgelopen jaren 
ingezet voor projecten die de duurzame ontwik-
keling in arme regio’s bevorderd. Wij voeren deze 
projecten uit zodat mensen kunnen werken en 
de mogelijkheid hebben om zichzelf te voorzien 
in hun levensonderhoud. Tegelijkertijd dragen 
zij bij aan het economisch en maatschappelijk 
leven door het werk dat zij verzetten. Zo heb-
ben we in het vruchtbare Albanië gewaszaden 
beschikbaar gesteld voor 100 gezinnen die daar 
inkomens van zullen genereren.

In een gebied van 80.000 vierkante meter is 400 
kg maïs gezaaid. Daar zullen 40 weesgezinnen 
van profiteren. In een even groot gebied, zijn 
640 kg bonen gezaaid. Ook daar zullen 40 wees-
gezinnen van profiteren. Tot slot is er in een ge-
bied van 20.000 vierkante meter, 120 kg luzerne 
(alfalfa) gezaaid ten behoeve van 20 weesgezin-
nen.

Dit project zal voortduren en met een donatie 
van €20, - kunt ook u gewaszaden beschikbaar 
stellen en gezinnen helpen om hun eigen inko-
men te genereren.

HELP EEN FAMILIE ZIJN EIGEN INKOMEN
TE GENEREN.

IHH 2018IHH 2018 2928



2018 QURBAN PROGRAMMA
Nr Landen Aandelen Begunstigden

1 Afghanistan 945 23625
2 Rohingya in Bangladesh 462 11550
3 Balkan landen 89 2225
4 Bangladesh 978 24450
5 Tsjaad 3328 83200
6 Filipijnen 595 14875
7 Palestina 152 3800
8 Gambia 645 16125
9 Kameroen 700 17500
10 Kirgizië 70 1750
11 Mongolië 1200 30000
12 Niger 1652 41300
13 Pakistan 410 10250
14 Somalië 1831 45775
15 Syrische vluchtelingen 53 1325
16 Tanzania 588 14700
17 Togo 805 20125
18 Oeganda 1126 28150
19 Jemen 119 2975

 Totaal 15748 393700

QURBAN
PROJECTEN

inschatting. Omdat er tot op de laatste dag van ‘Eid, nog 
donaties blijven binnenkomen, melden wij de partneror-
ganisaties altijd van te voren dat er tijdens het uitvoeren 
van het Offerproject, nog meer offers bij kunnen komen. 
Wij vragen de partnerorganisatie vervolgens om te beves-
tigen dat zij adhoc nog extra offerdieren bij kunnen kopen 
en het aantal offerdieren dus te verhogen.

Nadat de prijzen en het aantal offerdieren zijn vastgesteld, 
verzoeken wij onze partner organisaties om een project-
plan in te dienen. Op basis van dit projectplan, onder-
zoekt IHH NL via derden of de gegeven prijzen in overeen-
stemming zijn met de lokale gemiddelde prijs voor het 
desbetreffende offerdier. Indien alle documentatie klopt, 
het projectplan compleet is en de prijs is gecontroleerd, 
wordt een eerste bedrag overgemaakt naar de partner-
organisatie. De partnerorganisaties gebruiken dit bedrag 
om een aanbetaling te kunnen doen bij de lokale boeren 
waar zij het offer-vee reserveren. Het resterende bedrag 
wordt vervolgens later overgemaakt aan de partnerorga-
nisaties, met wie inmiddels, een projectovereenkomst is 
opgesteld.

Een projectplan dat niet door het bestuur van IHH NL is 
goedgekeurd, wordt terug gestuurd naar de partneror-
ganisatie om de benodigde aanpassingen te maken. Dit 
gebeurd alvorens er een betaling plaatsvindt. Wanneer de 
benodigde aanpassing niet worden gemaakt, wordt het 
project geannuleerd.

Inzamelingsfase/stadium
Nadat de landen en de definitieve prijzen zijn vastgesteld, 
wordt de inzamelingsactie en campagne gestart. Tijdens 
de inzamelingsfase gaan zowel het bestuur van IHH NL, 
als de vrijwilligers proactief geld inzamelen. Vrijwilligers 
die in de voorgaande jaren hebben geparticipeerd aan 
projecten van IHH NL en proactief fondsen werven, kun-
nen worden geselecteerd op specifieke kwaliteiten, en 
zo doende worden ingedeeld voor een specifiek land. Zij 
zullen daar verantwoordelijk zijn en het project in goede 
banen leiden.

Voorbereidingsstadium
In de aanloop naar de dagen van ‘Eid ul Adha, wordt er een 
informatie bijeenkomst gehouden. Hierbij worden alle 
vrijwilligers gewezen op hun religieuze plichten en de ver-
antwoordelijkheden op gebied van documentatie. Hierbij 

Hoe wordt het Oedhiya / 
Qurban project georganiseerd?

Planningsfase
In de landen waar wij projecten realiseren, werken wij 
samen met partner organisaties. Alle partner organisa-
ties zijn officieel erkende organisaties en bekend in het 
land waar zij zich bevinden. Alle projecten worden ook 
uitgevoerd in samenwerkingsverband. Dit, zodat alles zo 
effectief en efficiënt mogelijk verloopt en naar behoren 
verloopt. De lokale partnerorganisaties kennen hun land 
immers het best en weten dan ook waar de nood het 
hoogst is.

Ruim twee maanden voordat ‘Eid- ul-Adha aanbreekt, ne-
men wij contact op met de partnerorganisaties en worden 
de eerste stappen ondernomen in het inventariserings-
proces. Het type offerdier, de prijzen van de offerdieren 
en het aantal offerdieren wordt bepaald op basis van een 

IHH NL heeft in 2018 met het Oedhiya/Qurban project in maar liefst 17 landen, 14.634 aandelen aan offers gebracht. Het 
vlees is uitgedeeld aan 365.000 hulp behoeftigen. Graag nemen we jullie mee bij de opzet en uitvoer van zo een dergelijk 
groot project, en leggen we jullie uit hoe zo een belangrijk project wordt opgezet.
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HARTELIJK DANK!
Met uw QURBAN heeft u een aandeel in de glimlach van 393 duizend behoeftigen 

weten te verkijgen!

komen de volgen punten aan bod; de wijze waarop dieren 
gecontroleerd moeten worden, geslacht moeten worden 
en hoe vervolgens het vlees uitgedeeld dient te worden. 
Daarnaast; het organiseren van een efficiënte distributie, 
het rapporteren, documenteren en vastleggen van beeld-
materiaal ten behoeve van de donateurs. Dit alles wordt 
allemaal met de vrijwilligers besproken en zij krijgen hier 
een uitgebreide briefing over. Tot slot krijgen de vrijwilli-
gers tijdens deze briefing praktische spullen mee die zij 
nodig zullen hebben tijdens het uitvoeren van het project.

Uitvoeringsstadium
De vrijwilligers reizen in de dagen voor ‘Eid- ul-Adha naar 
de desbetreffende landen. Wanneer zij daar arriveren, 
controleren zij het aantal dieren en de islamitische voor-
waarden waar de offerdieren aan moeten voldoen. Indien 
er dieren ontbreken of dat er dieren zijn die niet voldoen 
aan de islamitische voorschriften, wordt dit ter plekke ge-
corrigeerd door het aanschaffen van nieuwe dieren.

Het project programma en de details hiervan worden 
doorgenomen met de partnerorganisatie. Na het ‘Eid-ge-
bed, op de eerste dag van ‘Eid- ul-Adha, wordt gestart met 
het offeren van de offerdieren op de vooraf geselecteerde 
plaatsen. De planning wordt dusdanig uitgewerkt, dat het 
laatste offer uiterlijk wordt geslacht vóór het ‘Asr gebed 
van de derde dag van ‘Eid- ul-Adha.

Alvorens het slachten van ieder dier, wordt de naam van 
de donateur explicit hardop voorgelezen en de vrijwilli-
ger ziet er persoonlijk op toe dat het vlees wordt geslacht 
in zijn bijzijn. De Oedhiya wordt met de Takbier geslacht. 
Daarbuiten wordt tijdens het slachten beeldmateriaal ge-
maakt, zoals een foto met een naam bordje van de dona-
teur en/of een video van het slachten. Nadat het vlees is 
geslacht, wordt dit uitgedeeld aan de armen die van te vo-
ren door de partnerorganisatie zijn geselecteerd, en een 
bonnetje hebben gekregen om hun vlees op te halen op 
een vooraf afgesproken plek. Tegelijkertijd worden voor 
de donaties die op het laatste moment zijn ontvangen, of-
ferdieren ingekocht en worden ook deze geslacht na het 
noemen van de namen van de donateurs en vervolgens 
de basmallah en takbier.

Nadat het slachten en het uitdelen van het vlees aan de 
armen is afgerond, gaan de vrijwilligers aan tafel met de 
partnerorganisatie om alle documentatie en papierwerk 
na te gaan. Vervolgens vindt er een evaluatiegesprek 
plaats, waarin alle gebeurtenissen worden nagegaan.

Nadat de vrijwilligers zijn teruggekeerd naar Nederland, 
wordt door IHH NL wederom een vergadering georgani-
seerd om het project met het bestuur te evalueren. Daar-
bij worden alle landen waar het project is uitgevoerd één 
voor één besproken en de documentatie en het papier-
werk wordt overgedragen aan IHH NL.

46%

Mongolië
Aandelen: 1200

Begunstigden: 30000

Jemen
Aandelen: 119

Begunstigden: 2975

Somalië
Aandelen: 1831

Begunstigden: 45775

Gambia
Aandelen: 645

Begunstigden: 16125

Palestina
Aandelen: 152

Begunstigden: 3800

Filipijnen
Aandelen: 595

Begunstigden: 14875

Bangladesh
Aandelen: 978

Begunstigden 24450

Rohingya's in Bangladesh
Aandelen: 462

Begunstigden: 11550

Tanzania
Aandelen: 588

Begunstigden: 14700

Oeganda
Aandelen: 1126

Begunstigden: 28150

Tsjaad
Aandelen: 3328

Begunstigden: 83200

Kameroen
Aandelen: 700

Begunstigden: 17500

Niger
Aandelen: 1652

Begunstigden: 41300

Pakistan
Aandelen: 410

Begunstigden: 10250

Kirgizië
Aandelen: 70

Begunstigden: 1750

Togo
Aandelen: 805

Begunstigden: 20125

Syrische vluchtelingen
Aandelen: 53

Begunstigden: 1325

Balkan landen
Aandelen: 89

Begunstigden: 2225

Afghanistan
Aandelen: 945

Begunstigden: 23625

2017

15748

2018

10786

TOTAAL AANDELEN
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Onderwijsproject Bedrag

Onderwijsproject donatie  €         33.219,68 

Schoolspullen donatie €         33.286,72 

Schoolbouw donatie €         89.782,03 

Opbrengsten baten donaties €      156.288,43

Landen Aantal

Balkan landen 1400

Tsjaad 1586

Palestina 335

Gambia 570

Tanzania 37

Totaal 3928

SCHOOLTASSEN 
EN SCHRIJFGEREI 

PROJECT

VERBLIJ
DE OORLOGS
KINDEREN!
Kinderen zijn onschuldig, argeloos en lief. Deson-
danks zijn het juist zij die het meest te lijden hebben.  
In benarde situaties worden de kinderen vaak het 
eerst getroffen. Tijdens de wanhopige zoektochten 
naar een beter leven, zijn het maar al te vaak de ge-
vluchte kinderen die omkomen. Het beeld van het le-
venloze aangespoelde lichaampje van Aylan zal voor 
altijd in ons geheugen gegrift zijn.

Ook de kinderen die niet vluchten maar achterblij-
ven in gebieden van oorlog, zijn de dupe. Ze leven 
in overblijfselen van steden, die zijn verwoest door 
bommen. Dagelijks horen zij de geluiden van artil-
lerie en geweld om zich heen. Deze oorlogsbeelden 
tekenen hen voor het leven. Zij zijn angstig bij het 
minst geringste geluid, hebben slapeloze nachten 
en zijn huiverig voor hetgeen nog komen zal.

Palestina; het hart van de Arabische wereld en het 
hart van de oude beschavingen. Het land waar ou-
deren, noch jongeren gespaard blijven. En ondanks 
de onderdrukking en de bezetting, gaat het leven 
om hen heen gewoon door. Om deze redenen is 
humanitaire steun, niet een daad van liefdadigheid, 
maar een verantwoordelijkheid als mens en zeker als 
moslim. IHH NL steunt weeskinderen en behoeftige 
kinderen in Gaza. Zo hebben onlangs 335 kansarme 
schoolkinderen een schooltas en schoolspullen ont-
vangen. Immers, vrede, rust, vriendschap en broe-
derschap zal niet worden gerealiseerd door een kind 
dat een wapen draagt, maar door een kind dat in vre-
de een pen vasthoudt.

ONDERWIJS
PROJECTEN
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SOUMAYA’S VREUGDE!..

DE BLAUWWITTE VLINDERS 
VAN GAMBIA

Het is dinsdag 5 juni 2018. Het team van IHH Neder-
land is wederom onderweg naar Tsjaad, een van de 
armste landen ter wereld. Onder ons heerst een sfeer 
van enthousiasme. De groep waarmee we reizen is 
namelijk groter dan normaal. We reizen samen met 
vrijwilligers van de hulporganisaties ‘Stichting Cat-
kapi’ en Stichting ‘Bag to Happiness’. Tevens reizen er 
Marokkaanse en Libanese zakenlui uit Duitsland met 
ons mee. Ons enthousiasme wordt gevoed door deze 
groep waarmee we hopelijk meer behoeftigen en 
weeskinderen kunnen helpen.

In de vroege uren van woensdag arriveren we in ons 
hotel in ‘N’Djamena’, de hoofdstad van Tsjaad. We rus-
ten even uit en vertrekken vervolgens weer om ons 
eerste project uit te voeren. We zullen schrijfgerei 
uitdelen in een van de buitenwijken van ‘N’Djamena’ 
aan de leerlingen van de ‘Abubakr Musa’ school. On-
derweg groeit ons enthousiasme met iedere secon-
de, mede omdat er onder ons vrijwilligers zijn die dit 
voor het eerst mee zullen maken.

Bij aankomst worden we zeer gastvriendelijk ontvan-
gen door het bestuur van de school met maar liefst 
1600 leerlingen. Vervolgens krijgen we een rond-
leiding van de lokalen en van de school. Tijdens de 
rondleiding merken we dat de lokalen niet zijn voor-
zien van de nodige materialen die men van oudsher 
verwacht te treffen in een klaslokaal. Er zijn geen ta-
fels, stoelen, boeken, schriften, pennen of potloden 
etc. De leerlingen worden onderwezen in bouwvalli-
ge lokalen op vloeren van aarde. De leerlingen zitten 

boven op elkaar terwijl zij aandachtig naar de leraar 
luisteren en proberen zo veel mogelijk te leren.

Het was warm, bijna heet. De klassen waren krap en 
druk. De leerlingen waren aan het zweten, maar zij 
gingen desondanks door met hun opleiding. De leer-
lingen die zich in de lokalen bevonden hadden ver-
geleken met andere kinderen in Tsjaad namelijk “ge-
luk”. In Tsjaad zijn er namelijk bijlange na niet genoeg 
scholen, waardoor miljoenen kinderen niet naar 
school kunnen. Om die reden moeten de bestaande 
scholen leerlingenaantallen aannemen die ver boven 
hun capaciteit liggen.

Met de hulp uit Nederland hebben wij 1000 leerlin-
gen kunnen voorzien van schooltassen, schriften, 
pennen en andere schoolspullen. Het was één groot 
feest op het schoolplein nadat we klaar waren met 
het uitdelen. Een groot aantal kinderen kreeg name-
lijk voor het eerst bepaalde schoolspullen. Eén van de 
leerlingen genaamd ‘Soumaya’ bekeek keer op keer 
de vakken van haar schooltas, haar schriften, haar 
potloden en gummen. Aan haar uitdrukking was dui-
delijk te zien dat ze dolgelukkig was. De vreugde van 
Soumaya en de andere kinderen zouden we zelfs in 
volumes van boeken niet kunnen beschrijven.

Wat is het mooi om behoeftigen blij te maken, wat is 
het mooi om de leerlingen van een land te verblijden, 
wat is het mooi om als brug te dienen naar de armste 
streken ter wereld. Wij kunnen onze donateurs die dit 
mogelijk maken niet genoeg bedanken!

Onze steun aan Gambia, één van de kleinste en 
armste landen van Afrika, duurt voort. Op 10 fe-
bruari 2018 hebben wij een belangrijk onderwijs-
project uitgevoerd. Wij hebben op de ‘Kiri Kunda’ 
basisschool in de regio ‘Bansang,’ ten oosten van 
de hoofdstad ‘Banjul’, rugzakken en schoolspullen 
uitgedeeld. Bij aankomst werden wij verwelkomd 
met traditionele muziek en volksspelen. De zin-
gende en klappende leerlingen leken op blauwe 
vlinders in hun blauwwitte schooluniformen.

Nadat de leerlingen ons een warm welkom had-
den geheten, was het onze beurt om hen te ver-
blijden! Wij hebben 140 leerlingen voorzien van 
rugzakken, schriften en schrijfgerei. De blije leer-
lingen transformeerden het schoolplein in plein 
vol geluk. Wij werden ontroerd door de blijdschap 
en de dankbare blikken van deze blauwwitte vlin-
ders.
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IHH NL steunt de nieuwe 
generatie in de Balkan 
landen.
IHH NL realiseert in maar liefst 25 landen projecten op het gebied van voedsel, weeskinderen, gezondheid, 
water, sociale voorzieningen, landbouw, veeteelt en onderwijs. In het kader van onderwijs voeren wij ver-
schillende projecten uit zoals; het bouwen en renoveren van scholen en het ter beschikking stellen van school-
spullen zoals; schooltassen, boeken en schrijfgerei aan kansarme schoolkinderen.

Een groot deel van de wereld is inmiddels alweer ruim een maand be-
gonnen aan het studiejaar 2018-2019. Helaas zijn er nog miljoenen kin-
deren ter wereld die geen toegang hebben tot onderwijs. Daarnaast 
zijn er ook nog eens miljoenen kinderen die weliswaar naar school kun-
nen, maar die niet beschikken over de benodigde schoolspullen.

Al sinds zijn oprichting heeft IHH NL zich vooral in de Balkan landen 
ingezet op humanitaire gebied om zo de mensen die in zeer benar-
de situaties verkeerden te ondersteunen en een hart onder de riem te 
steken. De ontwikkelingen in dit gebied worden door IHH NL nauwlet-
tend in de gaten gehouden, zodat daar waar nodig snel, adequaat en 
eigenhandig hulp geboden kan worden.

Ook in Servië is het nieuwe studie jaar begonnen. 
Daarom hebben wij in ‘Novi Pazar’, ‘Novi Sad’ en ‘Preso-
va’, waar het merendeel van de inwoners Albanese en 
Bosniak moslims zijn, op maar liefst 7 scholen school-
spullen uitgedeeld. 1400 kansarme schoolkinderen 
hebben zo schooltassen en schoolgerei ontvangen 
om het nieuwe schooljaar goed van start te gaan.

In het Servische onderwijs worden religieuze en cultu-
rele vakken enkel als keuze vak aangeboden. Doordat 
er daarnaast ook geen religieuze boeken te verkrijgen 
zijn in de moeder taal van de moslims aldaar, hebben 
zij tot voorkort geen mogelijkheden gehad om religi-
euze lessen te volgen. IHH NL heeft daarom contact 
gezocht met ‘ALSAR’, onze partnerorganisatie in Alba-
nië. In samenwerking met hen hebben wij de moslim 

kinderen van religieuze schoolboeken kunnen voor-
zien in hun eigen taal. Vanaf vorig schooljaar tot nu 
zijn zo in totaal aan 8.500 kansarme schoolkinderen, 
religieus- en culturele boeken gedoneerd. Op deze 
manier hoopt IHH NL bij te dragen aan het onderwijs 
systeem in de Balkan landen en te helpen bij het vor-
men van een generatie die zich bewust is van zijn ei-
gen identiteit en eigen cultureel erfgoed.

Bij deze willen wij een ieder die, groot of klein, heeft 
bijgedragen aan dit project van harte bedanken. 
Moge Allah (swt) jullie allen rijkelijk belonen.
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2018 Ramadan Programma

GELUK OF HOOP…
Tijdens het Ramadan project 2018 heeft IHH 
NL in maar liefst 19 landen 514 ton aan voedsel 
uitgedeeld aan 18.572 families. Aan het project 
hebben 45 vrijwilligers meegewerkt. Zij hebben 
op verschillende plekken in de wereld, met suc-
ces en eigenhandig, de voedselpakketten over-
gedragen, gecontroleerd en erop toegezien dat 
alle documentatie in orde is.

Wederom hebben wij de armen en minderbe-
deelden, daar waar mogelijk, ontmoet en gehol-
pen. De hulpeloze en de benadeelden hebben 
wij een hand toegereikt. Wederom zijn wij ge-
tuige geweest van hen die gevangen zijn, geen 
kant op kunnen en die slechts in leven proberen 
te blijven. Zij, die niet gretig zijn, maar echt hon-
ger leiden. Het zijn mensen die niet veel vragen, 
maar slechts een simpel leven willen leiden.

Het verlaten van jouw huis of de plek waar je 
jouw geld verdiend is werkelijk zwaar. Echter om 
vluchteling te zijn in een arm land is nog veel 
moeilijker. Wij richtten ons tijdens onze projec-
ten daarom juist om die reden, op humanitaire 
hulp aan vluchtelingen. Momenteel zijn er in 
de wereld meer dan 65 miljoen vluchtelingen. 
Dit is het hoogste aantal vluchtelingen sinds de 
2e wereld oorlog. Tijdens het Ramadan project 
hebben wij Syrische vluchtelingen in Libanon 
geholpen, de Rohingya in Bangladesh, lokale 
vluchtelingen in Somalië, lokale vluchtelingen 
in Afghanistan en Centraal Afrikaanse vluch-
telingen in Tsjaad. Iedere vluchteling heeft zijn 
eigen verdriet en zijn eigen verhaal. Geen van 
hen is vluchteling geworden om meer rijkdom 
te verkrijgen. Zij zijn vluchteling geworden om 
hun leven en dat van hun familie te redden.

Slechts 10% van de bevolking in Centraal Afri-
ka is moslim, daarnaast is 60% christelijk. Sinds 
de staatsgreep in 2013, bevindt het land zich in 
volledige chaos. De christelijk ‘anti-Balaka mili-
ties’ vielen de moslimwijken en huizen binnen 
waardoor de moslims noodgedwongen waren 
om terug te vechten.  Het geweld dat tussen de 
twee religieuze groeperingen ontstond, zorgde 
voor honderden slachtoffers en 2 miljoen men-
sen verlieten noodgedwongen hun huis. 

Volgens cijfers van de V.N., zijn 370 duizend 
mensen uit de hoofdstad ‘Banqui’ gevlucht en 
nog eens 400.000 mensen uit overige steden. 
Ondanks dat veel christenen de stad ‘Bossangoa’ 
hebben verlaten, zijn de meeste slachtoffers ge-
vallen onder de moslims. Zij zijn het meest om-
gekomen en zijn vluchteling geworden. Dit heeft 
geleid tot een hongersnood onder 15% van de 
bevolking en zeer problematische leefomstan-
digheden.
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2018 Ramadan Voedselhulp Programma
Nr Landen Aantal 

Voedselpakketten
Voedselpakketten 

kg Begunstigden

1 Afghanistan 1650 28 8250

2 Arakan Bangladesh 1550 25 7750

3 Bangladesh 608 16 3040

4 Tsjaad 850 22,5 4250

5 Filipijnen 1488 24 7440

6 Palestina 625 28 3125

7 Gambia 805 40 4025

8 Kameroen 840 22,5 4200

9 Kirgizië 1200 15,5 6000

10 Niger 775 36 3875

11 Pakistan 830 30 4150

12 Somalië 1595 35 7975

13 Syrische vluchtelingen 1000 20 5000

14 Togo 850 35,5 4250

15 Oeganda 1160 26 5800

16 Tanzania 1136 26 5680

17 Srilanka 900 25 4500

18 Jemen 710 51 3550

 Totaal 18572 92860

In dit soort oorlogsgebieden en conflict situa-
ties, is het vanzelfsprekend dat burgers vluchten 
naar buurlanden om hun leven in veiligheid te 
stellen. Dit is dan ook de reden dat veel moslims 
gedwongen vluchtten van Centraal Afrika, naar 
buurland Tsjaad. Tijdens de Ramadan heeft IHH 
NL een kamp bezocht nabij de hoofdstad ‘Endje 
Mine’, waar de Centraal Afrikaanse vluchtelingen 
proberen in leven te blijven. In dit kamp verblij-
ven ongeveer 2.000 vluchtelingen. Zij zijn volle-
dig afhankelijk van humanitaire steun en hulp.

In een loods, nabij het kamp, hebben wij basis-
behoeften zoals; rijst, suiker, meel en olie uitge-
deeld aan de vluchtelingen. Dankzij de grote 
ruimte hebben wij gelukkig zonder grote wan-
orde alle voedselpakketten kunnen uitdelen. De 
vluchtelingen kwamen binnen via de ene deur, 
kregen hun voedselpakket en verlieten in blijd-
schap de ruimte via een andere deur. Daarna 
keerden zij terug naar hun eigen tenten in het 
kamp.

Na het uitdelen van de hulpgoederen zijn we in 
de auto gestapt en naar het kamp gereden om 
zelf getuige te zijn van de leefomstandigheden 
aldaar. Wij parkeerden te midden van het kamp 
en legden contact met de bewoners van het 
kamp. Binnen enkele minuten stonden er hon-

derden mensen om ons heen. Kinderen waren 
zoals altijd aan het rennen en maakten plezier. 
De ouderen daarentegen, waren moe en uitge-
put. De pijn en het leed die zij ervoeren, was af te 
lezen van hun gezichten. 

Na kort met hen gesproken te hebben, zijn wij 
met één van onze teamleden de tenten van dicht-
bij gaan bekijken. Zoals wij vaker tegenkomen, 
waren ook deze ‘’huizen’’, slechts met plastic zijl 
in elkaar geknutselde tenten van ongeveer 9/10 
vierkante meter. Wij wilden de tenten binnen 
gaan om een nog beter beeld te krijgen van hoe 
deze mensen eigenlijk leven. Wij vroegen aan één 
van de mensen om toestemming en na deze ge-
kregen te hebben, gingen wij naar binnen. 

Om binnen te komen moesten we bukken, ster-
ker nog, in de tent zelf kon je niet rechtop staan. 
De meeste tenten waren hetzelfde; wat vlecht-
werk op de grond om op te liggen, zitten en sla-
pen, een volledig aangebrande pan, 3 stenen die 
dienden als fornuis en iets van voedselpakket-
ten dat zij hebben gekregen van hulporganisa-
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ties. Een voedselpakket, dat voldoende is voor 
slecht een maand. In sommige tenten troffen 
we voedselpakketten van ons aan en in andere 
tenten weer voedselpakketten van een andere 
hulporganisatie. Het was duidelijk dat elke fami-
lie slechts één voedselpakket kreeg. De verant-
woordelijken van het kamp zorgden voor een 
eerlijke verdeling en hielden een lijst bij van alle 
hulp die werd ontvangen.

Na een aantal tenten bezocht te hebben stelde 
mijn teamgenoot mij de vraag; het voedsel is 
slechts voldoende voor 1 maand. Wat moeten 
de mensen doen als het eten op is? Deze vraag 
heb ik mijzelf in dergelijke situaties eerder ge-
steld. Wederom, kon ik hier geen antwoord op 
geven en stond ik met mijn mond vol tanden. 
Het enige wat ik kon antwoorden was; ‘Moge Al-
lah (swt) hun bijstaan’.

Na de tenten te hebben bekeken, bezochten wij 
samen met onze tolk, een mevrouw van onge-
veer 50 jaar, die voor één van de tenten stond. 
Wij vroegen haar, waarom ze naar Tsjaad was 
gekomen. Waren de leefomstandigheden in 
haar eigen land niet beter? Deze mevrouw keek 
onze tolk aan, wachtte even en wees naar een 
klein meisje en jongen, die naast haar stonden. 
Zij sprak vervolgens en zei; “Hoe moest ik blijven 
en toekijken waarbij deze twee kinderen voor 
mij, levend in brand gestoken zouden worden. 
En hoe zou ik het moeten verdragen als zij voor 
mij zouden worden verkracht? Wij zijn hier niet 
om een beter leven te genieten. Sterker nog, wij 
zijn bereid eervol en vechtend te sterven in ons 
eigen land. Maar wij hebben daar te maken met 
onmenselijke barbaren, die voldoening halen uit 
het martelen, verkrachten en zelfs het levend in 
brand steken van hun tegenstanders. Ik leef lie-
ver hier en vind het niet erg om honger te lijden, 
noch om in deze omstandigheden te leven”. Een 
gepaste reactie hierop was er niet, het enige wat 
wij nog konden zeggen was; “gelijk heb je…”

Hetgeen wij zagen en kregen te horen in het 
kamp, heeft ons diep geraakt. Het feit dat wij 
niet meer hebben kunnen betekenen voor deze 
mensen heeft ons door de grond doen zakken. 

Na deze gebeurtenis maakten wij ons gereed om 
te vertrekken. Onze auto was echter omringd 
door mensen, waardoor het een grote ontmoe-
tingsplaats was geworden voor de mensen van 

het kamp. Wij stapten in maar omdat wij bang 
waren iemand aan te rijden konden we niet weg. 
Dit was Surreëel en een moment om over na te 
denken. Is dit nou liefde of hoop?

In deze hectische situatie zei een teamlid, wacht 
even. Hij pakte wat snoepgoed en deelde deze 
verderop op uit, de weg kwam vrij en wij konden 
onze weg weer vervolgen. Degene die zojuist 
was uitgestapt keerde verderop terug, stapte in 
en het project van die dag kon zo doende wor-
den afgesloten.
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€ 715. 411,42
Totale donaties

26% Toename
vergeleken met 2017

12.050
Totale iftar maaltijden 
voor armen

915
Aantal gezinnen dat sociale 
steun en ontwikkelingshulp 
hebben ontvangen

2.718
Kleding voor wezen

18.572
Voedselpakketen

1.480
Financiële steun voor 
wezen

Bedankt voor uw hulp!

113.683
aantal geprofiteerde 
armen

De maand die barakah brengt, en 
waarin barakah wordt gedeeld.

2018 Ramadan Programma

RAMADAN
voedsel pakket

EID UL- FITR
kleding voor

weeskinderen

IFTAR
 voor hulpbehoeftigen

ZAKÂT
UL- FITR

ZAKÂT

€ 25,- € 20,- € 5,- € 10,- 2,5 % 
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In Jemen vindt een meedogenlo-
ze burgeroorlog plaats. Zoals altijd 
zijn de slachtoffers, wederom de 
onschuldige bevolking. Vanwege 
de burgeroorlog zijn veel mensen 
genoodzaakt hun verblijfplaats te 
verlaten. Honger, armoede en ziek-
te heerst door het land. Jemen is 
veranderd in een regio waar men 
sterft van de honger. Een schrijnen-
de situatie inderdaad, echter zijn de 
machthebbers aldaar hier niet mee 
bezig en verlenen zij geen hulp.

Jemen is een land waar wij histori-
sche en culturele banden mee heb-
ben. Jemen was bijvoorbeeld een 
van de eerste regio’s die gezegend 
werd met de Islam. Daarom zullen 
wij niet stilzwijgend toekijken ter-
wijl de honger en armoede Jemen 
blijft teisteren.

IHH Nederland heeft als doel; hulp 
bieden aan ’s werelds meest be-
hoeftige mensen, ook al begeven 
zij zich in de moeilijkst bereikbare 
gebieden. Vanuit dit oogpunt heeft 
er in de eerste dagen van de heilige 
maand Ramadan, een voedseldis-
tributie plaatsgevonden in Jemen. 
Op verschillende locaties zijn aan 
390 families voedselpakketten uit-
gedeeld. Deze voedselpakketten 
van ruim 50kg bevatten; rijst, meel, 
olie, suiker, dadels en melk. Gezien 
de ernst van de situatie, zal er van-
af heden op regelmatige basis hulp 
worden geboden aan de bevolking 
van Jemen, in shaa Allah. Wij reke-
nen dan ook op jullie steun en hulp.

VOEDSELHULP TIJDENS 
DE RAMADAN IN JEMEN

IFTAR PROGRAMMA 
2018

Nr Landen  Aantal 
1 Afghanistan 2950

2 Bangladesh 200

3 Tsjaad 2000

4 Filipijnen 900

5 Palestina 600

6 Gambia 800

7 Kirgizië 1100

8 Niger 550

9 Pakistan 400

10 Somalië 800

11 Togo 800

12 Oeganda 100

13 Tanzania 500

14 Srilanka 350

  Totaal 12050

IHH 2018IHH 2018 4948



Sociale ondersteuning projecten  Donaties Uitgaven

Huishoudelijke middelen donatie  €        1.421,50  

Mobiele marktkraam project  €        4.464,38  €          8.840,00

Armegezin ondersteuningsproject  €      25.760,00  €        29.561,00

Huis bouwen donatie  €        3.651,64  

Beroepsopleiding project  €      10.651,68  €        46.829,00

Winterhulp project  €      25.626,50  €        15.000,00

Oplaadbare zaklamp project  €          3.000,00

Totaal  €     71.575,70   €     103.230,00

vrijwilligers naar me toe en lichtte de situatie 
omtrent hem nader toe.

Şah Muhammed was op erg jonge leeftijd zijn 
vader verloren. Hoewel hij het zelf nog niet he-
lemaal in de gaten had, bevonden hij en zijn 
moeder en vijf broers en zussen, zich midden in 
een gevecht om te overleven. De voortdurende 
oorlog en de extreme droogte, had deze familie 
gedwongen om hun dorp te verlaten om zich 
uiteindelijk in dit vluchtelingen kamp te vesti-
gen onder zeer slechte omstandigheden.

Naast het verdriet dat ik reeds voelde vanwege 
de erbarmelijke levensomstandigheden in het 
kamp, schoot er een nog scherpere pijn door 
mijn borstkas. Het werd me op dat moment dui-
delijk dat Şah Muhammed wellicht de warmte 
die hij nog nooit eerder had kunnen voelen, in 
die twee dagen bij mij had ervaren. Hij stond stil-
letjes dicht tegen me aan. Op het moment dat ik 
met mijn hand over zijn haren heen streelde, be-
gon hij met een brede grijns naar mij te lachen. 
Ook al speelde hij af en toe met zijn vriendjes 
tussen ons in, het duurde nooit lang tot hij weer 
pal naast me stond en mijn hand vast hield.

Misschien hoopte hij diep vanuit zijn hart wel, 
dat ik voor altijd bij ze zou blijven. Maar helaas, 
nadat alle projecten waren afgerond, brak de tijd 
aan om afscheid te nemen. Op dat moment wist 
hij nog niet dat ik deze keer niet zou terugkeren.
Net voordat ik afscheid zou nemen, heb ik hem 
op mijn schoot genomen en nog een paar bal-
lonnetjes gegeven. Hij was erg blij. Hij had hier 
nooit om gevraagd, maar het plotselinge ca-
deautje was overduidelijk erg welkom. Hoe kon 
hij op dat moment weten dat ik kort daarna in 
de auto zou stappen en ze zou verlaten…

Nu hij zo blij op mijn schoot zat, heb ik hem ver-
teld dat hij altijd een echte doorzetter moest zijn, 

Dat hij hard moest werken om later als 
hij groot is, zijn vaderland en volk 
groots te dienen. Dat het mooie 
Afghaanse volk een veel betere 
toekomst verdient en dat hij hier 

een rol in zou kunnen spelen. 
Hij knikte instemmend terwijl 
zijn oogjes vrolijk glunderden.

Precies op dat moment vertel-
de een lokale vrijwilliger hem, 
dat we het vluchtelingen 
kamp zouden verlaten en niet 

meer terug zouden komen. Dit 
kwam als donderslag bij hem 

Şah Muhammed, Een wees in het 
Afghaanse vluchtelingen kamp…

Toen hij te horen kreeg dat ik de volgende dag 
weer terug zou komen, was hij vol blijdschap en 
in afwachting onze terugkomst gaan afwachten.

Wat was het dat hem zo blij maakte? Misschien 
was het omdat zijn familie een nieuwe tent zou 
krijgen, of misschien omdat ze, na een lange tijd, 
weer wat anders te eten zouden hebben dan al-
leen brood dankzij de voedselpakketten die wij 
uitdeelden.

Toen we op de tweede dag weer op het vluchte-
lingen kamp arriveerden, kwamen de kinderen 
weer rennend naar ons toe met ja hoor, Şah Mo-
hammed helemaal vooraan. Toen hij bij me was 
pakte hij mijn hand weer stevig vast zoals hij de 
vorige dag had gedaan en bleef continue bij me. 
Zolang ik niets vroeg, bleef hij netjes stil maar 
ondertussen straalden zijn ogen van blijdschap. 
Ik was ondertussen ook erg aan hem gewend 
geraakt. Zodra hij even mijn hand niet vast hield, 
keek ik naar hem uit en hield hem in het vizier. 
Toen het grootste deel van onze werkzaamhe-
den waren afgerond, kwam een van de lokale 

Sah Muhammad, ik kwam hem tegen in het ‘Za-
bihullah Shahid vluchtelingen kamp’, gelegen in 
de buurt van het stad ‘Mezar-i Serif’ te Afghani-
stan. Hier zouden wij ons winterhulp program-
ma implementeren. Daar was hij dan, de vrolijke 
maar tegelijkertijd ook serieuze Şah Muham-
med.

In het begin viel hij nog niet echt op, maar dat 
veranderde in de loop van de dag. Daar waar 
veel kinderen met veel creativiteit meerdere bal-
lonnetjes probeerden te bemachtigen, bleef hij 
juist heel rustig en vroeg niets meer dan de ene 
ballon die hij reeds van mij had gekregen. Gedu-
rende de distributie van de winterhulp goederen 
en de andere werkzaamheden op het vluchtelin-
genkamp, kwam hij naar me toe en bleef net als 
een schaduw, dicht bij me. Ik merkte hem pas 
echt op toen hij voor het eerst stevig mijn hand 

vasthield. Tussen alle kinderen bleef hij continue 
bij me en hield vaak mijn hand vast.

Elke keer als ik hem iets vroeg, kreeg ik netjes ant-
woord. Hij bleef samen met mij door het kamp 
heen lopen. Toen wij onze werkzaamheden voor 
de eerste dag afgerond hadden, maakten wij ons 
klaar voor vertrek. Ondertussen bleek dat hij aan 
anderen had gevraagd of ik nog zou terugkeren. 

2018 Sociale Ondersteuning
Projecten

Nr Landen
Aantal

Families

1 Indonesië - mobiele marktkramen  15

2 Afghanistan - tenten 60

3 Afghanistan - winterdekens 276

4 Palestina - hulpverlening aan arme families 44

5 Palestina -  oplaadbare zaklampen 290

6 Tsjaad - beroepsopleidingen 190

7 Albanië - beroepsopleidingen 100

 Totaal 975
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aan. Het vrolijke jongetje van net was veranderd 
in een jongetje met dikke tranen in zijn ogen. Het 
lukte hem niet om nog iets te zeggen en hij deed 
enorm zijn best om zijn verdriet in bedwang te 
houden. Het drong nu ook tot hem door, dat het 
moment van afscheid was gekomen. Hij vloog 
om mijn nek en omhelsde me stevig, gaf me een 
dikke zoen op de wang en ging daarna stilletjes 
aan de kant om me te zien wegrijden.

Terwijl hij ons zo aankeek, smolt ik helemaal 
weg. Hier kon ik helaas niets aan veranderen…
Niet alleen in dit vluchtelingen kamp, maar in 
alle kampen in de regio bevinden zich te veel 
wezen om op te noemen. Şah Muhammed had 
mij nog eens duidelijk gemaakt waarom wij ons 
allen hoogst persoonlijk moeten blijven inzetten 
voor de aller armsten en kwetsbaren in deze we-
reld.

Vele kinderen net als Şah Muhammed, wachten 
op een helpend hand die aan ze denkt, op de 
warmte die ze nooit hebben mogen ervaren. En 
u? … Wat gaat u doen voor al de wezen en aller 
armsten die niet de luxe hebben van een warm 
huis tijdens de koude wintermaanden. Zij die 
niet het vooruitzicht hebben voor een mooi toe-
komst. Mogen zij heel misschien uitkijken naar 
uw hulp?…

IHH NL is zich bewust van zijn verantwoordelijk-
heid en rijkt de helpende hand naar de oorlogs-
kinderen van Afghanistan. In het kader van onze 
winterhulp projecten, hebben we tussen 22-25 
december 2018, in het ‘Zabihullah Shahid vluch-
telingenkamp’, 276 families voorzien van dekens 
en voedselpakketten. Tevens hebben we 60 fa-
milies voorzien van nieuwe 4 seizoen ’s tenten. 
Dankzij deze tenten kunnen deze families de 
winter een stuk beter doorbrengen. Er bevin-
den zich in de regio nog duizenden families die 
in zelfgemaakte stoffen en plastic tentjes hun 
leven proberen voort te zetten. Zij maken zeer 
moeilijke tijden door in deze strenge winter pe-
riode met ijskoude nachten.

IHH Nederland zal de vluchtelingen in Afghani-
stan en de vluchtelingen in andere landen niet 
vergeten en blijven steunen. Denkt u ook aan 
hen?

Leven in de Gaza- strook wordt met de dag 
zwaarder. Het embargo dat inmiddels al jaren 
wordt toegepast, maakt het leven haast onmo-
gelijk voor de lokale inwoners. Gebrek aan ba-
sis voedsel benodigdheden, schoonwater voor-
zieningen en te korten op het gebied van zorg, 
heeft het leven tot stilstand gebracht. De Ver-
enigde Naties en mensenrechten organisaties 
waarschuwen al geruime tijd dat de situatie in 
Gaza onherstelbare gevolgen zal hebben. Des-
ondanks neemt men geen enkele concrete stap-
pen om de situatie te verbeteren.

IHH NL draagt met regelmaat bij aan de onder-
steuning van de bevolking in de Gaza strook. 
Gedurende het hele jaar worden er voedsel-, 
water-, weeskind-, gezondheid- en sociale on-
dersteuning- projecten uitgevoerd, om zo een 
hand toe te reiken aan het volk. Zo delen wij op-
laadbare lampen uit aan de bevolking, die door 
de bezetting slechts een paar uur per dag elek-
triciteit heeft. Vooral voor studerende leerlingen 
zijn deze lampen van essentieel belang. De op-
laadbare lampen kunnen lang gebruikt worden, 
doordat ze worden opgeladen wanneer er elek-
triciteit is.

Voor slechts 15 euro kunt ook u licht geven aan 
een gezin in het donker.

WIJ VERLICHTEN GAZA…
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De eerste 70 leerlingen van onze beroepscursus-
sen in Tsjaad hebben met succes een naaicursus 
afgerond. Onderwijzers uit Turkije hebben hen 
drie maanden lang onderwezen in naai-, bor-
duur- en modelleerwerk. Op 17 februari 2018 
zijn de certificaten uitgereikt aan de dames, tij-
dens een officiële ceremonie. Tijdens de ceremo-
nie waren o.a. vertegenwoordiger van de Turkse 
ambassade; Hakan Topçu, lokale TIKA - coördi-
nator; Sıddık Yıldırım en parlementslid Mansou-
ra Ahmed aanwezig. De kleding die de cursisten 
hebben ontworpen zijn tijdens de ceremonie 
tentoongesteld en te koop aangeboden. Zo-
doende hebben de dames gelijk de vreugde van 
geld verdienen met ambacht mogen ervaren.

Aan het einde van de ceremonie hebben de cur-
sisten de middelen gekregen om een naaima-
chine en werkplek te bemachtigen. Daarnaast 
zullen de vijf meest succesvolle cursisten elders 
in Tsjaad cursussen verzorgen. Zodoende zullen 
de cursussen zich verspreiden over Tsjaad en 
zullen honderden dames een beroep leren.

De totale kosten voor de cursus, de cursusloca-
tie, de naaimachine en alle andere benodigdhe-
den bedragen € 250, -. Met uw steun kunnen we 
deze cursussen voortzetten!

BEROEPSCURSUSSEN IN TSJAAD

IHH Nederland, voert in 21 landen projecten uit bin-
nen verschillende categorieën. Bijvoorbeeld in het 
kader van voedsel, water, weeskinderen, gezond-
heid, landbouw, veeteelt, onderwijs en sociale on-
dersteuning. Met een budget van 2.1 miljoen euro 
helpen wij ieder jaar ongeveer 500.000 mensen.

In de afgelopen jaren hebben we met name aan-
dacht besteed aan duurzame projecten, met als doel 
het bevorderen van de leefomstandigheden van de 
armen. Het gezegde luidt immers: “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 NL besloten om mensen te 
voorzien van mobiele marktkramen in Indonesië, zo-
dat de mensen zelf hun gezinnen kunnen onderhou-
den. Onze lokale partnerorganisatie zal waken over 
de voortgang van het project.

Indonesië is gelegen in Zuidoost-Azië en heeft met 
ruim 250 miljoen moslims de grootste moslimbe-
volking ter wereld. Met maar liefst 17.000 eilanden, 
is Indonesië tevens de grootste archipelstaat ter we-
reld. 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 
elf procent van de bevolking nog steeds onder de ar-
moedegrens. Dat zijn welgeteld 28 miljoen mensen! 
Vanwege de lage kosten van de mobiele  marktkra-
men, kan ons project in een land als Indonesië bij-
dragen aan het onderhoud van honderden gezin-
nen. De kramen kosten namelijk 350 euro, een klein 
bedrag in verhouding tot het positieve effect dat de 
kramen zullen hebben op het leven van deze arme 
gezinnen. 

Donateurs die een kraam bekostigen krijgen een vi-
deo, foto’s en een rapport toegestuurd als bewijs van 
aflevering. Daarnaast zal de naam van de donateur 
op het kraampje geplaatst worden.

Mobiele marktkraam 
project
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WEES
PROJECTEN

De
belevenis
van een 
feestdag
voor een
weeskind

Feestdagen zijn dagen van blijdschap en 
vreugde. Van jong tot oud, alle familieleden 
zijn in de ban van de dag waar het om draait, 
de dag van ‘Eid! Kinderen verheugen zich op 
nieuwe kleding en de vele zoetigheid en lek-
kernijen. Moeders werken hard in de keuken 
om alle gerechten en maaltijden voor te be-
reiden. En vaders zijn bezig met het inplannen 
van de bezoeken die zij met hun gezin zullen 
afleggen en ontvangen. Al met al, is iedereen 
druk bezig met het treffen van voorbereidin-
gen voor de mooie dag die komen zal.

De feestdag begint voor velen al vroeg. In de 
ochtend vindt het ‘Eid gebed plaats. Families 
haasten zich naar het gebed en de kinderen 
zijn verheugd op het bezoek aan de moskee. 
Na het gemeenschappelijke gebed begint ver-
volgens het bezoeken van de naasten en het 
ontvangen van gasten. Er wordt lekker gege-
ten, gedronken, gesproken en genoten. Vooral 
de kinderen zijn met volle teugen aan het ge-
nieten op deze bijzondere dag. Nieuwe feeste-
lijke kleding, veel zoetigheid en verschillende 
chocolade repen, worden allemaal klaar gezet 
voor de kinderen. Sommige kinderen worden 
deze dag door hun ouders getrakteerd op een 
leuk uitje naar een pretpark of andere beziens-
waardigheden. Kortom, het zijn vooral de kin-
deren die de blijdschap en vreugde van deze 
dag in alle intensiteit ervaren.

Echter, voor veel kinderen in de wereld is dit 
niet zo vanzelfsprekend. Het verdriet en leed 
van oorlog, armoede en binnenlandse proble-
matiek, doet een mooie ervaring als deze, als 
sneeuw voor de zon verdwijnen, of zelfs he-
lemaal niet plaatsvinden. Dan zijn er ook nog 
de weeskinderen, die op deze dag wellicht het 
meeste gemis ervaren. Het gemis van een va-
der die hen naar het gebed brengt, het gemis 
van een warm huis en vooral het gemis van een 
dag van blijdschap en vreugde.

IHH NL houdt zich bezig met verschillende pro-
jecten op het gebied van wees ondersteuning. 
Momenteel hebben wij in 14 landen ruim 1.500 
weeskinderen die maandelijks financiële steun 
ontvangen van onze donateurs. Daarnaast 
bezoeken wij deze weeskinderen met ‘Eid- ul-
Fitr en ‘Eid- ul-Adha, waarbij wij hen nieuwe 
kleding en zoetigheid schenken. Wij doen ons 
best om de weeskinderen een feestdag te be-
zorgen, zoals deze eigenlijk hoort te zijn.

Afgelopen Ramadan zijn onze vrijwilligers naar 
verschillende landen in de wereld afgereisd 
om voedselpakketten uit te delen. Tegelijker-
tijd hebben zij in 15 verschillende landen 2.718 
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weeskinderen bezocht en hen nieuwe kleren en zoe-
tigheid gegeven.

In Afghanistan, het land dat al meer dan 50 jaar enkel 
oorlog kent, zijn 195 weeskinderen bezocht. Ook in 
Bangladesh, één van de armste en dichtstbevolkte 
landen ter wereld, zijn 195 weeskinderen bezocht. 
In Tsjaad, het op 5 na armste land ter de wereld, zijn 
130 weeskinderen bezocht. In Indonesië, het groot-
ste islamitische land op aarde, zijn 75 weeskinderen 
bezocht. In de Filipijnen, waar in de stad Cagayan, al 
vele jaren om erkenning en onafhankelijkheid wordt 
gestreden door de Moro moslims, zijn maar liefst 233 
weeskinderen bezocht.

Ook het meest bezette gebied ter wereld, Gaza, zijn 
wij natuurlijk niet vergeten. Hier zijn 170 weeskin-
deren bezocht. In het kleinste en armste land van 
West-Afrika, Gambia, zijn 170 weeskinderen verblijd 
met kleding en zoetigheid.  Het armste land van Cen-
traal-Azië, Kirgizië, hebben wij ook bezocht, hier zijn 
150 weeskinderen verblijd. In het land met broederlij-
ke banden, Pakistan, zijn 100 weeskinderen bezocht. 
In Somalië, het land dat de afgelopen jaren wordt 
geteisterd door een meedogenloze burgeroorlog en 
waar ernstige droogte heerst, zijn 170 weeskinderen 
verblijdt. Maar liefst 75 weeskinderen in Togo en 545 
weeskinderen in Uganda, de parel van Afrika en één 
van de landen waar de Nijl doorheen stroomt, zijn 
bezocht en verblijd met cadeautjes en snoepgoed. 
Voor het eerst dit jaar hebben wij 295 weeskinderen 
in Tanzania bezocht. We zijn dit jaar voor het eerst 
begonnen met projecten in dit mooie land. Tot slot, 
hebben wij 60 weeskinderen in Sri- Lanka, het land 
waar moslims dankzij het extreme geweld van boed-
dhistische extremisten hun leven niet meer zeker 
zijn, eventjes wat afleiding en een glimlach op hun 
gezichten bezorgd.

Al deze weeskinderen zijn voorzien van weeskleding. 
En allen hebben wij met open en liefdevolle armen 
ontvangen. Wij proberen een eind te maken aan de 
vele tranen en het leed, zodat zij deze ‘Eid zorgeloos 
konden genieten.

Alle donateurs krijgen de salaam van de 8 jarige Sub-
hanullah Nazuk Mir, een weeskind uit Afghanistan. 
En ook Diala Mohsen Hasan Al Bashawey, het 5 jarige 
weeskindje uit Gaza geeft haar salaam. Vanuit Afrika 
geeft Mukhtar Omar Youssuf, een 6 jarige weeskindje 
uit Tsjaad zijn salaam aan jullie.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de 2.718 
weeskinderen die wij hebben bezocht. Het brengen 
van vreugde aan een weeskind, is een vrome daad 
en het mooiste gevoel dat er is. Dit gevoel is enkel 
bekend bij hen die hieraan bijdragen. Draag daarom 
ook bij aan de steun van een weeskind en proef de 
zoetheid van het zorgen voor een wees.
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2018 AANTAL
WEESKINDEREN

Weesprojecten uitgaven Bedrag

Kleding voor weeskinderen  €                   76.685,00 

Maandelijkse betalingen voor weeskinderen  €                 504.020,00 

Weeshuisbouw projecten  €                   83.294,00 

Totaal  €               663.999,00 
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tie waarin de weeskinderen leefden verre van optimaal 
was. Wij zagen de harde realiteit van hun situatie tijdens 
het uitdelen van lolly’s en ballonnen. Alle kinderen haas-
ten zich om een lolly en ballon te bemachtigen omdat 
zij bang waren dat er niet genoeg was voor iedereen. 
Het verblijden van weeskinderen is een van de mooiste 
liefdadigheden ter wereld. Het wegvegen van hun tranen 
en het delen van hun pijn is een islamitische en humanitai-
re plicht. Een aai over hun bol is een klein, maar mooi ge-
baar. Zij leven immers jarenlang zonder de liefde van hun 
ouders.

IHH Nederland biedt wereldwijd steun in derde wereld lan-
den. Al sinds vanouds bezoeken wij tijdens ieder project 
dat wij uitvoeren, onze weeskinderen en proberen wij hen 
zoveel mogelijk in het zonnetje te zetten door middel van 
cadeaus en snoepgoed. Wij willen al onze donateurs be-
danken die het voor ons mogelijk maken om hen te helpen.

De onschuldige weeskinderen 
van een klein land

Tijdens ons mondzorgproject in Gambia hebben wij tevens eens weeshuis bezocht. Wij zijn naar de 
regio ‘Bangsang’ gereden, dat op vijf uur afstand van de hoofdstad ‘Banjul’ ligt. Bij aankomst wer-
den we begroet door honderden weeskinderen en de kinderen uit de buurt. De schrijnende situatie 
waarin zij verkeerden was af te lezen aan hun kleding. Deze werd gelukkig overschaduwd door hun 
prachtige gezichten en liefdevolle glimlachen.

Na een korte kennismaking en eerste ontmoeting, begonnen de vrijwilligers van IHH Neder-
land met het uitdelen van rugzakken, schrijfgerei, overhemden, broeken, schoenen, schriften 
en schoonmaakspullen aan ieder weeskind. Tijdens het uitdelen constateerden wij dat de situa-

Weeskleding project 2018
Nr. Landen Aantal kledingen 

1 Afghanistan 328

2 Bangladesh 295

3 Tsjaad 655

4 Indonesië 75

5 Filipijnen 233

6 Palestina 250

7 Gambia 340

8 Kirgizië 155

9 Niger 150

10 Pakistan 100

11 Somalië 270

12 Togo 75

13 Oeganda 745

14 Tanzania 295

15 Sri Lanka 60

Totaal 4026
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GEZONDHEIDS
PROJECTEN
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7 februari 2018 heeft IHH NL een mondzorgproject 
uitgevoerd in Gambia. Op de islamitische basis-
school Talinding in de buitenwijken van Banjul, de 
hoofdstad van Gambia, zijn wij begonnen met dit 
project. Tijdens de openingsceremonie waren de 
Turkse ambassadeur van Gambia, de voorzitter van 
de Gambiaanse tandartsenvereniging en de regioco-
ordinator van het ministerie van gezondheid en een 
groot aantal Gambianen aanwezig.

Het project is in samenwerking met ‘Dentist for 
Humanity’ gerealiseerd. Maar liefst 208 patiënten 
hebben ter plekke mondzorg ontvangen en er zijn 
tandenborstels en tandpasta uitgedeeld aan 600 

leerlingen. Tandarts Sharif Tairie en drie vrijwilligers 
zijn acht dagen lang bezig geweest met dit project.
Volgens Tairie moest er bij 40% van de behandelde 
patiënten direct ingegrepen worden. Deze leerlin-
gen hadden chronische tandpijn en de tanden die 
niet meer te redden vielen moesten getrokken wor-
den. Tot dat moment moesten zij leren leven met de 
tandpijn die zij hadden. Het gebit van de overige pa-
tiënten werd schoongemaakt en zij kregen zo nodig 
vullingen.

Door de lange rijen die er stonden van ’s ochtends 
tot ’s avonds laat zagen wij in dat deze mensen daad-
werkelijk behoefte hebben aan dit soort projecten. 

Nadat hun tanden werden getrokken en zij verlost 
waren van de pijn, verrichtten een aantal van hen 
smeekbedes.

Tijdens dit eerste project omtrent mondzorg zijn wij 
tot de realisatie gekomen dat er daadwerkelijk be-
hoefte is aan mondzorg in arme landen. Wij zullen 
dan ook meer projecten omtrent mondzorg opzet-
ten en uitvoeren. Wij willen onze sponsoren Henry 
Schein, Septodont, DHL en iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd aan dit project van harte bedanken.

Mondzorgproject
in Gambia



AFRIKA CATARACT INGREPEN
Gezondheid is een belangrijk, maar problema-
tisch thema voor de armere landen van de we-
reld. Ondervoeding, ongunstige leefomstan-
digheden en een onhygiënisch milieu zijn de 
voornaamste veroorzakers van ziekten. Hierdoor 
ligt de levensverwachting in arme landen, met 
name in Afrika, lager dan in ontwikkelde landen. 
In Afrika zijn er miljoenen mensen die komen te 
overlijden zonder ooit een dokter of een zieken-
huis te zien. Dit komt simpelweg doordat er niet 

genoeg artsen zijn en mensen geen middelen 
hebben om hen te bezoeken. Het gevolg is dat 
duizenden mensen overlijden aan ziekten die 
behandelbaar zijn of hun hele leven lang lijden 
aan die ziekten. Cataract is een ziekte die tot 
volledige of gedeeltelijke blindheid zorgt, maar 
met een simpele en goedkope ingreep verhol-
pen kan worden. Omdat de mogelijkheden en 
middelen beperkt zijn leven duizenden mensen 
in het donker.

2018 GEZONDHEIDSPROJECT
Nr Landen Aantal
1 Indonesië gezondheidsonderzoek en medicatie 3000

2 Rohingya's in Bangladesh gezondheidsonderzoek en medicatiehulp 5000

3 Somalië gezondheidsonderzoek en medicatiehulp 2500

4 Gambia mondzorg project 200

5 Gambia cataract project 200

6 Bosnië-Herzegovina hulp van gezondheidsmaterialen 200

7 Turkije, hulp van gezondheidsmaterialen 36

 Totaal 11136

Gezondheidsproject Donaties Uitgaven

Gezondheidsproject donatie  €           1.738,00 

Mondzorg donatie  €         11.133,52  €           4.000,00

Cataract donatie  €         36.163,00 €         12.018,00

Medicijnen donatie  €           3.707,00  €           5.000,00

Elektrische Rolstoelen Project  €           9.000,00

Totaal €        52.741,52  €        30.018,00
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Amadou, een 70 jarige man uit Gambia, leeft in 
het Dobo dorp in de Bansang regio, 350 km ten 
oosten van de hoofdstad Banjul. 15 jaar geleden 
begonnen bij hem de eerste tekenen van de 
ziekte staar, welke verergerden in de afgelopen 
10 jaar tot dat hij niet meer kon zien. Zijn naas-
ten hielpen hem met het voortzetten van zijn 
leven. Echter dit versterkte enkel zijn verdriet, 
omdat hij zichzelf als last zag voor anderen.

Ondanks dat de ziekte van staar met een sim-
pele en bovendien goedkope operatie is te ver-
helpen, kon Amadou wegens armoede deze 
simpele operatie nooit ondergaan. Dit was, tot 
de Imam van zijn dorp hem op de hoogte stel-
de van verblijdend nieuws. De Imam vertelde 
namelijk dat een hulporganisatie uit Nederland, 
maar liefst 200 mensen met staar, gratis zou ope-
reren en dat zijn naam onder deze 200 personen 
stond. Toen Amadou dit bericht hoorde was hij 
uitermate blij. Tranen van geluk stroomden over 
zijn gezicht en hij verrichte veelvuldig smeek-
bedes. Hij vroeg de imam waar en wanneer dit 
zou plaatsvinden. 20 december 2018 om 09:00 
uur in het ziekenhuis in Bangsang was het ant-
woord. Hij kreeg te horen, neem enkel schone 
kleren mee, verder hoef je je over eten en der-
gelijke geen zorgen te maken. De hulporgani-
satie uit Nederland zorgt namelijk voor het eten 
en drinken, gedurende de tijd dat de patiënten 
daar wachten.

De dag van de operatie, waar Amadou ongedul-
dig op zat te wachten, was aangebroken. Hij nam 
zijn 15 jarige kleinzoon mee en schreef zich in bij 
het ziekenhuis. Hij hoefde niet lang te wachten, 

IK KAN
WEER 
QOR’AAN 
LEZEN!

want kort na zijn aankomst werd zijn naam ge-
noemd en bracht een van de verantwoordelijken 
hem naar de onderzoekskamer. Daar bleek dat 
hij een goed behandelbare vorm van staar had. 
Een paar uur later zou hij in de operatie kamer 
behandeld kunnen worden. De spanning groei-
de met ieder minuut. Hij zou eindelijk weer zijn 
dorp, zijn kinderen en zijn kleinkinderen, welke 
hij wegens zijn ziekte nog nooit eerder had ge-
zien, gaan waarnemen!

De spanning duurde niet lang, want de ver-
antwoordelijke riep wederom zijn naam en hij 
mocht plaatsnemen in de operatiekamer. Het 
enige wat hij wilde was weer zien. Hij verrichte 
wederom smeekbedes en nam plaats op de ope-
ratietafel. De tijd leek wel stil te staan, ondanks 
dat de operatie slechts een half uur duurde, 
leek het voor hem een eeuwigheid. De dokter 
vertelde hem dat de operatie voorbij was, deed 
verband op zijn oog en vertelde hem dat hij zijn 
rust moest pakken.

Na een paar uur gerust te hebben in de rustka-
mer, kwam de dokter langs om het verband van 
zijn oog te halen. Het verband zou eraf gaan en 
hij zou weer eindelijk zijn zicht terugkrijgen. De 
spanning van eerder die dag kwam terug en zijn 
hart begon harder te kloppen. De dokter vroeg 
hoe het met hem ging en verwijderde eindelijk 
langzaam het verband. Amadou keek allereerst 
naar de dokter en daarna naar zijn kleinzoon die 
naast hem stond. ‘Alhamdulillah’ zei hij. Hij kon 
eindelijk weer zien, hij had zijn zicht terug! Hij 
hief beide handen op en verrichtte smeekbedes, 
voor de dokter, de sponsoren en zijn naasten 
die hem hadden geholpen. Hij noemde iedere 
smeekbede die hij kende.

Amadou bleef in het ziekenhuis, zodat ook zijn 
ander oog geopereerd kon worden. Hij kon weer 
volledig zien. De vrijwilligers van IHHNL gingen 
in het ziekenhuis langs de patiënten om te kijken 
hoe het met hen ging en zo ook langs Amadou. 
De blijdschap was van zijn gezicht af te lezen en 
hij straalde van geluk. Na gevraagd te hebben 
hoe het met hem gaat, vroeg de vrijwilliger hem; 
wat is hetgeen jou het meest blij maakt? Zijn 
antwoord raakte iedereen; ‘’Ik ben blij omdat ik 
eindelijk weer de Qor’aan ga kunnen lezen’’.

IHH NL is erg blij dat wij bemiddelaars hebben 
kunnen zijn in deze goede daad. Wij danken dan 
ook alle donateurs zonder wie dit allemaal niet 
mogelijk was geweest.
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Nr Algemene kosten  Bedrag 

1 Bank kosten  €              9.913,81 

2 Hulporganisatie kosten  €          112.864,07 

3 Kantoorkosten  €            59.154,87

4 Personeel kosten  €            83.766,50 

5 Promotie en reclame kosten  €            85.736,34 

 Totaal  €          351.435,59 

Hulporganisatie kosten Bedrag

Vliegtickets buitenland  €            86.636,70 

Accommodatie, vervoer, eten buitenland  €            26.227,37 

Totaal  €          112.864,07 

In 2018 zijn 91 hulpverleners ingezet tot het coördineren van projecten en 
bijhouden van de documenten in het buitenland. 

Promotie en reclame kosten Bedrag

Internet  €              1.040,60 

Website  €              8.973,02 

Drukwerk kosten  €            20.222,19 

Portokosten  €            19.056,07 

Reclame kosten facebook  €              5.000,00 

Reclamekosten algemeen  €            20.601,37 

Vergaderingen / Programma’s  €            10.843,09 

Totaal  €            85.736,34 

Kantoorkosten Bedrag

Huishoudelijke middelen  €                 164,08 

Kantoor artikelen  €              8.267,59 

Waterkosten  €                 117,76 

Elektra kosten  €              2.267,95 

Telefoon / Fax  €              2.275,25 

KvK  €                  30,00 

Abonnementen / Google drive / Exact online  €              1.770,85 

Auto aanschaf  €            10.560,00 

Brandstof auto  €                 506,17 

Huurkosten  €            31.243,78 

Verblijfkosten gasten  €                 184,00 

Juridische kosten  €                 381,15 

Meldkamer Alarmcentrale  €                 498,37 

Verzekeringen  €                 887,92 

Totaal  €              59.154,87

Personeelkosten Bedrag

Personeelkosten (salaris)  €            48.766,75 

Loonbelasting  €            17.003,21 

Pensioenpremie  €            13.140,20 

Reiskosten  €              4.856,34 

Totaal  €            83.766,50 
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€ 1.018.592,70

 € 3.144.641,90 € 4.163.234,60

32%

2017 2018

TOTALE DONATIES

Het aantal begunstigden van de 
hulpprojecten in 2018. 

Totaal 958.227

3928 7888 5684 4875 11136

164626

366450

393700

Hulporganisatiekosten 
van de totale donaties 

bedraagt

Kantoorkosten van de 
totale donaties bedraagt

Personeelskosten van de 
totale donaties bedraagt

Promotie en reclame 
kosten van de totale 
donaties bedraagt

Totale kosten van de jaarlijkse opbrengst

2,71 % 1,42 % 2,01 % 

8,44 %

2,05 % 

UITVOERING VAN PROJECTEN
Totale Voedsel

Project
Water

Project
Onderwijs 

Project 
Wees

Project
Sociaal
Project

Gezondheid
Project

Landbouw 
Project

1 Afghanistan 157.532,00 98.687,00  16.900,00 -  26.945,00  15.000,00 - - 

2 Albanië 66.019,00 14.200,00  18.975,00  25.344,00  2.500,00 -  5.000,00 

3 Bangladesh 439.186,00 278.600,00  121.400,00 -  34.186,00 -  5.000,00 - 

4 Bosnië Her-
zegovina 26.683,00 3.307,00 -  23.376,00 - - - 

5 Ethiopië 26.864,00 -  26.864,00 - - - 

6 Filipijnen 67.957,00 60.012,00  4.445,00 3.500,00 - - - 

7 Gambia 199.957,00 78.020,00  31.049,00  71.880,00 -  16.018,00  2.990,00 

8 Ghana 800,00 - -  800,00 - - 

9 Indonesië 138.219,00 81.481,00  22.148,00  17.586,00 8.164,00  8.840,00 - - 

10 Jemen 56.308,40 56.308,40 

12 Kameroen 87.592,00 51.750,00  26.250,00 - 9.592,00 - - - 

13 Kosovo 5.000,00 - - - -  5.000,00 

14 Kirgizië 44.632,00 29.500,00 -  15.132,00 - - - 

15 Libanon 22.500,00 22.500,00 - - - - - 

16 Mongolië 75.500,00 58.500,00 -  17.000,00 - - - 

17 Niger 150.435,00 107.163,00  19.635,00 -  18.492,00 - -  5.145,00 

18 Oeganda 113.208,00 82.900,00 -  27.808,00 - -  2.500,00 

19 Pakistan 198.250,00 65.800,00  128.200,00 - 4.250,00 - - - 

20 Palestina 437.031,00 65.210,00  51.190,00  7.000,00  269.470,00  32.561,00 -  11.600,00 

21 Servië 24.000,00  20.000,00 - - -  4.000,00 

22 Somalië 257.453,00 134.650,00  52.500,00 -  53.303,00 - -  17.000,00 

23 Sri Lanka 53.705,00 29.205,00  23.000,00 1.500,00 

24 Tanzania 54.200,00 49.700,00  1.000,00 3.500,00 

25 Togo 95.000,00 69.500,00  9.000,00  15.000,00 1.500,00 - - - 

26 Tsjaad 718.855,00 178.780,00  332.054,00  109.299,00  22.193,00  43.529,00 -  33.000,00 

28 Turkije 20.260,00 11.260,00 -  9.000,00 - 

Totaal 3.537.146,40 1.627.033,40  802.277,00  224.354,00  663.999,00  103.230,00  30.018,00  86.235,00 

Onderwijsprojecten Landbouwprojecten Weesprojecten Sociale
steuningsprojecten

Gezondheidsprojecten Voedselprojecten Waterprojecten Qurbanprojecten
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Het verhaal van IHH NL begint op 19 oktober 
1993 ten tijden van de Bosnische oorlog. Sinds-
dien zijn wij alleen maar gegroeid en inmiddels 
actief in veel regio’s in de wereld. Zo bieden wij 
hulp in de uitgedroogde woestijnen van Afrika, 
de verlaten steppen van centraal Azië, de regen-
wouden van Zuid-Oost Azië en de heuvels van 
het Midden oosten.

IHH NL streeft er naar, om daar te zijn waar hu-
manitaire hulp het hardst nodig is. Hetzij in oor-
logsgebieden, na natuurrampen, bij hongers-
nood of bij extreme droogte. Wij staan te allen 
tijde klaar om als eerst een hand te reiken aan de 
minderbedeelden. Dit ongeacht of er ter plaats-
te oorlog gaande is of dat het moeilijk bereikba-
re plaatsen betreft met extreme klimaten.

Eenmaal op weg naar een bestemming, tracht-
ten wij het op te nemen voor de wees, de armen 
te voorzien, de onderdrukten te troosten, kinde-
ren te verblijden en geluk en verdriet te delen. 
Onze gedrevenheid is na een kwart eeuw, alleen 
maar sterker geworden en nog meer gegroeid. 
Dat is dan ook de reden dat wij steeds meer 
plekken en steeds meer mensen bereiken.

Op 19 oktober 2018 vond het 25 jarig jubileum 
van IHH NL plaats. Tijdens een mooie bijeen-
komst, blikten wij samen met vooraanstaande 
gasten en genodigden terug op 25 jaar IHH NL. 

Onder de aanwezigen bevonden zich 
oprichters en voormalige bestuursle-
den van IHH NL, afgevaardigden van 
het Turkse consulaat, bestuursleden van 
Turkish Airlines, politici, bestuursleden 
van andere Ngo’s, ondernemers, voor-
zitters en bestuursleden van andere 
Europese IHH organisaties en natuurlijk 
de trouwe vrijwilligers en donateurs van 
IHH NL. 

Na het openen van de avond met een 
Qor’aan recitatie en het welkom heten 
van de gasten, werd er een presentatie 
gegeven over de huidige projecten en 
een korte terugblik over het ontstaan 
van IHH NL. Er werden videoberichten 
getoond van onze partnerorganisaties, 
toespraken gehouden en ter afsluiting 
oorkondes overhandigd als blijk van 
dank aan TRT (Turkse radio en televisie 
bureau) en THY (Turkish Airlines).

Na het programma was er de mogelijk-
heid voor de gasten om een foto galerij 
te bezichtigen waar foto’s werden ge-
toond van de verschillende projecten 
van IHH NL en is er gezamenlijk genoten 
van verschillende hapjes en drankjes.

25 JARIG BESTAAN
IHH NEDERLAND
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Eindhoven is Gaza niet 
vergeten…

Ontbijt programma voor slachtoffers van 
de aardbeving en tsunami in Indonesië.

Onlangs heeft het bestuur van IHH Zuid-Oost Neder-
land een benefiet ontbijt georganiseerd. Het doel 
van dit benefiet was om zo veel mogelijk geld in te 
zamelen voor olijfbomen ten behoeve van het on-
derdrukte volk in Gaza.

Het ontbijt, wat bezocht werd door ongeveer 200 
bezoekers, werd georganiseerd in het ‘Centrum voor 
de Kunsten’(CKE) te Eindhoven. De totale opbrengst 
was maar liefst € 2.800, -. Doordat het ontbijt geheel 
door vrijwilligers was bereid en vergoed, is het vol-
ledige ingezamelde bedrag gedoneerd ten behoeve 
van de olijfboom-stekjes. Met dit project hopen we 
het leven onder de bezetting te vergemakkelijken en 
een langdurig positieve bijdrage te leveren aan de 
gemeenschap aldaar.

Wij willen alle donateurs en vrijwilligers die hebben 
bijgedragen aan dit project hartelijk danken voor 
hun bijdragen. Wil jij ook een olijfboom planten in 
Gaza? Dat kan, de kosten en het onderhouden van 
een olijfboom stekje bedragen slechts; € 10, -
Plant ook een boom in Gaza!

Op 13 oktober 2018 vond in restaurant ‘Laila’ te 
Utrecht, een benefietontbijt plaats. Dit keer ten be-
hoeve van de slachtoffers van de aardebeving en 
tsunami in Indonesië.

Het benefietontbijt, waar in totaal 150 mensen bij 
aanwezig waren, heeft maar liefst 2.505, - euro op-
gebracht. Wij willen de eigenaar van restaurant ‘Laila’, 
Ali Topal, van harte danken voor het openen van zijn 
deuren en voor zijn gastvrijheid! Ondanks het luxe 
en uitgebreide menu, heeft hij zelf alle kosten voor 
dit ontbijt gedekt. Hierdoor was het mogelijk om al 
het geld dat werd opgehaald tijdens het event, te ge-
bruiken voor de slachtoffers in Sulawesi.

Door deel te nemen aan het benefietontbijt, hebben 
de gasten van IHH NL niet alleen lekker gegeten in 
een mooi restaurant met een uitgebreid menu, maar 
zo doende ook bijgedragen aan hulp voor de slacht-
offers van de aardbeving en tsunami in Indonesië…

Vergadering regionale bestuur

IHH Nederland is klaar 
voor de Ramadan!

De Ramadan nadert! Naast veel vreugde en warme 
gevoelens, brengt deze heilige maand veel barakah 
en zegeningen met zich mee. Veel kansen dus om 
hasanaat te verdienen! Daar maakt IHH Nederland 
maar al te graag gebruik van!

Voor het verloop van een productieve Ramadan, zijn 
wij bijeengekomen met de afdelingen Zuidwest-Hol-
land in Den Haag, Zuidoost-Holland in Eindhoven en 
Noordoost-Holland in Zwolle. Gezamenlijk hebben 
wij besproken hoe wij zo goed mogelijk invulling 
kunnen geven aan deze gezegende maand.

De gesprekken over het Ramadan project, de jaarlijk-
se iftar en andere actuele onderwerpen, waren zeer 
vruchtbaar en zorgden voor nieuwe inzichten.

De Ramadan nadert! Naast veel vreugde en warme gevoe-
lens, brengt deze heilige maand veel barakah en zegenin-
gen met zich mee. Veel kansen dus om hasanaat te verdie-
nen! Daar maakt IHH Nederland maar al te graag gebruik 
van!

Voor het verloop van een productieve Ramadan, zijn wij 
bijeengekomen met de afdelingen Zuidwest-Nederland in 
Den Haag, Zuidoost-Nederland in Eindhoven en Noordoost- 
Nederland in Zwolle. Gezamenlijk hebben wij besproken 
hoe wij zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan deze 
gezegende maand. De gesprekken over de Ramadansteun, 
de jaarlijkse ‘iftar’ en andere actuele onderwerpen waren 
zeer vruchtbaar en hebben tot nieuwe inzichten geleid.

In 2018 was IHH Nederland actief in negentien landen tij-
dens de Ramadan. In het kader van de Ramadansteun zijn 
bijna 20.000 voedselpakketten uitgedeeld waarmee on-
geveer 100.000 mensen zijn voorzien van voedsel.  Om de 
Ramadansteun succesvol te laten verlopen en behoeftigen 
te voorzien van voedsel zullen 45 vrijwilligers zich inzetten 
in verschillende landen over de hele wereld. Ze zullen de 
distributie van de voedselpakketten overzien, controles uit-
voeren en de gegevens in kaart brengen door rapporten op 
te stellen.

Op 13 mei 2018 is een vergadering gehouden waarin de 
vrijwilligers werden geïnformeerd over hun verantwoorde-
lijkheden en wat er van hen werd verwacht. Zij hebben on-
der meer instructies gekregen over de distributie, het con-
troleerwerk en het rapporteren. Onze vrijwilligers kunnen 
niet wachten om zich over de hele wereld te verspreiden en 
de minderbedeelden te voorzien in hun behoeften!
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Jaarlijkse iftar

Tijdens het programma stonden we wederom 
stil bij het onrecht dat heerst in Palestina, Myan-
mar, Syrië, Jemen en elders in de wereld.

Wij hebben gezamenlijk stil gestaan bij:
• De meer dan 850 miljoen mensen die iedere 

dag met honger leven.
• De meer dan 60 miljoen kinderen die met 

honger in slaap vallen.
• De meer dan 6 miljoen mensen die jaarlijks 

overlijden door ondervoeding.
• De meer dan 7 miljoen mensen die sterven 

door een tekort aan schoon drinkwater
• De meer dan 178 miljoen weeskinderen met 

wie wij de Aarde delen.
• De meer dan 65 miljoen vluchtelingen die 

ontheemd zijn.
• Kortom, wij hebben stilgestaan bij onze iden-

titeit als moslim zijnde, en vooral als mens.

Op 19 mei 2018 hebben ruim duizend gasten deelgenomen aan de 11e editie van de jaarlijkse iftar 
van IHH Nederland in ‘Kristal Party Events’ te Amsterdam. Net als in alle voorgaande jaren, zijn ook tij-
dens deze iftar donaties ingezameld en smeekbedes verricht voor de onderdrukten overal ter wereld.

Hengelo is de 
Rohingya ’s 
niet vergeten!

Op 25 februari 2018 hebben vrijwilligers Gül-
bahar Bütün, Şenay Turan, Sevgi Ergen-Çölkuşu 
en Zeynep Çetin, een benefietontbijt georgani-
seerd ten behoeve van de Rohingya ‘s in de is-
lamitische basisschool ‘De Tulp’ in Hengelo. Aan 
het ontbijt hebben maar liefst 85 personen uit 
Hengelo en omstreken deelgenomen, die sa-
men € 1.535, - hebben ingezameld ten behoeve 
van de Rohingya ‘s.

Tijdens het ontbijt hebben Yasir Sorgucu (be-
stuurslid zuidwest Nederland) en Hüseyin 
Gündüz (algemeen bestuur IHH), de aanwezigen 
toegesproken over de laatste ontwikkelingen in 
Myanmar. Ook zijn er cadeaus verloot tijdens het 
programma en heeft het schoolbestuur informa-
tie verstrekt over de activiteiten op school.

Alle onkosten voor het programma zijn vergoed 
door sponsoren en het schoolbestuur heeft de 
zaal kosteloos beschikbaar gesteld voor het 
ontbijt. Alle opbrengsten zullen derhalve volle-
dig ten gunste van de Rohingya ‘s komen in de 
vorm van voedselhulp. Wij willen de vrijwilligers 
die het programma georganiseerd hebben, alle 
sponsoren en de islamitische basisschool ‘De 
Tulp’ enorm bedanken voor dit prachtige pro-
gramma.
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Vrijwillgerswerkgroep Qurbani 

Vrijwilligerswerkgroep Ramadan

Benefietontbijt 
Almelo

Coördinatie Overleg IHH-Europa

Algemene Bestuursvergadering

Benefietontbijt 
Rotterdam
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Samsun Vereniging Nederland Partnerorganisatie Indonesië Partnerorganisatie Bosnië en Herzegovina

Gambia, Turkse zaakgelastigdeRotterdam, Turks consulaat

Den Haag, Turkse ambassade

Gambia, Turkse ambassadeDeventer, Turks consulaat

Bangladesh, Turkse ambassade

Somalië, Turkse ambassadeur 
Olgan Bekar

Afghanistan, Turkse consul van 
Mazar-i-Sharif Seçkin Alpay

Afghanistan, Turkse attaché  
Abdulcelil Alpkıray

Niger, Turkse Zaakgelastigde 
Hilmi Molla

Amsterdam, Turks consulaat

Servië, de Moefti van Vojvodina Servië, de Moefti van Preševo

Onze bezoekers

Onze bezoeken
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Laten we met kleine 
daden voor groot 

geluk zorgen
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