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ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VAN IHH NEDERLAND
Al 26 jaar, middels kleine bijdragen, 

een groot begrip in meer dan 26 landen Pakistan
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NOODHULP PROJECTEN
Wereldwijd leven 2 miljard mensen in armoede en 
hebben 753 miljoen mensen te maken met extre-
me armoede. Volgens het ‘Global Humanitarian 
Assistance Report 2018’ van de ontwikkelingsorga-
nisatie “Development Initiatives” zijn meer dan 201 
miljoen mensen, verdeeld over 134 landen, afhan-
kelijk van humanitaire hulp. Ongeveer twee miljard 
mensen moeten zichzelf onderhouden met minder 
dan 3,20 dollar per dag en lopen te allen tijde het 
risico om zich in een crisis te bevinden. Bijna de helft 
(47%) van die armen ter wereld wonen in fragiele en 
instabiele landen.

Wereldwijd zijn er tevens 753 miljoen mensen die 
onder de categorie “extreem arm” geschaard wor-
den. Zij moeten het doen met minder dan 1,90 dol-
lar per dag. Meer dan de helft (59%) van deze men-
sen wonen in dezelfde fragiele en instabiele landen 

die we hiervoor hebben beschreven. Vorig jaar zijn 
er ook relatief meer mensen ontheemd geraakt 
door oorlog, geweld en onderdrukking. Met een 
stijging van 4,5% waren dat er 68,5 miljoen in totaal. 
Het aantal binnenlands ontheemden staat op 42,2 
miljoen mensen, terwijl het aantal vluchtelingen 
(asielzoekers uitgezonderd) met een toename van 
2,8 miljoen op 23,2 miljoen staat.

IHH Nederland zet zich jaarlijks in om met beperk-
te middelen het tij te doen keren, door behoeftigen 
wereldwijd te voorzien van voedselpakketten in tij-
den van nood. In het afgelopen jaar hebben we in 
veertien landen maar liefst 14.301 voedselpakket-
ten uitgedeeld waar 71.505 behoeftigen mee zijn 
voorzien van voedsel. De totale waarde van deze 
steun was €431.098,-.

NOODHULP PROJECTEN
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Sinds het begin van de Jemenitische burgeroorlog in 
2015 zijn miljoenen Jemenieten ontheemd geraakt. 
De bevolking is gevlucht naar veiligere plekken in Je-
men of naar veiligere buurlanden. Het door droogte 
geteisterde Somaliland is een van de landen waar 
veel Jemenieten naar toe zijn gevlucht. Vanwege de 
komst van tienduizenden vluchtelingen is de situa-
tie in het land enorm verslechterd.

IHH Nederland heeft voedselpakketten uitgedeeld 
aan 955 Jemenitische gezinnen die te kampen heb-
ben met zeer zware leefomstandigheden in Somali-
land. De voedselpakketten bevatten onder andere 
rijst, meel, olie en suiker en andere voedingsmid-
delen.

DE JEMENITISCHE VLUCHTELINGEN VAN SOMALILAND

Albanië werd in november getroffen door een aardbe-
ving met een kracht van 4.4 op de schaal van richter. 
Het epicentrum lag ongeveer dertig kilometer van de 
hoofdstad Tirana, maar vooral de havenstad Dürres 
werd hard getroffen. IHH Nederland heeft driehonderd 
voedselpakketten en zeshonderd lakens uitgedeeld aan 
de slachtoffers van de aardbeving.

De voedselpakketten die voedingsmiddelen zoals sui-
ker, meel, rijst, olie, pasta, tomatenpuree en dergelijke 
bevatten, hebben we in samenwerking met onze part-
nerorganisatie Alsar en in overleg met de autoriteiten 
uitgedeeld aan de getroffenen.

Door de aardbeving zijn gebouwen ingestort of bescha-
digd geraakt, waardoor sommige slachtoffers genood-
zaakt zijn om in tenten te slapen. Vanwege de naderen-
de winter en koudere dagen hebben we geprobeerd de 
pijn van de Albanese bevolking te verlichten en tijd te 
winnen voor meer steun.

Wij willen eenieder bedanken die heeft bijgedragen 
aan deze campagne.

NOODHULP IN DE NASLEEP NOODHULP IN DE NASLEEP 
VAN DE AARDBEVING IN VAN DE AARDBEVING IN 
ALBANIËALBANIË
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Het is 23 november 2019 en ik vlieg naar het conflictgebied Rakhine state 
in Myanmar. Mijn werkzaamheden bestaan uit het coördineren van een 
voedselprogramma in de dorpen en vluchtelingenkampen voor de Mos-
lim Rohingja. De Rohingja moslims die in dit gebied wonen worden de-
cennialang stelselmatig onderworpen aan geweld en massamoorden. Dit 
is onlangs bevestigd door de Verenigde Naties. De radicale Boedhistische 
groeperingen die samenzweren met de militairen plegen al decennialang 
aanslagen op moslims, plegen moorden, verkrachten vrouwen en steken 
dorpen in brand. Het geweld heeft honderdduizenden slachtoffers ge-
maakt en heeft geresulteerd in een vluchtelingengolf aan ontheemden die 
een veilig heenkomen zoeken in de buurlanden van Myanmar. Bangladesh 
is een van deze landen. Daar worden ruim zevenhonderdduizend Rohing-
ja’s in de vluchtelingenkampen van Cox’s Bazar opgevangen. Deze mensen 
leven onder erbarmelijke omstandigheden in de kampen waar een struc-
tureel tekort is aan schoon drinkwater, voedsel, medicijnen, gezondheids-
zorg en onderwijs voor kinderen. Ook in de vluchtelingenkampen in Cox’s 
Bazar realiseert IHH Nederland diverse projecten. 

Het toestel land lokale tijd om 18.30 uur op Yangon. Ik word opgewacht 
door een vrijwilliger van onze partnerorganisatie. Omdat dezelfde avond 
geen vlucht is naar Sittwe rijden we naar een hotel voor een overnachting. 
Mijn vlucht naar Sittwe is de volgende ochtend om 9.30 uur. Na aankomst 
in het hotel bespreek ik het programma met de vrijwilliger. Ik vraag hem of 
de toestemming voor dorpen en vluchtelingenkampen geregeld is. Dat is 
geregeld. Hier ben ik blij om want de autoriteiten zijn nogal selectief met 
het verlenen van toestemming om in de risicogebieden hulpwerkzaamhe-
den te realiseren. Ik ben tevreden over de wijze waarop onze partnerorga-
nisatie in goede samenwerking met de lokale autoriteiten onze projecten 
realiseert. De volgende ochtend op 24 november 2019 vliegen we naar 
Sittwe. Na een vlucht van ruim een uur landen we op het vliegveld van 
Sittwe. Dit is de tweede keer dat ik hier ben. Twee jaar geleden was ik hier 
ook. Bij aankomst in Sittwe bekruipt mij hetzelfde gevoel als twee jaar ge-
leden. Een gevoel dat moeilijk te beschrijven is. Ik zie mensen die erg vrien-
delijk zijn. Ook zie ik monniken, van jong tot oud, gewikkeld in gewaden 
van verschillende kleuren, maar toch voornamelijk in oranje. Het valt mij 
op dat monniken van behoorlijk veel aanzien genieten, vooral van politie, 
militairen en luchthavenpersoneel. Zij worden bij alle handelingen met 
voorrang behandeld. Ik vraag me af hoe het toch mogelijk is dat tussen 
deze vriendelijke mensen ook mensen zitten die vreselijke wreedheden 
tegen een minderheid kunnen plegen. Toch bedenk ik me dat dat een 
groot deel van die vriendelijke mensen de moordpartijen afkeuren. Vreem-
delingen die Sittwe binnenkomen worden in het vliegveld geregistreerd. 
Als je alleen bent word je ondervraagd en wilt men weten wat je komt 
doen. Sittwe is immers geen toeristisch gebied, integendeel, het is een 
conflictgebied. Als vreemdeling val je hier meteen op en trek je aandacht. 
Na de registratie van mijn gegevens worden we opgepikt door onze chauf-
feur. Het is dezelfde chauffeur als twee jaar geleden, een stille erg vriende-
lijke man die zeer behulpzaam is. Hij herkent mij en omhelst me intens en 
verwelkomt mij. Het klimaat in Sittwe is goed, de lucht is droog en er waait 
een briesje. Dit voelt goed. We rijden naar enkele dorpen van Rohingja 
moslims. In tegenstelling tot Yangon zijn in Sittwe de militairen en de poli-
tie zichtbaar aanwezig in de stad. We rijden langs politie en militaire con-
troleposten. Ik herken veel van de stad. Ook is de armoede en verval van 
gebouwen zichtbaar, met name van winkeltjes van kleine ondernemers. 
We rijden langs een grote Boeddhistische tempel die ik tijdens mijn vorige 
bezoek heb bezocht. Rondom de tempel zijn veel kraampjes op wielen te 
zien waar veelal fruit wordt verkocht. Bij het naderen van de dorpen van 
de Rohingya komen we aan bij de eerste controlepost van militairen. De 
controlepost wordt omringd door tientallen op elkaar gestapelde cement-
zakken met aan de achterkant een aantal militairen. Terwijl onze chauffeur 
de documenten die ons toestemming geven om het gebied te betreden 
aan de militairen toont, doe ik vanuit de auto een poging om stiekem foto’s 
te maken. Ik moet voorzichtig zijn, want als ik betrapt word kan ik in de 
problemen raken. Na drie controleposten gapasseerd te zijn rijden we via 
slecht begaanbare wegen langs drukke gebieden met links en rechts aller-
lei winkels en kraampjes waarop van alles wordt verhandeld. Het heeft 
wat, die chaos. Ik zie mensen van alle leeftijden elke dag weer een slag le-
veren voor voedsel. We rijden langs vluchtelingenkampen. Hoewel velen 
vluchten naar buurlanden, zijn er ook duizenden mensen die vluchten naar 
veilige gebieden in Myanmar. In Sittwe zijn ruim 20 kampen. Na een poosje 
komen we aan in een dorp. Onze chaffeur stopt in de nabijheid van een 
moskee en we stappen uit. Het feit dat er een auto aankomt in het dorp is 
een hele attractie. Dorpelingen zijn heel vriendelijk en verwelkomen ons. 
Vooral de kinderen zijn heel erg blij met onze aanwezigheid in hun dorp. Zij 
pakken mijn handen vast en duwen elkaar van mij weg om mijn hand vast 
te kunnen houden. Ze lachen en springen om mij heen. Dit is een geweldi-
ge ervaring, want de kinderen maken er een feestje van. Ik aai de kinderen 
over hun hoofd en lach en speel met hen. Samen met mijn gezelschap 
maken we een wandeling in het dorp en ik krijg informatie over de situatie 
in gebieden die door moslims worden bewoond. Er wonen duizenden mos-
lims in de regio, dicht op elkaar. Er is geen hygiëne en kinderen spelen in 
viezigheid, stof en modder. Hun kleren zijn smerig en hebben scheuren. 
Velen van hen hebben geen schoenen en lopen op blote voeten. Hun ha-
ren zijn verkleurd en verhard van smerigheid. Dit zijn pijnlijke en confron-
terende beelden. Dit raakt mij diep in mijn hart. Aan de ene kant ben ik blij 
dat ik dit werk mag doen, maar aan de andere kant boos op degenen die 
deze mensen dit aandoen. Deze mensen zijn afhankelijk van anderen voor 
voedsel en schoon drinkwater. Er is simpelweg niets in de dorpen. Ik ga een 
gesprek aan met de dorpsbewoners. Ik heb veel vragen waar ik antwoor-
den op wil hebben. Want dit is een van de gebieden die aangevallen is door 
de terroristische Boedhistische extremisten. We komen aan de rand van 
het dorp. In de verte is een ander dorp te zien dat een tijd geleden is aan-
gevallen en waarvan de huizen zijn verbrand. Er zijn ruim honderd dorpe-

IHH NEDERLAND VERLEENT 
HULP AAN ROHINGJA 
MOSLIMS IN MYANMAR

lingen vermoord en degenen die de aanval wisten te overleven zijn ge-
vlucht. De huizen van dat dorp zien er nieuw uit. Dorpelingen vertellen mij 
dat de extremisten doordacht te werk gaan. Zij plegen aanvallen en ver-
branden daarbij een dorp en moorden erop los. Zodra zij klaar zijn wordt 
het aangevallen dorp vrijgemaakt van puinrestanten om er groepen 
niet-moslims te huisvesten. Dit allemaal gebeurt volgens een van tevoren 
bedacht plan. De grond is van de moslims maar zij hebben er geen aan-
spraak op. Feitelijk hebben deze mensen geen identiteit en zijn ze state-
loos, want de regering van Myanmar erkent de Rohingja niet als burgers 
van Myanmar. Mij wordt verteld dat de aanslagen, moorden en verkrach-
tingen rond het jaar 2012 een hoogtepunt hebben bereikt. Deze mensen 
leven in hun eigen regio in enorme onzekerheid en voelen zich vergeten 
door de landen van de wereld. Zij voelen zich in de steek gelaten en zijn 
teleurgesteld. Zij zijn daarom dankbaar dat wij hun bezoeken en hulp ko-
men brengen. Mij wordt verteld dat IHH Nederland de eerste organisatie is 
die in hun dorpen voedselprogramma’s realiseert. Zij willen heel graag dat 
wij hun dorpen vaker bezoeken en er projecten realiseren. Er is een struc-
tureel gebrek aan schoon drinkwater, voedsel, gezondheidszorg, kleding 
en huisvesting. Op dit moment wonen veel van hen in hutten van bamboe-
stokken. Tijdens het regenseizoen raken ze alles kwijt en moeten ze alles 
opnieuw opbouwen. De tijd gaat snel en de verhalen van dorpsbewoners 
zijn aangrijpend en emotioneel. Dit raakt me enorm. De uren vliegen voor-
bij en we moeten verder. We moeten het gebied voor 17.00 uur verlaten, 
want anders raken we in de problemen met de militairen. Na het gebied 
verlaten te hebben rijden we naar het depo waar onze voedelpakketten 
zijn opgeslagen. Bij aankomst zie ik dat een groep vrijwilligers de pakketten 
aan het samenstellen zijn. Ik controleer of de afgesproken goederen zijn 
aangeschaft. Daarna neem ik de planning van het programma door en rij-
den we naar het hotel. Sittwe ligt aan de Golf van Bengalen. De volgende 
ochtend vroeg word ik van mijn hotel opgepikt en rijden we naar het eer-
ste dorp waar we voedselpakketten zullen uitdelen. Wederom komen we 
langs de drie controleposten. Na de controles van onze documenten ko-
men we aan op de locatie waar we de eerste paar honderd pakketten zul-
len uitdelen. Dit is altijd een bijzonder moment, want ik vraag me af of alles 
goed zal gaan. Zijn de pakketten zo neergezet dat we ze zonder hectiek 
kunnen uitdelen? Zijn de mensen goed en logisch gepositioneerd? Zijn er 
voldoende vrijwilligers en zijn die van tevoren geïnstrueerd? Dit zijn alle-
maal zaken die goed op elkaar afgestemd moeten zijn voor een succesvol 
voedselprogramma. Mensen die een pakket zullen ontvangen hebben van 
tevoren bonnen met daarop een nummer ontvangen. Zij zijn allemaal ge-
komen en zijn erg blij dat zij een voedselpakket mogen ontvangen. Terwijl 
de vrijwilligers van onze partnerorganisatie de laatste voorbereidingen 
treffen voor het programma loop ik tussen de mensen rond en voer hier en 
daar korte gesprekken met hen. Een oudere dame ...... aait over mijn hoofd 
en met beide handen over mijn wangen. Zij vertelt dat ze zo blij is dat wij 
hen niet vergeten zijn en naar hen toe zijn gekomen. Ik kniel naast een 
oudere meneer die gehurkt op de grond zit en hij omhelst mij intens. Hij 
zegt dat hij de gelukkigste persoon op de wereld is omdat hij op zijn leeftijd 
een Turk kan omhelzen. We omhelsen elkaar. Dit zijn emotionele momen-
ten die ik meemaak met een brok in mijn keel en een voldaan gevoel. Het 
is geweldig. 

De coördinator van onze partnerorganisatie komt naar me toe en vertelt 
me dat we kunnen beginnen met het uitdelen van de voedselpakketten. Ik 
loop met hem mee. Ik houd een korte toespraak waarna we beginnen met 
het uitdelen van de pakketten. Ook dit is een van de bijzondere momenten. 
Dit is het moment waarop alle puzzelstukken op hun plaats vallen en onze 
donateurs, de ontvangers van de voedselpakketten en wij als vrijwilligers 
samenkomen in een prachtig geheel. Hier zit een zekere positieve energie 
in. Het vormen van een brug tussen de gever en de ontvanger. Wij zijn 
onze donateurs heel erg dankbaar voor hun gulle donaties. Het uitdelen 
van de pakketten verloopt soepel. Ierdereen loopt langs een tafeltje met 
twee vrijwilligers. De ene controleert of het nummer op het bonnetje over-
eenkomt met zijn lijst. Als alles klopt moet de ontvanger van het pakket 
met zijn of haar vinger stempelen. Ook dit verloopt probleemloos. Ik loop 
wat rond tussen de menigte en maak foto’s. Mensen zijn heel erg blij en 
helpen elkaar met het transporteren van de pakketten. De ene zet het op 
zijn schouder of op zijn nek. De ander vervoert het op een andere manier. 
Met een voedselpakket heeft een gezin een maand aan voedsel. Ik ben vol-
daan en verlaat het gebied want we moeten wederom voor 17.00 uur het 
gebied verlaten. De twee daaropvolgende dagen verlopen vrijwel op de-
zelfde manier. Na afloop van het programma kaart ik een vergadering aan 
om het project te evalueren. Ik complementeer iedereen voor hun actie-
ve inzet en goede samenwerking bij de uitvoering van het programma. Ik 
neem afscheid van het team dat het veldwerk verricht, want zij verblijven 
in het kamp en mogen het gebied niet verlaten. Ook dit is een emotioneel 
moment met gemengde gevoelens. Op dezelfde avond in het hotel heb 
ik een gesprek met de coördinator van onze partnerorganisatie over het 
voedselproject en over welke projecten we nog meer kunnen doen in de 
regio. Hij noemt het openen van waterpompen, voedselprogramma’s en 
een mobiele medische aanpak. We spreken af dat ik de volgende ochtend 
opgehaald wordt om van Sittwe naar Yangon te vliegen. Dezelfde middag 
heb ik mijn vlucht naar Amsterdam. Ik word de volgende ochtend op het 
afgesproken tijdstip opgehaald van het hotel en wordt naar het vliegveld 
gereden. In Yangon word ik opgevangen door de voorzitter van de part-
nerorganisatie. Hij is met zijn vrouw en rijd mij naar de terminal voor in-
ternationale vluchten. Na een uur met elkaar gesproken te hebben nemen 
we afscheid en ik loop naar binnen. Ik kijk met een gemengd, maar ook 
voldaan gevoel terug op mijn werkzaamheden voor de Rohingja moslims in 
Myanmar. Ik hoop dat er snel een oplossing komt voor de problemen van 
deze mensen die op systematische wijze uitgemoord worden. 

Selami 
November 2019
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IHH NL gaat regelmatig naar Jemen, het land waar; 
duizenden mensen zijn omgekomen, miljoenen men-
sen vluchteling zijn geworden, mensen sterven van de 
honger, mensen bladeren en gras eten om in leven te 
blijven. Wij zijn inmiddels in de afgelopen 12 maanden 
3 keer naar Jemen gegaan om de mensen aldaar bij te 
staan. De meest recente keer was in februari, waarbij 
we de Aden, Abyan, Lahj en Taiz gebieden hebben be-
zocht en 125 ton aan voedsel hebben uitgedeeld aan 
4.000 families. Hierdoor hebben wij hulp kunnen bie-
den aan grofweg 24 duizend personen.

Daarnaast hebben wij in het kader van sadaqah, 20 
kamelen geofferd en het vlees uitgedeeld aan 200 
families. Hierdoor hebben onge-
veer 1.200 mensen vlees kun-
nen eten.
De inzameling voor de 
hulpbehoevenden en 
het volk van Jemen 
gaat met volle kracht 
door. Wilt u hen ook 
steunen, maak dan nu 
uw donatie over via 
onze website.

DE OORLOG DIE JEMEN ZONDER 
PARDON TROF

profeet Aswadi Ansi heeft omgebracht, ‘Fayroez bin 
Daylami’ en de standvastige ‘Oeways bin al Qarani’ die 
geloofde in de profeet zonder hem te zien, zijn allen 
slechts enkele voorbeelden van de ontelbaar prijzens-
waardige personen uit deze streek, Moge Allah tevre-
den zijn met hen allen.

Omdat Jemen ten zuiden van de Arabische schierei-
landen ligt, is het gelegen op een zeer strategische 
plek ten opzichte van de rest van de wereld. Het is dan 
ook niet vreemd, dat door de vele vissers, handelaren, 
en actieve da’waah groepen, de islam vanuit Jemen is 
verspreid naar Zuid-Azië en Afrika.

Na de periode van de vier recht geleide kaliefen, is Je-
men helaas een plek geworden van onrust en sekta-
risch geweld. Het is een feit dat sindsdien, met tussen-
posen, het geweld systematisch heeft stand gehouden 
en burgeroorlogen waren aan de orde van de dag. Ten 
tijden van het Ottomaanse Rijk werd dit minder, ech-
ter na de inval van de Engelse kolonisten, is dit geweld 
weer opgewaaid. Tijdens het inkrimpen van de Engel-
se imperium, verlieten ook de Engelsen Jemen. Echter 
niet alvorens het land te verdelen in een noordelijk en 
zuidelijk deel. Deze verdeling zou jaren later nog gaan 
zorgen voor verdeeldheid en onrust in het strategisch 
gelegen land.

Ook tijdens de koude oorlog werd Jemen zwaar ge-
troffen. Tijdens het vredesakkoord in 1990 werden 
uiteindelijk in Noord- en Zuid-Jemen de wapens neer-
gelegd. Helaas heeft ook deze periode van vrede, niet 
lang stand gehouden. Want met de zogenaamde Ara-
bische lente heeft het land in 2010 wederom moeten 
zwichten voor onrust en onenigheid. Wat begon als 
een opstand voor het verkrijgen van rechtvaardig-
heid en mensenrechten, veranderde al snel in een 
proxyoorlog met geopolitieke doeleinden. Dit met 
onmenselijke gevolgen, waarvan de slachtoffers, zoals 
vaak het geval is, wederom kinderen en onschuldige 
mensen zijn.

Volgens een rapport van de VN heeft deze oorlog van 
wedijver geleid tot 22 miljoen behoeftigen en 8,4 mil-
joen mensen die aan hongersnood lijden. Indien er 
niet snel wordt ingegrepen zullen er velen mensen 
sterven van de honger. Iedere 10 minuten sterft er een 
kind door honger of een ziekte.
Oprechte en diplomatieke oplossingen zijn zonder 
twijfel effectief om deze helse oorlog te stoppen. Ech-
ter, zijn er geen concrete ingrepen vanuit de internati-
onale gemeenschap. Wederom maken we een huma-
nitaire crisis mee, terwijl de mensheid de andere kant 
op kijkt.

Jemen is één van de oudste landen ter wereld. Het 
land heeft vele profeten gekend en heeft het volk van 
Saba en ‘Aad, welke in de Qor’aan worden genoemd, 
gehuisvest. Ook was Jemen het land van de onrecht-
vaardige Abraha, die tevergeefs op pad ging met een 
leger aan olifanten om de Ka ’bah te vernietigen. Ja-
ren na deze gebeurtenis, die in de Quran beschreven 
wordt in vers ‘al-Fiel’, is het land, onder leiding van de 
vrome metgezel van de Profeet (vrede en zegeningen 
zij met hem) Muadh bin Djabal (moge Allah tevreden 
met hem zijn), een islamitisch land geworden.
Vele geleerden, vromen en verlichte individuen zijn uit 
deze streek voortgekomen. Zoals bijvoorbeeld de eer-
ste islamitische martelaar; ‘Ammar bin Yasir. En ook de 
trouwe metgezel en overleveraar van de profetische 
traditie; ‘Aboe Hoerayra’ kwam oorspronkelijk uit Je-
men. ‘Aboe Moesa Al-Ash’aari’, de held die de valse 

Nr. Product Totaal in kg Totaal in ton
1 Rijst 51100 kg 51,1
2 Meel 25550 kg 25,5
3 Olie 20440 lt 20,4
4 Suiker 25550 kg 25,5
5 Melk poeder 2555 kg 2,5

Totaal 125 ton
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Nr Land Bedrag
Aantal 

voedsel-
pakketten

Aantal be-
hoeftigen

1 Afghanistan  €  15.000,00 795 3975
2 Bangladesh (Rohingya)  €  40.000,00 2193 10965
3 Myanmar (Rohingya)  €  19.993,00 512 2560
4 Albanië  €  10.000,00 300 1500
5 Tsjaad  €  15.105,00 600 3000
6 Indonesië  €    7.500,00 300 1500
7 Gambia  €    4.500,00 259 1295
8 Niger  €    5.000,00 222 1110
9 Pakistan-Kashmir  €  30.000,00 1500 7500
10 Somalië  €  20.000,00 685 3425
11 Libanon (Syrische vluchtelingen)  €  21.000,00 1000 5000
12 Tanzania  €    3.500,00 350 1750
13 Oeganda  €    1.500,00 150 750
14 Jemen  €  238.000,00 5435 27175

Totaal  €  431.098,00 14301 71505

NOODHULP 2019NOODHULP 2019Donaties noodhulpprojecten
● 65 % Jemen noodhulpprojecten € 241.623,26
● 15 % Rohingya noodhulpprojecten € 55.230,56
● 5 % Albanië noodhulpprojecten € 17.215,25
● 4 % Pakistan Kashmir noodhulpprojecten € 15.897,70
● 4 % Palestina noodhulpprojecten € 15.962,74
● 3 % Somalië noodhulpprojecten € 10.227,24
● 2 % Indonesië noodhulpprojecten € 7.426,07
● 2 % Syrische vluchtelingen noodhulpprojecten € 7.240,08
----------------------------------------------------------------
   Totaal € 370.822,90

65 %

5 %

15 %

3 %

2 %
4 %

4 %
2 %
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IHH Nederland heeft voedselhulp geboden aan de be-
volking van Kasjmir. Pakisten en India zijn in 1947 on-
afhankelijk verklaard, maar de problematiek rondom 
Kasjmir is tot op heden nog niet opgelost.

De problemen met betrekking tot Kasjmir zijn begon-
nen met de opdeling van Brits-Indië en de onafhanke-
lijkheidsverklaringen van Pakistan en India in augustus 
1947.

De Britten hebben bij het vastleggen van de grenzen 
geen rekening gehouden met de demografische en 
geografische structuur van de regio. Regio’s met een 
meerderheid van moslims werden toegekend aan Pa-
kistan en regio’s met een hindoe meerderheid zouden 
deel worden van India.

De bevolking van Kasjmir bestond voor ongeveer 90% 
uit moslims. Men besloot om een referendum te hou-
den om te bepalen bij welk land Kasjmir zou gaan ho-
ren. Dit besluit en de problemen die het teweegbracht 
hebben geleid tot drie van de vier oorlogen tussen Pa-
kistan en India.

Hoewel de bevolking van Kasjmir zich bij Pakistan wil-
de voegen werd die wilsuiting niet geaccepteerd door 
India. Massale protesten braken uit in Kasjmir, maar de 
strijd van het volk voor autonomie werd telkens met 
geweld en oorlog onderdrukt door het Indiase leger.
In Jammu en Kasjmir, de regio die door India wordt 
bestuurd, zijn in de afgelopen dertig jaar ongeveer 
95.000 mensen om het leven gekomen en zijn honder-
den duizenden mensen ontheemd geraakt.

IHH Nederland staat altijd klaar om steun te bieden 
aan onderdrukte zielen en is de arme bevolking van 
Kasjmir niet vergeten. Tussen 4 en 13 april 2019 zijn 
voedselpakketten uitgedeeld aan 500 arme gezinnen. 
De voedselpakketten bestonden uit voedsel en ingre-
diënten zoals rijst, meel, olie, suiker, linzen, dadels, 
thee en rode peper. Met onze hulp hebben we gepro-
beerd om het leed van de bevolking te verlichten en 
hun gekwetste harten en wonden te helen.

Onze dank gaat uit naar eenieder die het voor ons mo-
gelijk heeft gemaakt om Kasjmir te helpen.

IHH Nederland was in Kasjmir, de 
bloedende wond van Zuid-Azië

€ 1.004.065,52,-
TOTALE DONATIES

31.506
TOTALE IFTAR 
MAALTIJDEN 
VOOR ARMEN

3.158
KLEDING VOOR 

WEZEN

24.801
VOEDSELPAKKETEN

TOENAME
VERGELEKEN MET 

2018

39 %

Bedankt voor uw hulp!

130.267
AANTAL
GEPROFITEERDE 
ARMEN

2019 RAMADAN PROGRAMMA
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RAMADAN PROJECTEN

DE HEILIGE 
MAAND
RAMADAN
IN 21
LANDEN
EN OP DRIE
CONTINENTEN

IHH Nederland heeft dit jaar wederom een succesvol-
le Ramadancampagne ten uitvoer gebracht. Onze 33 
vrijwilligers hebben in 21 landen en op drie continenten 
hulp geboden aan 24.801 gezinnen. We hebben onbe-
gaanbare wegen getrotseerd om zielen te troosten die 
nooit eerder zijn getroost. Om tranen te vegen die nooit 
geveegd zijn en om weeskinderen lief te hebben die dat 
niet gewend zijn.

Wij putten onze energie uit de liefde die wij koesteren 
voor onze medemens en de solidariteit die wij voelen 
voor hen. Het zijn die waarden die ons nopen om naar 
alle uithoeken van de wereld af te reizen. Die waarden 
die ons over de stoffige wegen van Afrika leiden om de 
gezinnen te bereiken die onze hulp nodig hebben. Het 
zijn die waarden die ons dwingen om ons te ontfermen 
over onschuldige kinderen die aan hun lot overgelaten 
zijn. Om de vluchtelingen bij te staan die ontheemd en 
verbannen zijn.
Tijdens de heilige maand Ramadan hebben we armoede 
en wanhoop ervaren. We hebben het vasten verbroken 
door uit hetzelfde bord te eten. We hebben waar nodig 
zakken met voedsel gedragen voor hen die de last niet 
konden dragen. We hebben zieken ontmoet en hebben 
geprobeerd om hun wonden te helen. We houden van 
eenieder omwille van de schepping en hebben eenieder 
omarmd, ongeacht ras, huidskleur, taal of religie.

We hebben in 21 landen en drie continenten geluisterd 
naar hartverscheurende verhalen van onschuldige zie-
len. Maryam, de Syrische weduwe die haar echtgenoot 
en zoon heeft verloren in de meedogenloze oorlog. Zij is 
gedwongen om te vluchten en heeft haar vaderland ver-
laten. Mohammed, de Somaliësche vader die zijn twee 
kinderen heeft verloren in de drie weken durende zoek-
tocht naar water door de woestijn. Rupa, de Rohingya die 
is vervolgd wegens zijn religie en zijn dorp en naasten in 
vlammen heeft zien opgaan. Zij zijn maar drie van de dui-
zenden die hun verhaal met ons hebben gedeeld.

Wij hebben in 21 landen en drie continenten 24.801 arme 
gezinnen voorzien van voedselpakketten en hen voorzien 
van basisvoedsel. Ook hebben we het vasten verbroken 
met 31.506 mensen. Daarnaast hebben we 3.158 wees-
kinderen voorzien van kleding voor het Suikerfeest en 
hebben 2.150 weeskinderen geldelijk gesteund. In totaal 
zijn 160.000 behoeftigen geholpen met uw donaties.

De inzet van onze vrijwilligers en donateurs was dit jaar 
zeer indrukwekkend. Samen hebben zij een bedrag van 
€1.004.065,- ingezameld. Dat is een groei van maar liefst 
40 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Daar 
kunnen wij allen trots op zijn.
Gezegend zijn zij die in de heilige maand Ramadan de on-
derdrukten en behoeftigen ter wereld hebben verblijd.
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AFGHANISTAN

ROHINGYA

ALBANIË

GHANA

BANGLADESH

PALESTINA

JEMEN

FILIPIJNEN

TSJAAD

KAMEROEN
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INDIA

LIBANON

GAMBIA

KIRGIZIË

TANZANIA

NIGER

TOGO

PAKISTAN

MONGOLIË



2020 IHH NEDERLAND
BULLETIN 2524 2020 IHH NEDERLAND

BULLETIN

SOMALIË

SRI LANKA

OEGANDA



QURBAN PROJECTEN QURBAN 2020

SOMALIË
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Somalië

Tsjaad

Kameroen

Togo

Oeganda

Tanzania

Sri Lanka

Niger

Mongolië

India

Gambia

Filipijnen

Ghana

Kirgizië

Macedonië

Pakistan

Afghanistan

Bangladesh

Rohingya
vluchtelingen Jemen

Syrische
vluchtelingen Palestina

€ 65,- € 70,- € 80,- € 100,- € 150,- € 180,- € 230,-

OOK DEZE “EID UL- ADHA”
STREVEN WIJ NAAR EEN GLIMLACH



BANGLADESH

TSJAAD

GAMBIAFILIPIJNEN

AFGHANISTAN

ALBANIË
De jaarlijkse Qurban campagne van IHH Ne-
derland is wederom met succes afgerond. 
Wereldwijd zijn er 18.774 aandelen geof-
ferd, waarvan het offervlees is uitgedeeld aan 
93.870 gezinnen. Zodoende hebben we meer 
dan 468.000 mensen bereikt.

Qurban is een vorm van aanbidding die tege-
lijkertijd sociale en economische uitwerkin-
gen heeft voor veel mensen. Het delen van 
het offervlees met de minderbedeelden moe-
digt solidariteit en broederschap aan onder 
moslims. De aankoop van offerdieren wereld-
wijd zorgt er ook voor dat boeren hun dieren 
kunnen afzetten.

De Qurban campagne zoals wij die opzetten 
en uitvoeren vergt een zeer georganiseerde 
werkwijze. IHH Nederland vertrouwt ieder 
jaar weer op onze vrijwilligers, waarvan er 
dit jaar maar liefst 45 waren. Zij hebben er in 
24 landen op toegezien dat de planning naar 
de letter binnen het aangegeven tijdsschema 
is uitgevoerd. Zij waren een dag van tevoren 
aanwezig om het aantal offerdieren en hun fy-

sieke toestand te controleren. Vervolgens 
hebben ze met de partnerorganisatie in 
overleg een plaats gekozen om de dieren 
te offeren en het offervlees uit te delen. 
Pas na al deze controles zijn zij begonnen 
met het offeren.

In het kader van de Qurban campagne 
hebben we steden, gemeenten, dorpen 
en vluchtelingenkampen bezocht. We 
hebben prachtige, maar ook hartver-
scheurende ervaringen opgedaan. Wij 
hebben die genomen voor wat zij waren. 
Soms hebben we een glimlach uitgewis-
seld en soms tranen weggeveegd.

Wij willen iedereen bedanken die heeft 
bijgedragen aan de verwezenlijking van 
deze Qurban- en steuncampagne.

WE HEBBEN 
OFFERS 
GEBRACHT IN 
24 LANDEN 
EN OP DRIE 
CONTINENTEN
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TURKIJE

KAMEROEN

JEMEN

GHANA

INDIA

PAKISTAN

OEGANDA

ROHINGYA
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Filipijnen
Aandelen: 658

Istifade eden kişi: 16450

Kirgizië
Aandelen: 330

Begunstigden: 8250

Bangladesh
Aandelen: 525

Begunstigden: 13125
Rohingya vluchtelingen

Aandelen: 588
Begunstigden: 14700

India
Aandelen: 840

Begunstigden: 21000

Afghanistan
Aandelen: 700

Begunstigden: 17500

Syrische vluchtelingen
Aandelen: 80

Begunstigden: 2000

Albanië
Aandelen: 32

Istifade eden kişi: 800
Kosovo

Aandelen: 21
Begunstigden: 525
Macedonië
Aandelen: 129

Begunstigden: 3225

Gambia
Aandelen: 970

Begunstigden: 24250

Somalië
Aandelen: 1573

Begunstigden: 39325

Tanzania
Aandelen: 1617

Begunstigden: 40425

Oeganda
Aandelen: 1078

Begunstigden: 26950

Ghana
Aandelen: 392

Begunstigden: 9800

Tsjaad
Aandelen: 2983

Begunstigden: 74575

Togo
Aandelen: 910

Begunstigden: 22750

Niger
Aandelen: 1155

Begunstigden: 28875

Kameroen
Aandelen: 420

Begunstigden: 10500

Palestina
Aandelen: 147

Begunstigden: 3675

Mongolië
Aandelen: 1050

Begunstigden: 26250

Jemen
Aandelen: 420

Istifade eden kişi: 10500

Sri Lanka
Aandelen: 1232

Begunstigden: 30800

Wederom heeft uw QURBAN donatie dit jaar 468 duizend behoeftigen blij gemaakt!

info@ihhnl.org ihhnederlandIHH Hollanda Nederland Hollanda IHH

HARTELIJK DANK!

2018 2019
28%

14634

18774

Totaal 
aandelen

+

Pakistan
Aandelen: 924

Begunstigden: 23100

TANZANIA

TOGO

MACEDONIË

NIGER

KIRGIZIË

SRI LANKA
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Water Projecten

TSJAAD

BANGLADESH

AFGHANISTAN

IN TOTAAL 1353
WATERPUTTEN IN 2019

Togo

10

Palestina

12

Kameroen

21

Somalië

23

Afghanistan

25

Niger

26

Indonesië

26

Ghana

29

Sri Lanka

101

Tsjaad

278

Bangladesh

359

Pakistan

443
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  Totaal € 1.084.860,-

€ 16.000  € 23.100 € 27.300€ 33.750 € 36.250€ 48.750€ 59.800€ 61.560 € 197.450€ 75.750  € 197.450 € 305.800



PALESTINA

KAMEROEN

GHANA

INDONESIËNIGER

PAKISTAN

SOMALIË

SRI LANKA

TOGO
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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 waterbronnen te con-
stateren. De verwachting is dat de helft van de wereldbevolking in 2050 te kampen zal hebben met een serieus watertekort.

%1
IN DE AFGELOPEN 
EEUW ZIJN 
MEER DAN DE 
HELFT VAN ALLE 
WATERGEBIEDEN 
VERDWENEN.

% 97

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

2005-2019 AANTAL WATERPUTTEN
Totaal 4333

48

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5 6 11

158 161 152 198 242
355

597

1047

1353

RUIM 97% VAN 
AL HET WATER OP 

AARDE BESTAAT UIT 
ZOUTWATER DAT 
NIET GESCHIKT IS 

VOOR MENSELIJKE 
CONSUMPTIE.

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

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

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

H
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TAAT VOOR 70% UIT WATER
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TSJAAD

WEESPROJECTEN

Kledinghulp verkregen aantal weeskinderen in 2019

Nr Landen Aantal wezen Bedrag

1 Gambia 760  € 9.500,00 

2 Togo 200  € 3.000,00 

3 Afghanistan 192  € 3.000,00 

4 Bangladesh 284  € 5.000,00 

5 Tsjaad 475  € 10.315,53 

6 Palestina 95  € 3.000,00 

7 Mongolië 190  € 3.000,00 

8 Filipijnen 175  € 3.500,00 

9 Niger 113  € 3.000,00 

10 Pakistan 300  € 4.500,00 

11 Somalië 290  € 6.975,00 

12 Sri Lanka 150  € 3.000,00 

13 Tanzania 400  € 8.000,00 

14 Oeganda 281  € 3.000,00 

15 Jemen 100  € 3.000,00 

16 Ghana 39  € 1.000,00 

Totaal 4044  € 72.790,53 

WIJ HEBBEN BEHOEFTE AAN UW HULP EN LIEFDE

DONATIES WEESPROJECTEN
● 72 % Maandeliıjkse donatie weeskinderen € 657.971,40
● 19 % Bouw weeshuis € 168.750,96
● 9 % Kleding weeskinderen € 79.706,55
● 0 % Extra bijdragen weeskinderen € 4.293,95
----------------------------------------------------------------
   Totaal € 910.772,86

UITGAVEN WEESPROJECT
● 69 % Weesproject € 663.545,81
● 23 % Bouw weeshuizen € 216.843,00
● 8 % Kleding weeskinderen € 72.790,53
----------------------------------------------------------------
   Totaal € 953.179,34

72 %

19 %

9 %
0 %

69 %

23 %

8 %

2019 TOTAAL AANTAL WEESKINDEREN
Totaal 2226
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Op 28 september 2018 is er een aardbeving 
geweest op het Indonesische eiland Sula-
wesi. Het epicentrum van de aardbeving met 
een kracht van 7,4 op de schaal van richter 
lag tachtig kilometer ten noorden van de stad 
Palu. Na de aardbeving volgde een grote en 
vernietigende tsunami. Door de aardbeving en 
de tsunami zijn er 2100 slachtoffers gevallen, 
zijn ruim drie duizend mensen vermist geraakt 
en zijn 65.000 huizen beschadigd.

IHH Nederland heeft tijdens de eerste da-
gen van de natuurramp hulp geboden aan de 
slachtoffers van de aardbeving en de tsunami. 
De hulp bestond met name uit voedselpakket-
ten, huishoudelijke spullen en medicijnen.

Naast levens heeft de aardbeving ook invloed 
gehad op het sociale leven. De aardbeving en 
tsunami hebben serieuze schade toegebracht 
aan scholen en openbare gebouwen. Veel 
scholen zijn verwoest en kunnen niet meer ge-
bruikt worden om kinderen van onderwijs te 
voorzien.

Onderwijs is van groot belang voor een land 
en voor kinderen. Dat onderwijs behoort niet 
onderbroken te worden, ongeacht de situatie. 
Om die reden zijn we met spoed begonnen 
aan de bouw van twee nieuwe scholen met de 
naam “broederschap”. Iedere school heeft vier 
klassen waarin 25 leerlingen lessen kunnen 
volgen. Zodoende is het voor 200 leerlingen 
weer mogelijk om onderwijs te volgen.

SCHOLEN VOOR DE
SLACHTOFFERS VAN

DE AARDBEVING IN
INDONESIË

ONDERWIJS PROJECTEN

DONATIES ONDERWIJSPROJECTEN

UITGAVEN ONDERWIJS PROJECTEN

23 %65 %

10 %
2%

● 65 % Bouw scholen € 170.422,49
● 23 % Schoolspullen € 61.713,37
● 10 % Culturele centra  € 25.560,00
● 2% Studiebeurzen € 4.480,77
----------------------------------------------------------------
   Totaal € 262.176,63

● 52 % Bouw school € 192.518,91
● 31 % Schoolspullen € 114.139,69
● 10 % Culturele centra € 39.024,00
● 6 % Onderwijsondersteuning € 21.000,00
● 1 % Studiebeurzen € 6.000,00
----------------------------------------------------------------
   Totaal € 372.682,60

52 %

31 %
10 %

6 %1 %
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In de afgelopen decennia zijn er meerdere bloe-
dige oorlogen gevoerd in de Balkanstaten. In de 
nasleep van die conflicten zijn een groot aantal 
mensen om het leven gekomen, gewond ge-
raakt of ontheemd. Hoewel het achttien jaar ge-
leden is dat er voor het laatst oorlog is gevoerd 
in de Balkan, zijn de sporen in elke laag van de 
samenleving en in elk aspect van het leven terug 
te zien.

IHH Nederland is in 1993 opgericht om de 
slachtoffers van de Bosnische oorlog te steunen 
en op te vangen. Tijdens de oorlog heeft IHH Ne-
derland de broodnodige hulp geboden aan een-
ieder die dat nodig had. Gedurende het decen-
nium daarna heeft IHH Nederland het initiatief 
genomen om de bevolking te blijven helpen. Tot 
de dag van vandaag voeren we projecten uit in 
de Balkan.

Op 28 oktober 2019 hebben we in de hoofdstad 
van Albanië (Tirana), tachtig arme universitaire 
studenten voorzien van studiebeurzen. Studen-
ten zijn te vergelijken met vruchtenbomen die 
klaar zijn om hun vruchten af te werpen. Indien 
wij hen helpen kunnen zij in korte tijd dienstbaar 
zijn voor hun samenleving. Zodoende wordt de 
grondslag gelegd voor een opgeleide, cultuurrij-
ke en voorspoedige samenleving.

Wij hebben het voornemen om vergelijkbare 
hulp te bieden aan nog meer behoeftige stu-
denten.

Investeren in educatie is investeren in de toekomst. De ‘Al Khattab’ school opent De ‘Al Khattab’ school opent 
haar deuren in Somaliëhaar deuren in Somalië

Somalië was van 1969 tot en met 1991 een van de 
meest stabiele landen van Afrika. Het onderwijs was 
er niet voortreffelijk, maar het onderwijs dat werd 
aangeboden lag ver boven het gemiddelde in Afrika. 
Met het uitbreken van de Somaliësche Burgeroorlog in 
1991 kwam daar een einde aan. Het onderwijs kwam 
tot stilstand. Nieuwe initiatieven in het kader van on-
derwijs waren niet meer mogelijk. Scholen werden 
verwoest en onderwijsinstanties konden niet met vol-
le capaciteit onderwijs aanbieden. Kinderen konden 
niet naar school omdat het te onveilig was.

Bepaalde gebieden zijn stabiel en deels veilig, maar 
in andere gebieden is de oorlog nog in volle gang. In 
de veiligere gebieden is men begonnen met het her-
stellen van het onderwijssysteem. Desondanks is er 
een tekort aan schoolgebouwen en schoolspullen, 
waardoor de werkzaamheden onnodige vertraging 
oplopen. Om die reden zijn initiatieven in het kader 
van onderwijs in Somalië uiterst belangrijk. Derhalve 
blijven wij ons inzetten om onderwijs toegankelijk en 
mogelijk te maken in Somalië. Ieder jaar voorzien wij 
Somaliësche kinderen van schoolspullen. Dit jaar heb-
ben we tevens bijgedragen aan de realistatie van een 

duurzaam initiatief in Somalië. Op 21 november 2019 
heeft de ‘Al Khattab’ school haar deuren geopend op 
vijftien kilometer afstand van de hoofdstad Mogadis-
hu. De school is vernoemd naar de regio waarin zij 
is gelegen en is gebouwd op een stuk grond van 400 
vierkante meter. De school heeft vijf lokalen, toilet-
ten, een kantoor en de capaciteit om 200 leerlingen te 
voorzien van onderwijs. In het gebied konden kinde-
ren voorheen niet onderwezen worden, waardoor zij 
naar scholen in verre gebieden moesten reizen. Met 
de komst van de ‘Al Khattab’ school kunnen zij hun on-
derwijs vervolgen in een schoolgebouw dat is voorzien 
van middelen die boven de standaarden van Afrika lig-
gen. De ‘Al Khattab’ school is gefinancierd door de ‘Al 
Khattab Foundation’.

Als IHH Nederland zijn wij trots op het resultaat en 
willen bovenal de ‘Al Khattab Foundation’ en andere 
donateurs bedanken voor het mede mogelijk maken 
van dit initiatief. Wij zijn ervan overtuigd dat een on-
derwezen generatie het lot van Afrika zal veranderen. 
Het is aan ons de taak om hen te voorzien van de mo-
gelijkheden, middelen en het broodnodige onderwijs.
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IHH Nederland voert ieder jaar werkzaamheden 
uit in meer dan 25 landen. Tot onze belangrijkste 
initiatieven behoren de projecten die wij uitvoe-
ren in het kader van onderwijs. Ook dit jaar zetten 
wij ons in om onderwijs toegankelijker te maken 
voor duizenden kinderen ter wereld.

Het bouwen van scholen en het uitdelen van 
schoolspullen aan behoeftige kinderen zijn be-
langrijke middelen om onwetendheid mee te ver-
delgen. Dergelijke initiatieven hebben een direct, 
tastbaar en positief effect op mensenlevens en 
samenlevingen.

In de 21e eeuw zijn er nog steeds landen waar-
in kinderen niet naar school kunnen. Soms zijn er 
niet genoeg scholen, hebben leraren geen mate-
riaal om leerlingen mee te onderwijzen of hebben 
leerlingen geen schoolspullen om lessen mee te 
volgen. In verassend veel gebieden bestaan scho-
len uit vervallen gebouwen waarin leerlingen on-
derwezen worden in lokalen zonder stoelen en 
tafels. In dat soort gebieden hebben leraren en 
leerlingen niet eens de spreekwoordelijke riemen 
om mee te roeien. Onder dergelijke omstandig-
heden is het onderwijzen van een nieuwe genera-
tie dan ook vrijwel onmogelijk.

Wij zijn ons bewust van de onmogelijke omstan-
digheden waarin leraren en leerlingen onderwijs 
mogelijk proberen te maken in de minderbedeel-
de gebieden van de wereld. Om hen bij te staan in 
hun strijd tegen onwetendheid en afhankelijkheid 
blijven wij ons inzetten om hen te voorzien van de 
nodige middelen en mogelijkheden. In dat kader 
heeft IHH Nederland in het afgelopen jaar maar 
liefst 6344 behoeftige leerlingen in acht landen 
voorzien van schoolspullen.

Het aantal leerlingen en het budget 
waarmee zij zijn voorzien van 
schoolspullen.

Nr Landen Budget Aantal leerlingen

1 Balkan landen  €  10.000,00 700
2 Tsjaad  €  20.800,00 1670
3 Gambia  €  14.000,00 1028
4 Pakistan  €  1.000,00 230
5 Somalië  €  1.500,00 50
6 Sri Lanka  €  6.000,00 1500
7 Tanzania  €  7.000,00 416
8 Jemen  €  25.000,00 750
  Totaal  €  85.300,00 6344

De “Vivid Dream 
School” opent haar 
deuren in Zanzibar 
Zanzibar is een semiautonoom onderdeel van 
Tanzania dat de eilanden Zanzibar en Pemba om-
vat. Dit gebied is door de eeuwen heen gekolo-
niseerd door Westerse staten. Zanzibar is na de 
dekolonisatie voor lange tijd geregeerd door het 
Sultanaat Oman. Daardoor is zowel de Afrikaanse 
als Arabische cultuur waar te nemen in Zanzibar.

Zanzibar heeft ruim één miljoen inwoners waar-
van de meerderheid moslim is. Toerisme, visserij, 
landbouw en veeteelt zijn de voornaamste in-
komstenbronnen. Zanzibar wordt net als vele an-
dere gebieden in Afrika getroffen door droogtes 
waardoor de normaalgesproken lucratieve spece-
rijenteelt beïnvloed wordt.

IHH Nederland blijft projecten uitvoeren in het ka-
der van onderwijs en ontwikkelingshulp in arme 
landen. Zo was ons bestuurslid Ayhan Arslantaş 
op 10 augustus 2019 in Zanzibar voor de opening 
van de “Vivid Dream School”. Aan de openings-
ceremonie hebben ambtenaren deelgenomen, 
waaronder de minister van Onderwijs.

De school heeft zeshonderd vierkante meter aan 
grond, negen leslokalen, een kantoor, een lera-
renkamer, conferentieruimte, toiletten, keuken en 
magazijn tot haar beschikking. Vijftien leerkrach-
ten zullen ruim tweehonderd leerlingen tussen 
de leeftijden van drie en twaalf jaar onderwijzen. 
Omdat deze leerlingen veelal uit arme gezinnen 
komen zullen wij hen gedurende het schooljaar 
voorzien van schoolspullen.

De oprichting van deze school is te wijten aan de 
inspanningen van de dames van IHH Nederland 
Jongeren. Deze onderwijsinstelling is van on-
schatbare waarde voor het lot van het gebied. 
Wij weten als geen ander dat zelfredzaamheid in 
Zanzibar en Afrika bewerkstelligd zal worden door 
het onderwijzen van de bevolking.

Schoolspullen voor 
behoeftige kinderen
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Wereldwijd hebben 270 miljoen kinderen 
geen toegang tot onderwijs. IHH Nederland 
zet zich in om alle kinderen ter wereld te voor-
zien van onderwijs. Daartoe voeren we in een 
verscheidenheid aan landen projecten uit 
om onderwijs toegankelijker te maken. In dat 
kader hebben we recentelijk een school geo-
pend in Gambia.

Zoals in vele andere Afrikaanse landen is er in 
Gambia een tekort aan onderwijsinstellingen, 
waardoor veel kinderen geen onderwijs kun-
nen volgen. Daarnaast zijn de meeste scholen 
gebouwd van slechte materialen en zijn eigen-
lijk niet geschikt om onderwijs in te verzorgen. 
Het laten bouwen van scholen in landen als 
Gambia is dan ook zeer wenselijk en belang-
rijk.

IHH Nederland maakt zich sinds jaar en dag 
wereldwijd hard voor kwalitatief onderwijs. 
Zo laten we scholen bouwen en voorzien we 
schoolkinderen en studenten van schoolspul-
len en beurzen. Wij geloven dat een onderwe-
zen generatie het tij zal doen keren in de vele 
arme landen ter wereld.

Op 14 november 2019 hebben we een school 
geopend met een capaciteit van 300 leerlin-
gen in Gambia. Aan de openingsceremonie 
hebben İsmail Sefa Yüceer (de Turkse ambas-
sadeur in Banjul), lokale bestuurders en de 
wijkbewoners deelgenomen. De opening van 
de school werd met vreugde gevierd en was 
eerder een feest dan een ceremonie. Tijdens 
het feest hebben we voedsel en schoolspullen 
uitgedeeld aan behoeftige wijkbewoners en 
leerlingen.

Wij zijn en zullen optimistisch blijven over 
de toekomst van Afrika. Wij willen dat kleine 
handjes geen wapens, maar pennen en pot-
loden vasthouden. Wij willen niet dat bloed, 
maar inkt vloeit in Afrika. Wij willen een ge-
neratie zien opgroeien die de kracht, moed en 
het intellect heeft om voorlopers te zijn in de 
verlichting van het Afrikaanse continent.

Wij willen eenieder die ons heeft geholpen 
om de bouw van deze school te realiseren van 
harte bedanken.

Schoolopening 
in Gambia

Op 30 november 2018 opende de ‘Dar’ül Erkam’ 
school voor het eerst haar deuren in het kleine plaats-
je Moklom, Tsjaad. De onderwijsinstelling heeft meer 
dan 2500 vierkante meter aan grond tot haar beschik-
king. Het complex bestaat uit een weeshuis, school en 
een moskee die gezamenlijk een uiterst positieve in-
vloed hebben op het sociale leven in de regio.

Op 24 april 2019 hebben de leerlingen van de school 
voor het eerst hun rapporten ontvangen. De school 
biedt onderwijs aan 135 meisjes en 117 jongens tus-
sen de leeftijden van vijf en zestien jaar. De 67 wees-
kinderen die in het weeshuis wonen worden samen 
met hun vrienden en vriendinnen onderwezen aan de 
school. De leraren van de school hebben met trots de 
rapporten van hun leerlingen aan hen overhandigd.

Tsjaad is een arm land waarin de meeste kinderen niet 
naar school kunnen gaan om verschillende redenen. 
De school biedt onderwijs aan haar leerlingen en ver-
zorgt dagelijks maaltijden voor hen. Het complex biedt 
hen mogelijkheden waar duizenden kinderen in Tsjaad 
niet over beschikken. Mogelijkheden die voor ons van-
zelfsprekend, maar voor hen uitzonderlijk zijn. 

Wij willen Stichting voor de Mens, Amsterdam Sadaka 
Grubu en eenieder die heeft bijgedragen aan de ver-
wezenlijking van dit project van harte bedanken.

De eerste rapporten van 
de ‘Dar’ül Erkam’ school
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HIRA is een sociaalmaatschappelijke stichting die 
sociale, culturele en religieuze activiteiten orga-
niseert voor vrouwen en kinderen. Zij hechten 
vooral waarde aan de ontwikkeling van een soci-
aal bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel.

Tijdens de Ramadan zijn de leerlingen van ‘Kev-
ser-2’ een campagne begonnen ten behoeve van 
arme kinderen in Afrika. Zij hebben hun zakgeld 
in zelfgemaakte spaarpotten gestopt en hun naas-
ten aangemoedigd om een steentje bij te dragen.

De lieve kinderen van ‘Kevser-2’ zijn hartstikke 
trots op het bedrag dat zij hebben ingezameld. 
Welverdiend volgens ons, want zij hebben maar 
liefst € 472,- ingezameld. Zij werden nog blijer 
toen ze te horen kregen dat het geld gebruikt 
zou worden om arme kinderen te voorzien van 
schoolspullen.

De kinderen van ‘Kevser-2’ hebben hun spaarpot-
ten persoonlijk overhandigd aan ons algemeen 
bestuurslid, Hüseyin Gündüz. Hij heeft hen na-
mens IHH Nederland bedankt voor hun inzet en 
zijn ervaringen met hen gedeeld. De leerlingen 
hebben geleerd dat de wereld er voor honder-
den duizenden kinderen anders uitziet. Onder-
wijs, kleding, ouderlijke zorg… Jammer genoeg 
beschikken de meeste kinderen niet over deze 
zaken die voor hen vanzelfsprekend zijn. Ze zijn 
erachter gekomen dat onze samenleving hen 
enorm veel te bieden heeft, maar dat het aan hen 
is om gebruik te maken van de mogelijkheden. De 
inzet en het besef van de leerlingen is uiterst be-
wonderingswaardig. Zij kijken nu al om naar hun 
medemens en hebben aandachtig geluisterd naar 
een zeer waardevolle les.

De heer Gündüz is zeer hoopvol. Hij gelooft dat 
de leerlingen van ‘Kevser-2’ een rechtvaardige en 
vreedzame wereld kunnen creëren, waarin alle 
kinderen gelukkig kunnen zijn. Die hoop lijkt niet 
misplaatst, want de kinderen hebben al aange-
geven dat ze vaker campagne willen voeren voor 
arme kinderen.

Somalië is een land dat gelegen is in de Hoorn van Afri-
ka. Het heeft een oppervlakte van 637.685 vierkante 
kilometer en heeft ongeveer 10 miljoen inwoners. Van 
1969 tot en met 1991 heeft Somalië uitsluitend stabiele 
regeringen gehad. Het land was veilig en welvarend. De 
sociale voorzieningen, waaronder het onderwijs, waren 
zeer goed geregeld. Leerlingen konden beginnen aan 
de basisschool en konden hun schoolloopbaan afron-
den aan een universiteit.

Met het begin van de burgeroorlog in 1991 kwam daar 
verandering in. Alle sociale voorzieningen, waaronder 
het onderwijs, zijn er dramatisch op achteruitgegaan. 
Vooral scholen, maar ook andere onderwijsinstellingen 
konden geen onderwijs meer aanbieden. Vanwege de 
ruim twintig jaar durende burgeroorlog heeft een gene-
ratie geen toegang gehad tot onderwijs. Op dit moment 
is Somalië een van de landen met de minste aanmeldin-
gen voor basisschoolleerlingen. In de hoofdstad gaat 30 
procent van alle kinderen naar school. Dat percentage 
ligt zelfs in landelijke gebieden hoger.

Volgens de rapporten van de Verenigde Naties zijn er 
drie miljoen inwoners die tussen de zes en achttien jaar 
oud zijn. Vanwege veiligheidsrisico’s en armoede kan 
het merendeel van al die kinderen echter geen onder-
wijs volgen.

IHH Nederland zet zich al meer dan 26 jaar in om de 
leefomstandigheden in arme landen te verbeteren. 
Wij zijn actief in de meest onveilige landen ter wereld, 
waaronder Somalië. Wij zijn van plan om ons werk on-
verschrokken te verrichten. In dat kader zetten wij ons 
al jaren in voor de bevolking van Somalië en dat zullen 
wij blijven doen.

Voor leerlingen in gebieden waar geen scholen zijn is 
bereikbaarheid de grootste belemmering. De Hilal Aca-
demie is een onderwijsinstelling in de hoofdstad Moga-

dishu met een capaciteit van 200 leerlingen. De school 
voorziet leerlingen van onderwijs onder zeer ongunsti-
ge omstandigheden. De school en onze partnerorga-
nisatie hebben ons laten weten dat zij vervoer nodig 
hebben voor leerlingen die op lange afstanden wonen. 
Wij hebben een schoolbus voor hen verworven en die 
op 27 mei 2019 aan hen overhandigd. Arme leerlingen 
tussen de leeftijden van drie en twaalf jaar oud zullen 
gebruik maken van de schoolbus.
Wij willen al onze donateurs bedanken die hebben 
bijgedragen aan de verwerving van deze broodnodige 
schoolbus.

DE KLEINE, GULLE HARTEN VAN HIRA

Schoolvervoer

kinderen
voor Somalishe 
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VISSERSBOTEN VOOR
ZELFVOORZIENING

SOCIALE ONDERSTEUNINGS PROJECTEN

Sri Lanka is een eilandstaat die ten zuiden van India ligt. 
Het land heeft 21 miljoen inwoners en heeft een opper-
vlakte van 65.610 vierkante kilometer. Het merendeel 
van de bevolking hangt het Boeddhisme aan, maar onge-
veer tien procent van de bevolking is moslim. Sinds 2009 
was het veilig in het land, maar daar hebben de aansla-
gen op kerken en hotels in de afgelopen maand verande-
ring in gebracht. Bepaalde groeperingen die zichzelf Isla-
mitisch noemen hebben deze aanslagen opgeëist, met 
alle gevolgen van dien. De Islamitische minderheid in het 
land wordt momenteel onder druk gezet.

Sri Lanka heeft een kustlijn van 2905 kilometer. De vis-
serij is dan ook een zeer belangrijke sector die de min-
derbedeelden van het land kan voorzien van werk en 
inkomen. Desondanks heeft eenieder die wilt werken 
in de visserij een boot en een visvergunning nodig. Dat 
is voor veel armen een obstakel die niet te overbruggen 
is. Momenteel zijn er 250.000 legale en 100.000 illega-
le vissers in het land, maar de sector heeft een enorme 
groei doorgemaakt. Op dit moment werkt 13.5 procent 
van de bevolking (2.7 miljoen mensen) in de visserij. Tien 
procent van hun vangst wordt geëxporteerd en de rest 
wordt verhandeld op de binnenlandse markt.

Al twee jaar lang maken wij ons hard om de leefomstan-
digheden van minderbedeelden in het land te verbete-
ren. In dat kader zetten wij in op duurzame oplossingen 
en zelfvoorziening. Zo zijn we begonnen met het ver-
vaardigen van geschikte boten voor de behoeftigen in Sri 
Lanka. Ook vervaardigen wij de documenten die zij nodig 
hebben om te kunnen werken en hun gezinnen te kun-
nen onderhouden. Die certificaten en documenten wor-
den door onze partnerorganisatie uitsluitend via legale 
wegen verkregen.

Als IHH Nederland hebben wij 10 vissersboten op 27 mei 
2019 en 40 vissersboten op 28 november 2019, met een 
totaal van 50 vissersboten geschonken aan armen. Zij zijn 
momenteel in staat om onder gunstige omstandigheden 
te werken in de visserij en zichzelf te voorzien. Zij zullen 
in staat zijn om per maand € 450 tot € 600,- te verdie-
nen, terwijl het gemiddeld jaarlijks inkomen in Sri Lanka 
€ 2555,- is. Zij zullen, met andere woorden, meer ver-
dienen dan de gemiddelde burger. De kosten voor deze 
duurzame oplossing bedragen slechts € 325,-. U kunt een 
arm gezin de mogelijkheid geven om te werken voor be-
tere leefomstandigheden. Geef hen niet elke dag een vis, 
maar leer hen om te vissen.

● 36 % Bouw huizen € 72.685,37
● 28 % Winterhulp € 55.838,91
● 13 % Gezinsondersteuning Palestina € 26.320,00
● 13 % Vissersboten € 26.266,86
● 8 % Beroepsopleidingen € 15.438,95
● 1 % Rolstoelen en scootmobielen € 2.372,00
● 1 % Mobiele marktkramen Indonesië € 2.483,50
● 0 % Zaklampen project Palestina € 500,50
● 0 % Huishoudelijke goederen € 395,00
● 0 % Microkrediet hulp € 23,00
----------------------------------------------------------------
   Totaal € 202.324,09

● 38 % Beroepsopleidingen € 52.835,93
● 24 % Winterhulp € 34.000,00
● 20 % Gezinsondersteuning Palestina € 28.525,00
● 11 % Vissersboten € 15.000,00
● 7 % Microkrediet hulp € 10.000,00
----------------------------------------------------------------
   Totaal € 140.360,93

24 %

38 %

11 %

20 %

7 %

36 %
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DONATIES SOCIALE ONDERSTEUNINGSPROJECTEN

UITGAVEN SOCIALE
ONDERSTEUNINGSPROJECTEN
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Somalië behoort tot de tien armste landen ter wereld. Ongeveer 43 
procent van de ruim twaalf miljoen Somaliërs probeert te overle-
ven met minder dan een dollar per dag. Naar schattingen is meer 
dan de helft van de beroepsbevolking werkloos. De voornaamste 
inkomstenbronnen in het land zijn landbouw en veeteelt. Het bru-
to binnenlands product is met 284 dollar de op vier na laagste ter 
wereld. Ongeveer 4,7 miljoen Somaliërs zijn afhankelijk van huma-
nitaire hulp in hun levensonderhoud. Het land wordt geteisterd door 
natuurrampen, veelal in de vorm van droogtes en overstromingen. 
Door de droogte in 2011 zijn 258.000 Somaliërs om het leven ge-
komen. Vanwege de burgeroorlog en de natuurrampen leven er 1,1 
binnenlands ontheemden en 1 miljoen vluchtelingen in buurlanden 
onder zeer zware omstandigheden.

In een dergelijk milieu is het van levensbelang om projecten te 
realiseren waarbij mensen binnen korte tijd inkomsten kunnen ge-
nereren. Met die insteek hebben we een microkrediet van € 1000,- 
verstrekt aan tien behoeftige Somaliësche gezinnen. Het geld is 
geïnvesteerd in goederen die nodig zijn in Somalië en die verhandeld 
zullen worden door de gezinnen. De gezinnen en de goederen die 
zij verhandelen staan geregistreerd bij onze partnerorganisatie TAK-
MIN. Zij zullen de inkomsten en uitgaven van de gezinnen regelmatig 
controleren en erop toezien dat er nieuwe voorraden worden inge-
slagen. Zodoende zal onze partnerorganisatie beschikken over de 
relevante cijfers met betrekking tot de handel die zij drijven.
Tsjaad behoort volgens een rapport van de Verenigde Naties en an-
dere internationale organisaties tot de vijf armste landen ter we-
reld. Tsjaad is in beginsel geschikt voor landbouw, maar heeft niet 
genoeg grond dat toegankelijk is voor het verbouwen van gewassen. 
Ook de industrie en handel genereren niet genoeg inkomsten om de 
economie te stimuleren. De industrie is met name geconcentreerd 
rondom de hoofdstad en het zuiden van het land, waardoor er on-
gelijkheid is tussen de gebieden van het land. Desondanks staat de 
industrie gelijk aan maar vier procent van het nationaal inkomen. 
Daardoor heerst er armoede en werkloosheid in het land.
Zoals gebruikelijk in Afrika, kopen de meeste mensen In Tsjaad hun 
benodigdheden op markten. De producten die verhandeld worden 
op markten zijn veelal landbouwproducten, dierlijke producten en 
producten die mensen zelf vervaardigen. Daardoor kan eenieder die 
producten heeft die hij wilt aanbieden een kraam opzetten.

Wij hebben in samenwerking met onze partnerorganisatie OHAD 
onderzocht welke prodcuten het meest nodig en verhandelbaar zijn 
op de markten van de hoofdstad Ndjamena. Daarnaast hebben we 
geprobeerd om marktkoopliederen vast te stellen die ervaren zijn 
in de handel, maar niet beschikken over genoeg kapitaal. Na ons 
onderzoek hebben we veertig koopliederen voorzien van € 250,- aan 
goederen die zij wilden verhandelen. Deze koopliederen zullen de 
producten verhandelen op de markt en zullen daarbij gecontroleerd 
worden door onze partnerorganisatie. Hun gegevens zijn geregis-

Microkredieten in Somalië en Tsjaad
treerd door onze partnerorganisatie die erop zal toezien dat alles 
vloeiend verloopt. Indien dit initiatief positieve resultaten teweeg 
zal brengen zullen wij het project breder vervolgen.

Wij willen behoeftigen voorzien van mogelijkheden en arbeidskan-
sen zodat zij zichzelf kunnen onderhouden. Wij willen niet dat zij 
afhankelijk blijven van de levensmiddelen waarmee wij hen voort-
durend voorzien. Dit initiatief willen wij in andere landen in bredere 
zin uitvoeren.

Nr Land Totaal budget Microkrediet Aantal 
gezinnen

1 Somalië  € 10.000,00  €   1.000,00 10

2 Tsjaad  € 10.000,00  €      250,00 40

  Totaal  € 20.000,00   50

BEROEPSOPLEIDINGEN
Armoede is een probleem dat even oud is als de 
mensheid en zowel voorkomt in ontwikkelingslanden, 
als in ontwikkelde landen. Hoewel er geen eenduidige 
definitie van is, kunnen we armoede beschrijven als 
de onmacht om jezelf in levensbehoeften te voorzien. 
Volgens de Wereldbank moeten 2.8 miljard mensen 
wereldwijd rondkomen met minder dan 2 dollar per 
dag, terwijl 753 miljoen mensen zichzelf moet onder-
houden met minder dan 1 dollar per dag. In Zuid-Azië 
leeft 44% van de bevolking onder de armoedegrens 
van 1 dollar per dag, waardoor duizenden kinderen 
om het leven komen door ondervoeding.

De verhouding tussen onderwijs en armoede ken-
merkt zich door een vicieuze cirkel. Wanneer armoe-
de toeneemt, nemen de mogelijkheden tot onderwijs 
af en wanneer de mogelijkheden tot onderwijs afne-
men, neemt armoede toe.

Onderwijs heeft niet alleen invloed op één aspect van 
het leven. In tegendeel, onderwijs heeft naast sociale, 
economische en maatschappelijke invloeden nog veel 
meer uitwerkingen op het leven. Het opvoeden van 
nuttige personen voor de samenleving, het vormge-
ven van de samenleving, het bestrijden van onrecht-
vaardigheid, het verminderen van gezondheidsgeva-
ren en het mogelijk maken van economische groei 
behoren tot de uitwerkingen van onderwijs.

Hoewel formeel onderwijs duurzamer en noodzake-
lijker is, is het tevens van belang om het volk in ont-
wikkelingslanden te voorzien van beroepsopleidingen. 
Dergelijk onderwijs draagt effectiever bij aan het ge-
nereren van inkomsten voor de bevolking op korte ter-
mijn. Naast beroepsopleidingen kunnen er andere ini-
tiatieven worden opgezet om de levenskwaliteit van 
behoeftigen op korte en lange termijn te verbeteren.
IHH Nederland maakt zich hard om met de aan haar 
beschikbare middelen armoede te bestrijden in ont-
wikkelingslanden door beroepsopleidingen en ver-
gelijkbare initiatieven te realiseren. Daarbij proberen 
we rekening te houden met de economische en maat-
schappelijke omstandigheden in die landen.

In Afrika en Azië geven mensen de voorkeur aan lo-
kale klederdracht en niet aan kleding dat in fabrieken 
wordt geproduceerd. In die gebieden is er werkgele-
genheid voor kleermakers die kleding produceren in 
de lokale klederdracht. In dat kader bieden we al twee 
jaar lang beroepsopleidingen aan in Tsjaad en Soma-
lië, en sinds vorig jaar in Afghanistan. Tevens voorzien 
wij cursisten die de opleiding succesvol afronden met 
een naaimachine en alle benodigdheden om te kun-
nen werken als kleermaker. Zo hebben we een groot 
aantal behoeftigen onafhankelijk gemaakt en hen de 
mogelijkheid geboden om zichzelf te onderhouden.

Beroepsopleidingen in 2019
Nr Land Budget Duur Aantal cursisten

1 Afghanistan  €             5.455,00 4 maanden 5

2 Tsjaad  €           27.812,00 6 maanden 90

3 Somalië  €           13.000,00 6 maanden 52

 Totaal  €           46.267,00  147
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Het is moeilijk om onder armoede te leven. Voor 
vluchtelingen die hun land hebben moeten verlaten 
is dit nóg zwaarder. Het is moeilijk om in de barre 
winters tenten op te warmen en kinderen te bescher-
men tegen de kou. Honderd duizenden vluchtelingen 
bibberen tijdens de lange winternachten van de kou. 
Daarom steunt IHH Nederland jaarlijks de vluchtelin-
gen uit Syrië en arme gezinnen in Gaza met onze win-
terhulp projecten.

In de eerste week van december hebben we in Liba-
non steun geboden aan vluchtelingen die onder zeer 
erbarmelijke omstandigheden moeten leven. We heb-
ben 700 olie kachels en 1.400 dekens uitgedeeld. De 
hulp werd voornamelijk geboden aan de vluchtelingen 
in het kamp ‘Arsel’, waar zich een groot aantal Syrische 
vluchtelingen bevindt en in andere gemeentes in het 
zuiden van Libanon.

Ook hebben we in de laatste week van december 
steun geboden aan de Palestijnen in Gaza die al jaren 
onder een zwaar embargo leven. Hier hebben we de-
kens uitgedeeld aan 190 gezinnen.

Wij zullen tot het einde van de winter deze steun blij-
ven bieden. Indien u ook wilt helpen, kunt u voor €20,- 
een kachel doneren of voor €20,- een winterdeken.

IHH Nederland heeft in de afgelopen jaren de nadruk 
gelegd op duurzame projecten die gericht zijn op 
zelfredzaamheid. Samen met de ‘İzmit Tefsir Grubu 
Gönüllüleri’ (vrijwilligers) zal IHH Nederland beroep-
scursussen opzetten in Tsjaad en cursisten leren om 
hand- en naaiwerk te verrichten. Professionele onder-
wijzers uit Turkije zullen een eerste lichting van dertig 
cursisten onderwijzen in naaiwerk en het modelleren 
van kleding. De cursus zal in Ndjamena verzorgd wor-
den en zal drie maanden duren.

Nadat ze de cursus hebben gevolgd zullen de cursisten 
voorzien worden van de benodigde naaimachines en 
spullen om een eigen werkplaats op te zetten. Derhal-
ve zullen arme gezinnen zich kunnen voorzien in hun 
behoeften. Getalenteerde cursisten zullen eventueel 
de mogelijkheid krijgen om cursussen te verzorgen in 
andere delen van Tsjaad.

In Tsjaad is er weinig tot geen textielindustrie. Mensen 
dragen veelal traditionele lokale kleding. Die kleding 
wordt geproduceerd door naaisters en kledingmakers. 
Derhalve is er werkgelegenheid voor naaisters en be-
ogen we meer banen te creëren in deze sector.

De cursus kost in totaal 250 euro per cursist. Met dit 
bedrag kan een donateur een arm gezin steunen door 
hen werk en een werkplaats te bieden

ONZE WINTERHULP GAAT DOOR

BEROEPSCURSUSSEN
IN AFRIKA

2020 IHH NEDERLAND
BULLETIN 5958 2020 IHH NEDERLAND

BULLETIN



GEZONDHEIDS PROJECTEN

38 %

5 %2 %

14 %

10 % 1 %
● 38 % Staar operaties € 82.399,50
● 14 % Bouw gezondheidscentrum € 17.000,00
● 10 % Mondzorg € 11.898,00
● 5 % Medicijnen € 5.773,35
● 2 % Jongens circumcisie € 2.847,00
● 1 % Medische goederen € 676,00
----------------------------------------------------------------

   Totaal € 120.593,85

DONATIES GEZONDHEIDSPROJECTEN

● 48 % Staar operaties € 97.500,00
● 25 % Bouw gezondheidscentra € 52.267,00
● 21 % Medische goederen € 43.366,15
● 6 % Medicijnen € 12.000,00
----------------------------------------------------------------

   Totaal € 205.133,15
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25 %

6 %

UITGAVEN GEZONDHEIDSPROJECT
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Gezonde individuen kunnen een gezonde samenleving 
vormen waarin mensen onder vreedzame leefomstan-
digheden kunnen leven. Gezondheid is voor een mens 
even belangrijk als zuurstof of water. Mensen die ziek 
zijn of last hebben van beperkingen zijn veelal afhan-
kelijk van anderen. In landen waarin het sociaal vang-
net niet aanwezig is hebben zieken of gehandicapten 
het nog moeilijker.

De meest beperkende ziektes hebben betrekking op 
het zicht. In arme landen hebben mensen relatief 
meer last van staar (cataract) dan in ontwikkelde lan-
den. De ziekte wordt veroorzaakt door ouderdom, 
ondervoeding, onhygiënische leefomstanigheden en 
meer. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heb-
ben ongeveer 85 miljoen mensen last van visuele be-
perkingen en zijn 39 miljoen mensen blind. De visuele 
beperkingen worden voor eenderde veroorzaakt door 
staar, Wereldwijd hebben 20 miljoen mensen last van 
staar, waarvan 12 miljoen zich in Afrika bevinden.

Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan staar. Zij 
kunnen met een eenvoudige operatie behandeld wor-
den, maar beschikken veelal niet over genoeg midde-
len om zich die operatie te veroorloven. Zij  proberen 
hun leven ondanks alles voort te zetten in het donker. 
Het is aan ons om deze hulpeloze mensen te helpen 
en het voor hen mogelijk te maken om hun geliefden 
te zien en onafhankelijk te zijn van anderen.

IHH Nederland voert al 26 jaar lang staaroperaties uit 
in heel de wereld. Deze operaties zijn van levensbelang 
en maken het mogelijk voor mensen om bij te dragen 
aan hun gemeenschap. In de afgelopen jaren hebben 
we ons met name gericht op Afrika en hebben in een 
groot aantal gebieden staaroperaties uitgevoerd.

Wij willen al onze donateurs bedanken die ons hebben 
gesteund bij het uitvoeren van deze operaties. Met 
een klein bedrag van €75,- hebben zij een wereld van 
verschil gemaakt voor honderden mensen.

Aantal staaroperaties in 2019

Nr Land Budget Aantal
operaties

1 Afghanistan  €     25.000,00 390
2 Pakistan  €     22.500,00 500
3 Somalië  €     25.000,00 395
4 Gambia  €     25.000,00 445
 Totaal  €     97.500,00 1730

Volgens cijfers van de Somaliësche overheid en 
de Verenigde Naties zijn per 31 oktober 2019, 
273.000 Somaliërs ontheemd door hevige over-
stromingen in de regio Hiraan. Vooral Somaliërs 
die in de buurt van de Shebelle-rivier, in het Be-
ledweyne district woonden zijn gedupeerd door 
de overstromingen. Volgens cijfers van de Ver-
enigde Naties zijn in het afgelopen jaar 575.000 
Somaliërs beïnvloed door overstromingen en 
droogtes. Deze binnenlands ontheemden probe-
ren onder zware omstandigheden en in geïmpro-
viseerde tenten te overleven aan de randen van 
steden. Vooral malaria en besmettelijke ziekten 
komen veelvuldig voor.

IHH Nederland probeert de slachtoffers van deze 
natuurrampen te steunen met voedingsmidde-
len, maar ook met medicijnen om hen te behoe-
den van levensbedreigende ziektes. In november 
hebben we 330 personen voorzien van medicij-
nen. De medicijnen zijn met name verstrekt aan 
baby’s en kleine kinderen, maar ook aan (zwange-
re) vrouwen, bejaarden en mannen die dringend 
medicijnen nodig hadden.

CATARACTOPERATIES 2019 MEDISCH ONDERZOEK EN MEDICIJNEN 
VOOR SOMALISCHE VLUCHTELINGEN
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De Rohingya is een etnische minderheid die meren-
deels in Myanmar leeft en voornamelijk de Islam 
belijdt als religieuze overtuiging. De boeddhistische 
regering van Myanmar is al jaren bezig met het on-
derdrukken van de Rohingya in de staat Rakhine. 
Omdat ze worden uitgemoord en hun dorpen en wij-
ken in brand worden gestoken hebben ze geen an-
dere mogelijkheid dan te vluchten. Zij vluchten naar 
buurlanden en hoofdzakelijk naar Bangladesh. Overal 
waar ze terechtkomen worden ze onderworpen aan 
armoede en honger. In 2017 nam de onderdrukking 
de vorm aan van extreem geweld door het Myanma-
rese leger, waardoor de Rohingya in grote getalen op 
de vlucht sloegen. Het resultaat hiervan was dat onge-
veer 800.000 vluchtelingen zich vestigden in een klein 
gebied in de omstreken van Cox’s Bazar. Zij proberen 
onder zware en onhygiënische omstandigheden, on-
danks alles hun leven voort te zetten in tenten ge-
maakt van bamboe en nylon. In deze kampen komen 
armoede, honger en ziekte veelvuldig voor. Door be-
smettelijke ziekten komen honderden Rohingya’s om 
het leven.

IHH Nederland voorziet de Rohingya vluchtelingen in 
Bangladesh jaarlijks van voedingsmiddelen. Omdat 
we op de hoogte zijn van de medische problematiek 
in de kampen, hebben wij ons in de afgelopen drie jaar 
tevens gericht op het laten uitvoeren van medische 
onderzoeken en het verstrekken van medicijnen aan 
behoeftigen. In samenwerking met lokale artsen zet-
ten we veldhospitalen op om dit mogelijk te maken.

GENERATOREN VOOR HET
AZZAN ZIEKENHUIS
IN JEMEN

MEDISCH ONDERZOEK EN 
MEDICIJNEN VOOR
ROHINGYA’S

In maart 2015 begon de Jemenitische burgeroorlog en 
sindsdien is het leven in het land vrijwel tot stilstand 
gekomen. De bevolking heeft behoefte aan voedsel 
en alle andere middelen die nodig zijn om in leven te 
blijven. Jemen mist een autoriteit met effectief gezag, 
waardoor het land in feite verdeeld is onder verschil-
lende groepen die gezag voeren. In het land dat voor 
de oorlog onderontwikkeld was komt de bevolking 
momenteel om door hongersnood.

In Jemen kunnen overheidsinstanties niet meer func-
tioneren, waardoor gezondheidsinstellingen geen 
zorg meer kunnen bieden. Voor de deuren van zieken-
huizen, die geteisterd worden door stroomstoringen, 
wachten honderden, duizenden patiënten om be-
handeld te worden. Door de hongersnood en oorlog 
blijft het aantal patiënten echter groeien, terwijl zie-
kenhuizen ver onder capaciteit opereren. In essentie 
komt dit erop neer dat mensen aan hun lot worden 
overgelaten.

IHH Nederland heeft zich sinds haar oprichting we-
reldwijd ingezet voor behoeftigen. Ook nu staan wij 
het gedupeerde Jemenitische volk bij door hen regel-
matig te voorzien van voedingsmiddelen. Van onze 
partner in Jemen kregen we te horen dat er dringend 

generatoren nodig waren, omdat ziekenhuizen niet 
konden opereren door stroomstoringen. Ook het zie-
kenhuis van Azzan, in de provincie Shabwah, had een 
generator nodig om de 50.000 inwoners van de stad 
van zorg te voorzien. Aan het ziekenhuis is een ge-
schikte generator overhandigd met een waarde van 
€20.000,-. De generator is inmiddels geïnstalleerd en 
voorziet het ziekenhuis van genoeg stroom om met 
volle capaciteit zorg te bieden aan de inwoners van 
Azzan en de binnenlands ontheemden.

Wij willen onze donateurs bedanken die het voor ons 
mogelijk maken om het Jemenitische volk bij te staan.
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LANDBOUW EN VEETELT PROJECTEN
Afghanistan, het land der oorlogen. In Afghanistan wordt 
al veertig jaar lang ononderbroken oorlog gevoerd. Oorlog 
zorgt ervoor dat mensen en kinderen omkomen, arm wor-
den, ontheemd raken en wees of weduwe worden. Oorlog 
brengt pijn en verdriet met zich mee. In arme landen is het 
leven zwaar. In arme landen waar oorlog wordt gevoerd is 
het leven nog zwaarder. In die landen voeren onveiligheid 
en onzekerheid de boventoon. Door oorlog worden levens, 
leefomgevingen en inkomstenbronnen vernietigd.

Oorlogsslachtoffers hebben behoefte aan iedere soort hulp. 
Hoewel voedingsmiddelen nodig hebben, hebben ze ook 
steun nodig op het gebied van gezondheidszorg, onder-
wijs, water, sociale steun, landbouw en veeteelt. Afghani-
stan heeft een landklimaat. De zomers zijn droog en warm, 
terwijl de winters erg koud zijn. Hoewel de mogelijkheden 
op het gebied van landbouw erg beperkt zijn, heeft het Af-
ghaanse volk zichzelf er door de eeuwen heen mee onder-
houden. Derhalve heeft het volk meer dan genoeg ervaring 
in landbouw en kunnen broeikassen inkomsten genereren 
voor velen.

IHH Nederland voert geregeld werkzaamheden uit die af-
gestemd zijn op de specifieke omstandigheden en behoef-
ten in ontwikkelingslanden. In dit opzicht is het opzetten 
van broeikassen in Afghanistan een van onze meest doel-
treffende werkzaamheden geweest. Gezinnen die ervaren 
hebben met landbouw en over genoeg land beschikken om 
broeikassen op te plaatsen, maar daar niet genoeg midde-
len voor hebben zijn door ons voorzien van broeikassen. De 
broeikassen die volledig zijn uitgerust met de benodigde 
materialen en irrigatiesystemen hebben een afmeting van 
18 bij 5 meter.

Uit ons onderzoek en navraag hebben we geconcludeerd 
dat gezinnen die beschikken over broeikassen een inkomen 
hebben die boven het landelijk gemiddelde ligt. Wij willen 
dit project uitbreiden, maar kunnen dat enkel met de steun 
van onze donateurs. Steun Afghaanse gezinnen door €40,- 
bij te dragen aan dit project.

BROEIKASSEN IN AFGHANISTAN

DONATIES LANDBOUWPROJECTEN

35 %

20 %

8 %

6 %
3 %

0 %
3 %
1 %

24 %

UITGAVEN LANDBOUWPROJECT

50 %

14 %

12 % 12 %

12 %

● 35 % Olijven en Citrus stekken Palestina € 13.069,32
● 24 % Tsjaad geitenproject € 8.652,00
● 20 % Somalië geitenproject € 7.339,50
● 8 % Gambia geitenproject € 2.978,43
● 6 % Fruit stekken Oeganda € 2.189,55
● 3 % Walnootbomen € 1.140,00
● 3 % Zadenproject € 1.226,50
● 1 % Broeikasproject € 423,00
● 0 % Maisteelt Somalië € 80,00
----------------------------------------------------------------
   Totaal € 37.098,30

● 50 % Hulp kassen en landbouwproducten € 20.820,00
● 14 % Kippenfokkerij projecten € 6.000,00
● 12 % Tsjaad geitenprojecten € 5.030,14
● 12 % Somalië geitenprojecten € 5.000,00
● 12 % Gambia geitenprojecten € 5.000,00
----------------------------------------------------------------
   Totaal € 41.850,14
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IHH Nederland is continu bezig met het opzetten van ini-
tiatieven in het kader van zelfredzaamheid. We focussen 
ons recentelijk met name op initiatieven die op korte ter-
mijn inkomsten genereren voor behoeftigen. Zo hebben 
we in Tsjaad behoeftigen voorzien van kippen en hebben 
dat recentelijk ook gedaan voor behoeftigen in Afghani-
stan.

In Afghanistan wordt al decennialang oorlog gevoerd, 
waardoor mensen mensen vaak gedwongen moeten 
verhuizen (vluchten) naar andere delen van het land. 
Afghanistan is dan ook een land met een groot aantal 
binnenlands ontheemden. Voor hen staat er niets an-
ders op dan het opbouwen van een nieuw leven in een 
onbekende omgeving, waardoor zij veelal behoefte aan 
alles dat nodig is voor levensonderhoud.

Onze stichting constateert de gebieden waarin de be-
hoefte voor initiatieven het grootst is en voert werkzaam-
heden uit die zo goed mogelijk in die behoefte voorzien. 
In Afghanistan voorzien we behoeftige gezinnen met 
vijftig kippen, een kippenren en genoeg kippenvoer voor 
een jaar. Zo kunnen gezinnen op korte termijn profiteren 
van de eieren en een aantal kippen laten broeden om 
meer kippen te verkrijgen.

De gezinnen die in het kader van dit duurzame initiatief 
kippen hebben ontvangen worden regelmatig gecontro-
leerd door onze partnerorganisatie om te voorkomen 
dat de kippen worden verkocht of geslacht. De inkom-
sten die vijftig kippen kunnen genereren ter illustratie:
1. Stukprijs eieren: 7 Afghani.
2. Gemiddeld leggen 50 kippen 30-35 eieren.
3. Een kippenren van 2×3,5m kan 7 kippen per vierkan-

te meter huizen.
4. Een euro is gelijk aan 86 Afghani.
5. Ambtenarensalarissen zijn gemiddeld 6500 Afghani.
6. Volgens de informatie die wij hebben genereren ge-

zinnen die door ons zijn voorzien van kippen meer 
inkomsten dan een ambtenaar.

Met uw steun willen wij dit initiatief op grotere schaal 
uitvoeren. Bekostig met € 5,- een kip en draag bij aan dit 
initiatief.

KIPPEN VOOR AFGHAANSE 
GEZINNEN

Armoede wordt het meest ervaren in Afrika. De arm-
ste landen in het continent hebben een woestijnkli-
maat en worden geteisterd door droogtes. Om de be-
volking van deze landen op korte termijn zo duurzaam 
mogelijk te steunen hebben we het geitenproject in 
het leven geroepen. Geiten kunnen zonder moeite 
overleven in omstandigheden die voor andere dieren 
ongunstig zijn. Bovendien kunnen geiten ieder jaar 
twee keer jongen krijgen waardoor een kleine kudde 
snel uit kan groeien tot een grote.

Al drie jaar lang steunt IHH Nederland arme gezinnen 
in verschillende landen door hen te voorzien van een 
bok en vier geiten. De gezinnen die zijn voorzien van 
geiten worden opgenomen in een overzicht en wor-
den gecontroleerd door onze partnerorganisaties. Bij 
het overdragen van de geiten stellen we als voorwaar-
de dat er geen geiten worden geslacht of verkocht tot-
dat de kudde bestaat uit twintig dieren. Wanneer de 
kudde groot genoeg is dragen we twee geiten over aan 
een ander gezin. Zo moedigen we saamhorigheid aan 
en zorgen we ervoor dat het project duurzaam blijft.

De landen waarin we het geitenproject in uitvoeren
en het aantal overgedragen geiten per land:

Nr Land Aantal geiten Aantal
gezinnen

1 Somalië 390 78
2 Tsjaad 490 98
3 Gambia 123 25
4 Niger 335 67
 Totaal 1338 268

GEITENPROJECT IN AFRIKA
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Totaal € 4.987.504,70

1%
Landbouwprojecten

€ 41.850,14

19%
Weesprojecten
€ 953.179,3419%

Waterputprojecten
€ 926.795,697 %

Onderwijsprojecten
€ 372.682,60

4%
Gezondheidsprojecten
€ 205.133,15

3%
Sociale ondersteuningsprojecten
€ 140.360,93

14%
Voedselpakketten
€ 702.094,55

10%
Noodhulp

€ 475.153,28
23%
Qurbanprojecten
€ 1.170.255,02

Online
€ 2.351.479,56

Kas
€ 1.511.903,07

Bank
€ 1.609.906,56

43 %

28 %

29 %

Totaal € 360.096,30

Kantoorkosten
€  € 86.371,78

Personeelskosten
€ 106.273,99

Reclame en promotie kosten
€ 50.477,72

Hulp coördinatiekosten
€ 116.972,81

32 %

23 %30 %

14 %

INDIRECTE KOSTEN
IN % T.O.V. 

ONTVANGEN
DONATIES

% 6,57UITGAVEN DONATIES

UITGAVEN PER PROJECT 2019 INDIRECTE KOSTEN

DONATIES PER CATEGORIE INDIRECTE KOSTEN T.O.V. ONTVANGEN DONATIES
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3 %
Kilometer vergoeding
€ 2.943,57

Totaal aantal medewerkers in 
dienst: 4. 1 x 1 FTE / 3 x 0,6 FTE

Promotie en reclame kosten
€ 18.334,18Portokosten

€ 7.044,28

Drukwerk kosten
€ 8.341,74

Website kosten
€ 6.885,54 Vergader- en programmakosten

€ 9.871,98

36 %
14 %

16 %

14 % 20 %

In 2019 zijn 97 
vrijwilligers 

aangewezen om 
hulpprojecten ter 

plaatse te coördineren 
en controleren.83 %

17 %

Totaal € 86.371,78 Totaal € 50.477,72

Totaal € 106.273,99 Totaal € 116.972,81

KANTOORKOSTEN PROMOTIE EN RECLAME KOSTEN

PERSONEELSKOSTEN HULPORGANISATIE KOSTEN

Boekhoudkosten van afgelopen 4 jaar

€ 1.654,00

€ 889,35

€ 802,97

€ 716,18

€ 342,82

€ 145,06

€ 125,16

€ 99,89

€ 15,00

 € 2.512,30 

€ 4.023,59

€ 11.689,16

€ 13.930,16

€ 17.616,15

€ 31.809,99Huur pand

Boekhouder

Kantoorartikelen

Bankkosten

Abonnementen

Autokosten

Electra

Internet

Verzekeringen

Telefoon/Fax

Alarminstallatie

Huishoudelijke artikelen

Water

Renovatie en onderhoud pand

KvK

64 %
Lonen

€ 68.198,23

22 %
Loonbelasting
€ 23.695,26

11 %
Pensioenlasten werkgever

€ 11.436,93

Vliegticket’s project coördinatie
€ 96.878,66

Onkosten vrijwilligers buitenland
€ 20.094,15
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PROJECT
UITGAVEN

GEMAAKTE
ONKOSTEN

RESTEREND
VOOR 2020

TOTAAL AAN ONTVANGEN DONATIES

€ 5.473.289,19

€ 4.987.504,70 € 360.096,30 € 125.688,19

€ 1.347.997,-

 € 4.125.292,- € 5.473.289,-

33%

2018 2019

VERGELIJKING TOTAAL ONTVANGEN DONATIES

HULP UITGAVEN PER LAND TOTAAL AAN ONTVANGEN DONATIES 2019

Promotie en 
reclame t.o.v. totaal 
ontvangen donaties

Kantoorkosten t.o.v. 
totaal ontvangen 

donaties

Projecten coördinatie 
kosten t.o.v. totaal 
ontvangen donaties

Personeelskosten 
t.o.v. totaal 

ontvangen donaties 

6,57 %

0,92 % 1,57 % 2,13 % 1,94 %

Nr Landen Totaal Voedsel Water  Onderwijs  Wees Sociale
ondersteuning Gezondheid Landbouw

1 Afghanistan  € 265.310,00  € 101.500,00  € 31.200,00  € 75.335,00  € 20.455,00  € 25.000,00  € 11.820,00 
2 Albanië  € 81.490,00  € 17.850,00  € 25.560,00  € 31.480,00  € 6.600,00 
3 Bangladesh  € 504.719,00  € 235.953,00  € 159.850,00  € 103.916,00  € 5.000,00 
4 Bosnië Herzegovina  € 39.303,45  € 2.016,00  € 37.287,45 
5 Ethiopië  € 35.136,00  € 35.136,00 
6 Filipijnen  € 73.750,00  € 65.000,00  € 5.250,00  € 3.500,00 
7 Gambia  € 338.507,15  € 101.995,00  € 66.725,00  € 112.571,00  € 52.216,15  € 5.000,00 
8 Ghana  € 87.040,00  € 53.895,00  € 32.145,00  € 1.000,00 
9 India  € 48.686,01  € 48.686,01 
10 Indonesië  € 44.354,00  € 7.500,00  € 20.580,00  € 16.274,00 
11 Jemen  € 524.200,00  € 476.200,00  € 25.000,00  € 3.000,00  € 20.000,00 
12 Kameroen  € 82.689,48  € 40.000,00  € 22.364,48  € 20.325,00 
13 Kosovo  € 5.300,00  € 2.300,00  € 3.000,00 
14 Kirgizië  € 45.408,00  € 25.000,00  € 20.408,00 
15 Libanon   € 55.000,00  € 46.000,00  € 9.000,00 
16 Mongolië  € 93.000,00  € 77.500,00  € 15.500,00 
17 Niger  € 157.093,00  € 90.681,00  € 46.412,00  € 7.564,00  € 12.436,00 
18 Pakistan  € 328.721,00  € 137.600,00  € 140.204,00  € 4.500,00  € 31.417,00  € 15.000,00 
19 Palestina  € 485.923,00  € 86.475,00  € 48.000,00  € 6.000,00  € 292.923,00  € 38.525,00  € 14.000,00 
20 Servië  € 10.000,00  € 10.000,00 
21 Somalië  € 389.627,00  € 128.500,00  € 57.500,00  € 65.286,00  € 65.341,00  € 23.000,00  € 45.000,00  € 5.000,00 
22 Sri Lanka  € 179.694,00  € 94.794,00  € 60.900,00  € 6.000,00  € 3.000,00  € 15.000,00 
23 Tanzania  € 217.372,00  € 106.237,00  € 79.135,00  € 19.500,00  € 12.500,00 
24 Togo  € 103.510,00  € 81.010,00  € 19.500,00  € 3.000,00 
25 Tsjaad  € 631.420,27  € 213.903,41  € 288.140,21  € 53.802,69  € 42.762,89  € 27.780,93  € 5.030,14 
26 Oeganda  € 118.904,00  € 81.920,00  € 36.984,00 
27 Macedonië   € 9.875,00  € 9.875,00 
28 Turkije   € 31.472,34  € 15.112,43  € 16.359,91 

 € 4.987.504,70  € 2.347.502,85  € 926.795,69  € 372.682,60  € 953.179,34  € 140.360,93  € 205.133,15  € 41.850,14 

€ 4.987.504,70
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IHH Nederland heeft in het afgelopen jaar meerdere ontbijtprogram-
ma’s georganiseerd in verschillende delen van het land. In heel Neder-
land hebben we voor steun aan behoeftigen gepleit en tegelijkertijd 
kennis gemaakt met onze vrijwilligers en donateurs. We hebben zes 
ontbijtprogramma’s georganiseerd waar honderden mensen aan heb-
ben deelgenomen. Wij willen onze vrijwilligers en in het bijzonder de 
exploitanten van alle restaurants en zalen bedanken voor het mede 
mogelijk maken van de ontbijtprogramma’s.

Op 30 juli 2019 hebben onze bestuursleden Hüseyin 
Gündüz en Ayhan Arslantas deelgenomen aan de 26e 
vergadering van de IDSB in Tirana, Albanië. De IDSB is 
een koepelorganisatie voor sociaalmaatschappelijke 
instellingen die zich richten op de Islamitische wereld. 
De verschillende organisaties voeren gezamenlijk 360 

projecten uit in 66 landen in het kader van sociale, cul-
turele, religieuze en educatieve ontwikkeling. Tijdens 
de vergadering zijn verscheidene onderwerpen behan-
deld, waaronder de wereldarmoede, het gezin als in-
stituut en de onderlinge samenwerking tussen sociaal-
maatschappelijke instellingen

De cijfers voor de ontbijtprogramma’s van het jaar 2019
Nr Datum Locatie Doel Gasten Hulpbedrag
1 9 februari 2019 De Roef, Enschede Jemenitische behoeftigen 70  €                5.150,00 
2 10 februari 2019 Kristal Party Events, Amsterdam Schoolproject Tanzania 150  €                4.519,00 
3 17 februari 2019 Meram Burger, Amsterdam Dorpsproject Tsjaad 150  €                4.075,00

17 februari 2019 Eindhoven Jemenitische behoeftigen 200 €                3.855,00  
4 4 mei 2019 Laila Restaurant, Rotterdam Weeshuis Gambia 300  €                4.339,00 
5 30 oktober 2019 Kristal Party Events, Amsterdam Weeshuis Bangladesh 400  €                5.522,00 
6 3 november 2019 Eindhoven Cataractoperaties Afrika 150  €                6.220,00 
7 30 november 2019 Laila Restaurant, Den Haag Weeshuis Gambia 110  €                2.725,00 
  Totaal  1530  €              36.405,00 

ONTBIJTPROGRAMMA’S
IN 2019

IDSB-bijeenkomst in Albanië

De evaluatievergadering van het Qurban project 2019
Op 8 september 2019 heeft het bestuur van IHH NL en 
haar vrijwilligers het Qurban project 2019 geëvalueerd. 
Aan de vergadering hebben 38 vrijwilligers deelgeno-
men, die ons in 24 landen hebben vertegenwoordigd.

Tijdens de openingstoespraak van IHH NL bestuurslid 
Necip Halici is er Informatie verschaft over de campagne 
en het verloop daarvan. Nadien zijn de werkzaamhe-
den in een aantal landen besproken en is er een beeld 
geschetst van de financiële balans. Vervolgens hebben 
onze vrijwilligers hun ervaringen met ons gedeeld. Met 

de bruikbare informatie die zij aan ons hebben door-
gespeeld zullen wij ons in de komende Jaren nog beter 
voorbereiden op het Qurban project.

Door de inzet van onze vrijwilligers en bijdragen van 
onze donateurs is er dit jaar in de aanloop naar ‘Eid 
ul-Adha €1.191.580,- ingezameld. Daarmee zijn er in 24 
landen 18.721 aandelen geofferd, waarvan het vlees is 
uitgedeeld aan zo een 468.000 behoeftigen. De verga-
dering is afgesloten met een korte evaluatie van IHH NL 
voorzitter Veli Bilge.

INFORMATIEBIJEENKOMST IN
ALMELO OVER WEESKINDEREN

Op 30 juni 2019 is in Almelo een informatiebijeen-
komst georganiseerd door Gulbahar Butun over onze 
werkzaamheden met betrekking tot weeskinderen. 
Aan de bijeenkomst hebben 25 geïnteresseerden deel-
genomen. Tijdens de bijeenkomst is informatie ver-
schaft over het aantal weeskinderen ter wereld en hun 
leefomstandigheden. Ook zijn er presentaties gehou-
den over de werkzaamheden van IHH Nederland met 

betrekking tot dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomst 
hebben zeventien geïnteresseerden een weeskind ge-
sponsord via IHH Nederland.

Wij willen Gulbahar Butun en onze vrijwilligers bedan-
ken voor het organiseren van deze doeltreffende bij-
eenkomst.

PROGRAMMA’S EN VERGADERINGEN
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Op 30 juni 2019 hebben we in Eindhoven vergaderd 
met het bestuur en de vrijwilligers van de regio Zuid-
oost Nederland. Aan de vergadering hebben 22 be-
stuursleden en vrijwilligers deelgenomen. Tijdens de 
vergadering zijn vrijwilligers geïnformeerd over de hui-
dige activiteiten van IHH Nederland.

Omdat het offerfeest nadert is de promotievideo be-
keken en geëvalueerd. Ook hebben de vrijwilligers die 
het offeren zullen overzien zichzelf voorgesteld. De 
vergadering is volgens planning verlopen en de nodige 
informatie is aan de vrijwilligers verschaft.

Onze vrijwilligersvergadering in Eindhoven

IHH Nederland heeft in 21 landen en op drie continen-
ten een succesvolle steuncampagne gerealiseerd. Die 
steun is gecoördineerd door 34 van onze vrijwilligers 
die de distributie in die landen hebben gecontroleerd 
en gerapporteerd. Zij zijn allemaal gezond en wel aan-
gekomen in Nederland.

Op 9 juni 2019 hebben wij samen met onze vrijwilli-
gers de campagne geëvalueerd. Wij hebben het onder 
andere gehad over de campagne, de verwezenlijking 
daarvan en de statistieken. Onze vrijwilligers hebben 
opbouwende kritiek geleverd die zeer waardevol is 

voor ons als organisatie. Wij proberen onze campagne 
ieder jaar te verbeteren aan de hand van de feedback 
die wij krijgen van vrijwilligers en donateurs. De cam-
pagne is volgens de planning verlopen. Onze vrijwilli-
gers hebben de distributie in alle landen persoonlijk 
overzien en gedocumenteerd. Wij kunnen met vol ver-
trouwen verklaren dat de Ramadansteun dit jaar we-
derom de behoeftigen heeft bereikt.

Wij willen al onze donateurs bedanken die hebben 
bijgedragen aan de verwezenlijking van de Rama-
dansteun van 2019.

De nabespreking van de Ramadansteun van 2019

Onze iftar in Den Haag
Op 18 mei 2019 heeft het IHH-regiobestuur van Zuid-
west Nederland een ‘iftar’ georganiseerd in Den Haag. 
Aan de ‘iftar’ hebben ruim 400 gasten deelgenomen, 
waaronder bestuurders van verschillende sociaal-
maatschappelijke organisaties.

Het programma werd geleid door Yasir Sorgucu en 
begon met een Koranrecitatie. Na de recitatie sprak 
Mahmut Bağcı, de voorzitter van het regiobestuur, 
onze gasten toe. Bağcı sprak over de aard van de hei-
lige maand Ramadan en het belang van het steunen 
van de minderbedeelden, juist in deze maand. De 
toespraak van de voorzitter werd gevolgd door een 
presentatie van twee kleine kinderen. Zij gaven een 
presentatie over het gevoel dat speelt onder Pales-
tijnse en Somaliësche weeskinderen tijdens de Ra-
madan. Na die emotionele presentatie informeerde 
ons bestuurslid Hüseyin Gündüz onze gasten over de 
activiteiten van IHH Nederland tijdens de Ramadan. 
Het programma kwam daarmee tot een einde en het 
vasten werd verbroken. Tijdens de vredige avond heb-
ben we gebeden voor de minderbedeelden en onder-
drukten van de wereld. Wij willen iedereen en in het 
bijzonder onze vrijgevige donateurs bedanken die het 
voor ons mogelijk maken om wereldwijd nuttige en 
nodige projecten te realiseren.

Er resteren nog een aantal dagen voor de start van de 
heilige maand Ramadan en IHH Nederland heeft alle 
voorbereidingen al klaar. In dit kader is er op 14 april 
2019 een seminar georganiseerd voor de Ramadan- 
hulpverleners. Tijdens het seminar zijn de hulpverle-
ners geinformeerd over de landen die ze zullen bezoe-
ken, zijn er rapporten gepresenteerd over het hulp dat 
verleend zal worden en zijn alle details inzake de rea-
lisatie van deze grote hulpverleningsprogramma nader 
toegelicht aan de hulpverleners.

Met betrekking tot het Ramadan Hulpprogramma 
2019 zal er dit jaar in 21 landen aan ruim 24.008 arme 
gezinnen 703 ton voedsel uitgedeeld worden.  Boven-
dien zullen er conform planning ruim 15661 armen 
genieten van een Iftaar-maaltijd en zullen ruim 2633 

weeskinderen verblijd worden met Eid-kleding. In de 
maand Ramadan, de maand van genade en zegenin-
gen, streven wij ernaar 150.000 armen te verheugen 
en hun gebeden te ontvangen. Wat een zegening voor 
degenen die hieraan zullen bijdragen!..

De voorbereidingen van het RamadanDe voorbereidingen van het Ramadan
Hulpprogramma 2019 zijn klaarHulpprogramma 2019 zijn klaar

2020 IHH NEDERLAND
BULLETIN 7978 2020 IHH NEDERLAND

BULLETIN



Op 12 mei 2019 hebben wij 1200 gasten mogen ver-
welkomen tijdens onze twaalfde jaarlijkse iftaar. Wij 
hebben brood gedeeld en het vasten verbroken met 
donateurs, vrijwilligers en bestuursleden van verschei-
dene sociale- en culturele instanties. Ook was het een 
genoegen om onze tafel te delen met Engin Arıkan, 
de consul-generaal van het Turks consulaat in Amster-
dam; Abdullah Altay, de directeur van het Yunus Emre 
Instituut; functionarissen van Turkish Airlines en be-
stuursleden van DENK.

Het programma begon met de voordrachten van onze 
bestuursleden Hüseyin Gündüz en Selami Yüksel. Na 
onze gasten kort toegesproken te hebben gaven zij 
het woord aan theoloog Ahmet Boz. Hij heeft een kor-
te lezing verzorgd over het onderwerp ‘Ramadan en 
saamhorigheid’. De lezing werd gevolgd door een Ko-
ranrecitatie van Dr. Ahmed Mizar, waarna het vasten 
gezamenlijk werd verbroken.

Tijdens deze gezegende avond van de heilige maand 
Ramadan hebben wij samen met onze donateurs en 
vrijwilligers stilgestaan bij de behoeften van de min-
derbedeelden en onderdrukten in verscheidene delen 
van de wereld. Wij hebben smeekbedes voor hen ver-
richt en staan wederom klaar om hen bij te staan in 
moeilijke tijden. Wij willen iedereen die het voor ons 
mogelijk heeft gemaakt om deze iftaar te realiseren 
van harte bedanken.

ONZE TWAALFDE JAARLIJKSE 
IFTAAR WAS EEN SUCCES

IHH Nederland heeft de laatste voorbereidingen ge-
troffen voor de Qurban campagne van 2019. Dit jaar 
zullen wij qurban vlees distribueren in 22 landen en 
drie continenten. De werkzaamheden zullen op nau-
we voet worden gevolgd en gecontroleerd door 39 
van onze vrijwilligers.

Op 23 juni 2019 hebben we tijdens de jaarlijkse verga-
dering al onze vrijwilligers ingelicht over onze doelstel-
lingen, de werkzaamheden en de nodige documenta-
tie. Aandachtspunten en ervaringen zijn gedeeld met 
betrekking tot het islamitisch slachten, het rapporte-
ren en de distributie van het vlees.

Onze vrijwilligers zijn zich ervan bewust dat ze een be-
langrijke taak op zich nemen en kunnen niet wachten 
om die zo goed mogelijk uit te voeren. Tijdens de ver-

In de startblokken voor
de Qurban campagne

2019 KAMP

WORKSHOP
ONLINE MARKETING

gadering hebben wij ook een gedenkplaat overhan-
digd aan de heer Selim Tamgüç voor zijn onafgebroken 
steun en bijdrage aan onze werkzaamheden. Ook dit 
jaar staan wij in de startblokken om onze campagne 
vlekkeloos uit te voeren en om honderden duizenden 
behoeftigen te zien glimlachen.
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Bezoekt aan Minister van Onderwijs Tanzania Zanzibar

Bezoek van de partnerorganisatie Indonesië

Bezoek aan het Jemen Consulaat

Bezoek aan het Ministerie van Volksgezondheid van Gambia

Bezoek aan de ambassade van Gambia

Bezoek aan TİKA Gambia bureau

Bezoek aan de Ambassade van Somalië Bezoek aan het Consulaat van Bangladesh

Onze bezoekers en bezoeken
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laten we met kleine 
daden voor groot 

geluk zorgen
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