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ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VAN IHH NEDERLAND
Al 27 jaar, middels kleine bijdragen, 

een groot begrip in meer dan 35 landen
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5. Bosnië Herzegovina � � � � �

6. Burkina Faso � � �
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❼ NOODSTEUN PROJECTEN € 3.810,84

€ 65.200,23

€ 199.760,48

€ 109.208,74

€ 14.190,41

€ 1.858,50

€ 153.991,18

€ 48.018,62

€ 63.798,93

€ 32.711,90

€ 6.267,75

€ 15.138,74

€ 3.700,00

❡ DONATIES NOODHULP PROJECTEN

T O TA A L
€ 717.656,32

Noodhulp Indonesië

Noodhulp Izmir

Noodhulp Jemen

Noodhulp Libanon

Noodhulp Somalië

Noodhulp Albanië

Noodhulp Elazig

Noodhulp Arakan Vluchtelingen

Noodhulp Tsjaad

Noodhulp Syrische Vluchtelingen

Noodhulp Kashmir

Noodhulp Palestina

Algemene Noodhulp projecten

Wereldwijd doen zich oorlogen en (natuur)rampen voor, waardoor 
jaarlijks miljoenen mensen hun huizen verliezen of moeten verlaten. 
De slachtoffers worden afhankelijk van noodsteun om te overleven en 
hebben veelal behoefte aan voedsel. In 2020 duurden de oorlogen in 
Jemen, Syrië en Afghanistan voort. In die landen had men de grootste 
behoefte aan noodsteun. De grootste (natuur)rampen deden zich in het 
afgelopen jaar voor in Turkije en Libanon. In Turkije vonden aardbevin-
gen plaats in Elazığ en İzmir. In Libanon deed zich een grote explosie 
voor nabij de haven van Beiroet. Daarnaast hebben zich in vele andere 
gebieden ter wereld zowel kleine en als grotere natuurrampen voorge-
daan. IHH Nederland kwam in actie om noodsteun te bieden in twintig 
landen.

De hoeveelheid
voedingsmiddelen

381.401 kg
( 381,5 ton)

Het aantal
voedselpakketten

18.387

Het aantal geholpen
behoeftigen

91.935

UITGEDEELDE
VOEDINGSMIDDELEN

Rijst 96775 kg

Meel 101796 kg

Olie 39525 kg

Suiker 45290 kg

Pasta 976 kg

Kippenvlees 
en vis 3212 kg

Zoet 3384 kg

Aardappelen 8804 kg

Kikkererwten 3384 kg

Tomatenpuree 4284 kg

Maïs 4000 kg

Warm eten 33840 kg

Melkpoeder 1909 kg

Overige voedings-
middelen 34222 kg

OVERZICHT NOODSTEUN

Nr Landen Bedragen

1 Noodsteun Gambia € 1.500,00

2 Noodsteun Benin € 5.000,00

3 N.s. Bosnië en Herzegovina € 5.000,00

4 Noodsteun Ghana € 5.000,00

5 Noodsteun Kirgizië € 5.000,00

6 Noodsteun Malawi € 5.000,00

7 Noodsteun Sierra Leone € 5.000,00

8 Noodsteun Sri Lanka € 5.000,00

9 Noodsteun Albanië € 7.000,00

10 Noodsteun Indonesië € 7.500,00

11 Noodsteun Niger € 10.000,00

12 Noodsteun Pakistan € 10.073,02

13 Noodsteun Tanzania € 15.960,00

14 Noodsteun Palestina € 24.931,50

15 Noodsteun Bangladesh € 35.500,00

16 Noodsteun Somalië € 40.000,00

17 Noodsteun Turkije € 44.782,10

18 Noodsteun Tsjaad € 49.985,86

19 Noodsteun Afghanistan € 52.500,00

20 Noodsteun Jemen € 80.000,00

21 Noodsteun Libanon € 108.970,00

 Totaal  €  522.202,48 
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Nieuwe projectenNieuwe projecten
in een nieuw land!in een nieuw land!

Het budget van IHH Nederland groeit iedere dag. Die 
groei proberen wij bij te benen door meer projecten uit 
te voeren in meer landen. Door Benin toe te voegen aan 
de lijst van 28 landen waarin we projecten realiseren, zijn 
we momenteel actief in 29 landen.

Benin is een West-Afrikaans land met een oppervlakte 
van 112.622 km2 en 12 miljoen inwoners. Ons bestuurs-
lid Yasin Küçük was van 23 tot en met 29 september 2020 
in Benin om nauwgezet te onderzoeken welke projecten 
er kunnen worden uitgevoerd. Met de lokale hulporga-
nisatie IHSAN zijn daar voorbereidingen voor getroffen. 
Uitgaande van de resultaten van het onderzoek hebben 
we besloten om voedsel-, offer- en onderwijsprojecten 
uit te voeren in Benin.

IHH Nederland wil alle donateurs die ons helpen om nog 
meer projecten uit te voeren in nog meer landen van har-
te bedanken! Met de steun van onze donateurs kunnen 
we nog meer behoeftigen een helpende hand bieden.

Natuurrampen doen zich voor in 
sommige delen van de wereld in de 
vorm van droogte en in andere de-
len van overstromingen. Sri Lanka is 
een van de landen waarin de moes-
son zich voordoet. Sri Lanka werd in 
de afgelopen dagen geteisterd door 
overstromingen wegens hevige re-
genbuien. Honderden huizen zijn 
overstroomd en duizenden mensen 
zijn erdoor getroffen.
IHH Nederland reikt in noodsituaties 
een arm uit aan eenieder die dat no-
dig heeft. We proberen zelf steun te 
bieden en hechten daar veel waar-
de aan. In dat verband hebben we 
noodsteun geboden aan de slacht-
offers van de overstromingen in Sri 
Lanka.

Noodsteun in Sri Lanka

Met iedere dag die voorbij gaat groeit IHH Nederland en 
iedere dag breiden we ons repertoire aan projecten uit.
Tussen 9 en 12 december 2020 hebben we in het zuiden 
van Afrika kleine oefeningsprojecten uitgevoerd in Ma-
lawi. In dat kader hebben we 285 behoeftige gezinnen 
voorzien van voedingsmiddelen en hebben we 196 arme 
scholieren voorzien van schoolspullen en rugtassen. Daar-
naast zijn negen runderen geslacht, waarvan het vlees is 
verdeeld over de behoeftigen.

Malawi is een klein land met een oppervlakte van 118.480 
m2 en ongeveer twintig miljoen inwoners. Het is een 
voormalige kolonie van Groot-Brittannië. De bevolking be-
staat voor 86 procent uit christenen en voor 13 procent 
uit moslims.

Malawi wordt gezien als een van de minst ontwikkelde 
landen ter wereld. Het BNP is ongeveer 320 dollar en de 
economie is afhankelijk van geld dat afkomstig is van het 
Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Onge-
veer 85 procent van de bevolking leeft op het platteland 
en werkt in de agrarische sector.

IHH Nederland is actief in Malawi

Libanon is een klein en instabiel land in het Mid-
den-Oosten. Het land is doorgaans instabiel vanwege 
de verscheidenheid aan etniciteiten en religiën van zijn 
inwoners en bestuur problematiek.

Door de enorme explosie die zich een aantal maanden 
geleden voordeed in de hoofdstad Beiroet is de chaos 
en armoede in het land toegenomen. Als gevolg van 
de Syrische burgeroorlog zijn 1,2 miljoen Syriërs naar 
Libanon gevlucht. In Libanon heerst sociale en econo-
mische onrust vanwege problemen tussen bevolkings-

groepen en protesten. Het is de taak van de mensheid 
om dit kleine Midden-Oosterse land en de Syrische 
vluchtelingen, die er hun toevlucht hebben gezocht, bij 
te staan.

IHH Nederland heeft in de afgelopen drie jaar meer-
dere malen initiatieven uitgevoerd voor de Syrische 
vluchtelingen in Libanon. Op 26 tot en met 30 novem-
ber 2020 zijn voedselpakketten uitgedeeld aan 1500 
vluchtelingen in twintig verschillende vluchtelingen-
kampen.

We zijn met de vluchtelingen in Libanon
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volg van het embargo zijn veel mensen om het leven gekomen door 
stroomstoringen en brandstoftekorten. Ondanks het drama dat zich 
afspeelt in Palestina blijft de hele wereld stil. Ook de Islamitische 
wereld verroert zich niet, terwijl de eerste qibla van de moslims; de 

Al-Aqsamoskee, in Palestina ligt. Deze stilte is de vloek die rust 
op de Palestijnse bevolking.

IHH Nederland zet zich wereldwijd in voor armen en ge-
dupeerden. In dat verband bieden we regelmatig hulp 

aan de Palestijnse bevolking. In november 2020 heb-
ben we 760 arme gezinnen voorzien van voedselhulp. 

Daarnaast hebben we duizend gezinnen die zijn 
getroffen door de pandemie voorzien van warme 
maaltijden.

Wij blijven de Palestijnse bevolking ondanks alles 
steunen!

Het door COVID-19 geteisterde Gaza
Gaza is sinds 2006 onder een verlammend 
embargo gezet. De zware leefomstandig-
heden in Gaza zijn door de huidige pan-
demie nog zwaarder geworden. Veel Pa-
lestijnen zijn hun baan verloren. In Gaza 
wordt het iedere dag moeilijker om 
basisvoedingsmiddelen te verkrij-
gen.

De gezondheidszorg kan de 
grote toename van het 
aantal besmette per-
sonen niet bijbenen. 
De gezondheidszorg 
heeft te kampen met 
medicijntekorten en 
beperkte ingreepmo-
gelijkheden. Als ge-

Iedere dag wordt ergens op de wereld een 
oorlog gevoerd of vindt er een natuurramp 
plaats. In veel delen van de wereld heerst 
chaos, hongersnood, armoede en insta-
biliteit. Deze omstandigheden dwingen 
veel mensen te emigreren naar veiligere 
gebieden.

Vandaag de dag verkiezen veel Afrika-
nen het veilige en stabiele Europa 

boven hun thuisland. Zij proberen 
naar Europa te reizen via de Mid-
dellandse Zee. Duizenden van 
hen verdwijnen daarbij in het die-

pe en koude water.
Mensen uit het Midden-Oos-

ten en Centraal-Azië probe-
ren via Turkije en de Balkan 
naar Europa te reizen. De 

routes die zij belopen zijn 
even gevaarlijk als het water van 

de Middellandse Zee. Veel vluchtelingen 
komen om van de honger en dorst tijdens 
reizen die weken en zelfs maanden kunnen 
duren. Een van de landen waar vluchtelin-
gen doorheen reizen is Bosnië en Herzego-
vina. Sinds enkele jaren proberen een groot 

aantal vluchtelingen in Bosnië en Herzegovi-
na hun leven voort te zetten onder zware en 
ongezonde omstandigheden. Vooral vluch-
telingen uit Syrië, Afghanistan en Irak pro-
beren via de Balkan naar Europa te reizen.

Desondanks proberen hebzuchtige mensen 
hun rijkdom en macht te vergroten door we-
reldwijd chaos te creëren. Zij negeren dui-
zenden vluchtelingen die tijdens het reizen 
om het leven komen. Het is triest dat het 
dezelfde mensen zijn die de mensheid toe-
spreken over mensenrechten.

IHH Nederland maak zich hard om in on-
begaanbare gebieden en onder zware om-
standigheden zijn menselijke en Islamitische 
verantwoordelijkheden na te komen. Met 
die insteek doen wij ons best om de vluch-
telingen in Bosnië en Herzegovina te helpen. 
Wij proberen hen dagelijks te voeden en 
hun honger te stillen. 

Wij willen al onze donateurs die ons hierbij 
steunen enorm bedanken!

Hulp geboden aan vluchtelingen
in Bosnië en Herzegovina

Armoede in een land dat rijk is aan diamanten lijkt 
vreemd. Sierra Leone is een land waarin diamanten 
veelvuldig zijn te vinden. Tegelijkertijd is het een van 
de armste landen ter wereld. In 1998 zelfs het armste 
land ter wereld volgens de Verenigde Naties (VN).

De grond van Sierra Leone is ook rijk aan vele andere 
mineralen. Daarnaast is het land vanwege het tropi-
sche klimaat bedekt met weelderige vegetatie. Toch 
leeft de bevolking in armoede. De oorzaak daarvan ligt 
in het koloniale verleden van Sierra Leone. Ten tijde 
van het kolonialisme was Sierra Leone een belangrijk 
handelspunt aan de westkust van Afrika.

Sierra Leone verkreeg net als buurland Liberia onaf-
hankelijkheid nadat de slavernij werd afgeschaft. Het 
duurde niet lang voordat de machtsstrijd begon en 
het land werd geteisterd door burgeroorlogen. Tussen 
1990 en 2002 zijn minstens 50.000 mensen om het le-
ven gekomen en zijn twee miljoen mensen misplaatst. 
Ten tijde van de oorlog was dat een derde van de be-
volking.

De rijkdommen van Sierra Leone wakkeren de heb-
zucht van buitenlandse en binnenlandse machten aan. 
Machten die proberen te profiteren van de verdeeld-
heid en chaos in het land. De diamanten zijn een vloek 
die rusten op het land en waarvan sommige Sierra Le-
oners wensen dat ze die nooit hadden gehad.
Om de situatie verder te illustreren volgt een anekdo-
te:

“Als kinderen in Sierra Leone renden we na regenbuien 
de heuvels op om het landschap te bekijken. De regen 
bracht diamanten, die met aarde bedekt waren, aan 
het licht. Ze glommen in het licht en waren van ver te 
zien. We verkochten de diamanten voor weinig geld 
aan handelaren of we gaven ze aan het schoolbestuur 
om ons schoolgeld mee te betalen. Het was verboden 
om de diamanten in het buitenland te verkopen. We 
werden gedwongen de diamanten te verkopen aan 
handelaren.” Het is duidelijk dat degenen die profiteer-
den van de diamantenhandel het land in hun macht 
hielden met handelaren die de diamanten voor bijna 
niets inkochten. De diamanten die voor enkele dollars 
werden gekocht, werden in het Westen voor duizen-
den verkocht.

Het is treurig, maar de ware eigenaren van de diaman-
ten komen om het leven of leven in armoede, terwijl 
diamantenhandelaren in rijkdom leven door de dia-
manten te verkopen aan de elite die hun decolletés 
willen versieren met glimmende stenen.

IHH Nederland heeft sinds 1993 wereldwijd duizenden 
projecten uitgevoerd. Zo hebben we tussen 2010 en 
2012 verschillende projecten uitgevoerd en een school 
voor 300 kinderen gebouwd in Sierra Leone. Na acht 
jaar beginnen we aan nieuwe projecten in Sierra Le-
one. In oktober 2020 hebben we 138 behoeftige ge-
zinnen voorzien van voedselpakketten en 165 arme 
scholieren voorzien van schoolspullen en rugtassen. 
In dezelfde maand hebben we 31 schapen geslacht en 
het vlees verdeeld over behoeftigen.

Steun aan Sierra Leone
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We zijn de toestand van Somaliërs niet vergeten
Somalië is een van de armste landen ter wereld. In het 
land wordt al dertig jaar lang oorlog gevoerd. Daarnaast 
wordt het land geteisterd door droogte en andere na-
tuurrampen. Veel Somaliërs zetten hun leven voort onder 
zware omstandigheden en hebben dagelijks te kampen 
met armoede.

De burgeroorlog en de natuurrampen hebben veel Soma-
liërs verdreven uit hun woonplaatsen. Velen van hen zijn 
in grote getalen naar de hoofdstad Mogadishu en ande-
re grote steden getrokken. Zij wonen in de buitenwijken 
in geïmproviseerde tenten als vluchtelingen in hun eigen 
land. Zij zijn volledig afhankelijk van humanitaire hulp.
IHH Nederland voert minstens vier keer per jaar projec-

ten uit in Somalië in het kader van voedsel, gezondheid, 
weeskinderen, water, sociale ondersteuning, onderwijs 
en landbouw en veeteelt. Ons bestuurslid, Ayhan Arslan-
taş, en onze vrijwilliger, Mahmut Satıcı, hebben van 12 tot 
en met 16 november 2020 verschillende projecten uitge-
voerd in Somalië.

Tijdens de laatste werkzaamheden in Somalië zijn aan 
695 behoeftige gezinnen voedselpakketten van 35 kg uit-
gedeeld met basisvoedingsmiddelen zoals rijst, olie, sui-
ker en meel.
Wij willen onze donateurs, die de Somaliërs niet zijn ver-
geten, enorm bedanken. Wij zullen onze steun aan Soma-
lië voortzetten.

Op 30 oktober 2020 werd Izmir, Turkije om 14:51 uur getroffen 
door een aardbeving met een kracht van 6,6 op de schaal van 
Richter. Tot nu toe zijn er 114 mensen om het leven gekomen 
en zijn 1.035 mensen gewond geraakt.

De aardbeving heeft grote materiële schade veroorzaakt. Vol-
gens onderzoek moeten 309 gebouwen dringend gesloopt wor-
den, zijn 371 gebouwen substantieel en 3.152 gebouwen licht 
beschadigd. Daarnaast zijn achttien scholen getroffen, waarvan 
er vijf zwaar beschadigd zijn. Omdat burgers niet meer mogen 
wonen in zwaar of substantieel beschadigde gebouwen, zijn 
duizenden mensen dakloos geworden.

IHH Nederland heeft een steuncampagne in het leven geroe-
pen sinds de aardbeving zich voordeed in Izmir, Turkije. Met de 
campagne is tot en met 8 november 2020 ongeveer € 60.918,- 
ingezameld. In overleg met Türk Kızılay zijn 30.000 warme maal-
tijden, 3.000 colli’s water en 1.500 lakens uitgedeeld. Hiervoor 
is € 40.000,- overgemaakt naar de Türk Kızılay.

Wij zijn u zeer dankbaar voor de hulp die u heeft geboden aan 
het prachtige Turkije en het prachtige Izmir. Dit is onze leed! 
De slachtoffers zijn onze broeders! Het is nu tijd om te helpen!

Uw hulp heeft de slachtoffers in Izmir bereikt

Nr Voedsel product Kg

1 Rijst 12,5 kg

2 Meel 12,5 kg

3 Suiker 7 kg

4 Plantaardige olie 3 lt

Totaal 35 kg

steeds minder mensen toegang tot basisvoedingsmiddelen. 
Dit wordt eveneens veroorzaakt door burgeroorlogen en 
droogte. Als gevolg van dat laatste neemt het aantal ster-
venden ten gevolge van honger, elke dag toe.

In het kader van een van de belangrijkste projecten van IHH 
Nederland delen wij voedselprojecten uit in arme landen. 
Voornamelijk tijdens de Ramadan, maar ook buiten deze 
periode organiseren wij in meerdere landen voedselpro-
jecten. Somalië is een van de landen waarin wij dit jaar 
voortdurend hulpprojecten hebben uitgevoerd. Tijdens ‘Eid 
Ul-Adha hebben we met een budget van €20.000,- en een 
totaalgewicht van 25 ton, 710 families voorzien met ieder 
35 kg hulp, zoals hieronder in de tabel is weergegeven.

Wij blijven Somalië helpen

Hulp voor de gedupeerden van overstromingen in Tsjaad
In de afgelopen maanden hebben zich in de 
omgeving van Ndjamena, de hoofdstad van 
Tsjaad, overstromingen voorgedaan vanwe-
ge zware regenval. Veel woongebieden na-
bij de oevers van rivieren zijn overstroomd, 
waardoor gezinnen zijn geëvacueerd.

Door de overstromingen zijn de zware leef-
omstandigheden in het arme Tsjaad nog 
zwaarder geworden. De 25.000-30.000 
gedupeerden hebben in de omgeving van 
de hoofdstad kampen opgezet met de mid-
delen die zij hebben. Zij proberen in geïm-
proviseerde tenten van 5 tot 10 vierkante 
meter hun leven voort te zetten. In het 
kamp zijn geen gezondheidsvoorzieningen, 
schoon water, riolering of enig andere in-
frastructuur. Ook is er geen voedsel in de 
kampen.

De gedupeerden van de overstromingen 
hebben behoefte aan alle basisvoorzienin-
gen voor een menswaardig bestaan. IHH 
Nederland heeft in samenwerking met 

partnerorganisatie OHAD sinds het begin 
van de overstromingen steun geboden aan 
de gedupeerden. Aan 760 arme gezinnen 
zijn voedselpakketten uitgedeeld met daar-
in rijst, meel, suiker, olie, pasta en tomaten-
puree. Daarnaast zijn 760 gezinnen voor-
zien van zeilen, matten en dekens. Aan 760 
andere gezinnen zijn wasmiddel, zeep en 
andere schoonmaakmiddelen uitgedeeld. 
Tenslotte zijn acht waterputten in korte tijd 
geopend om de kampbewoners toegang te 
verlenen tot schoon drinkwater.

Sommige woongebieden dreigen nog 
steeds overstroomd te worden. Om 
te voorkomen dat nog meer mensen 
moeten worden geëvacueerd heb-
ben we samen met de lokale over-
heid dammen gebouwd.

IHH Nederland staat behoefti-
gen en gedupeerden altijd bij. 
Ook in Tsjaad!

Door de oorlogen, natuurrampen en oneerlijke inkomensverdeling in onze wereld hebben de armen steeds meer behoefte 
aan basisvoedingsmiddelen. Na de uitbraak van het coronavirus dit jaar hebben steeds minder mensen in arme landen 
toegang tot die voedingsmiddelen. Voor de meeste mensen in Somalië, een van de armste landen ter wereld, hebben 
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We zijn de Rohingya niet vergeten
Op 12 oktober 2020 zijn we teruggegaan naar 

de vluchtelingenkampen van de 
Rohingya die nabij Cox’s Bazar 

in het oosten van Bangla-
desh zijn gelegen. In deze 
kampen leven officieel 
een miljoen vluchtelingen 
en onofficieel 1.5 miljoen 
vluchtelingen. De kampen 
van de Rohingya zijn de 

dichtstbevolkte vluchtelin-
genkampen ter wereld. In een 

klein gebied proberen 1.5 mil-
joen mensen dagelijks te overleven 
in geïmproviseerde tenten.

IHH Nederland voert minimaal 
vier keer per jaar verschillende 
projecten uit in de vluchtelin-
genkampen van de Rohingya. De 
nadruk ligt veelal op het uitdelen 
van voedingsmiddelen, maar deze 

keer hebben we ook een gezond-

heidsproject uitgevoerd naast de gebruikelij-
ke steun die we bieden.

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van 
het Coronavirus kregen hulporganisaties 
lange tijd geen toegang tot de kampen. In 
de afgelopen periode heeft de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde Na-
ties de vluchtelingen enkel voorzien van rijst. 
In overleg met onze partnerorganisatie heb-
ben wij daarom besloten om in de kampen 
calorierijke voedingsmiddelen uit te delen. 
We hebben 970 gezinnen, naast andere voe-
dingsmiddelen, voorzien van kippen die elk 2 
kilogram wegen, 2 kilogram verse vis, meel, 
zout, kikkererwten en aardappelen.

Dankzij de steun van onze donateurs hebben 
sommige Rohingya die al jaren niets anders 
dan rijst eten calorierijk voedsel gekregen. 
Wij willen onze donateurs van harte bedan-
ken voor het mede mogelijk maken van dit 
belangrijke project.

ONZE HULP 
HEEFT
DE SLACHTOFFERS IN 
BEIROET BEREIKTIHH Nederland voert al 27 jaar projecten uit in verschillende 
arme landen om behoeftige mensen te voorzien van hulp. In 
dat verband hebben we op 4 augustus 2020 onze broeders 
en zusters in Beiroet geholpen door ze te voorzien in hun be-
hoeften middels voedselpakketten. We hebben 5000 voed-
selpakketten uitgedeeld aan gezinnen die zijn gedupeerd 
door de verschrikkelijke explosie die zich heeft voorgedaan. 
De voedselpakketten bevatten basisvoedingsmiddelen en 
wegen 14 kilo. Wij zijn onze donateurs dankbaar voor hun 
steun en willen in het bijzonder Stichting Rizq en Stichting 
voor de Mens bedanken die ons hebben geholpen.

Libanon is een klein land in het Midden-Oosten, een re-
gio met veel problemen. Sinds de onafhankelijkheid op 26 
november 1941, bevindt het land zich in een onrust welke 
wordt veroorzaakt door verscheidene burgeroorlogen en 
politieke spanningen. De aanwezigheid van verschillende et-
nische en religieuze minderheden heeft ervoor gezorgd dat 
het land zich in een unieke situatie bevindt, in welke het vor-
men van een politieke eenheid ondanks deze diversiteit, al-
tijd al een probleem is geweest. Naast bovengenoemde pro-
blemen is Libanon ook beïnvloedt door de problemen van 
haar buurlanden. Tijdens de Arabisch-Israëlische oorlogen, 
heeft Libanon haar deuren geopend voor duizenden Pales-
tijnse vluchtelingen. Vanwege de burgeroorlog die uitbarstte 
in 2011 in Syrië zijn heel veel Syriërs als vluchtelingen gaan 

leven in buurlanden. Hoewel Libanon een klein land is, heeft 
zij maar liefst 1.2 miljoen vluchtelingen ontvangen. Vanwege 
de fragiele strategische situatie waarin Libanon zich bevindt 
en de politieke instabiliteit, wordt het land steeds blootge-
steld aan externe interventie. Zowel landen binnen als bui-
ten de regio bemoeien zich met de binnenlandse zaken van 
Libanon. Zo proberen zij politieke invloed uit te oefenen in 
Libanon.

Op 4 augustus 2020 heeft zich in Beiroet een explosie voor-
gedaan in de belangrijkste commerciële haven van het land. 
Ten gevolge van de explosie zijn meer dan 200 mensen over-
leden, zijn meer dan zes duizend mensen zwaargewond ge-
raakt en zijn duizend anderen dakloos geworden. Wie deze 
verschrikkelijke ramp heeft veroorzaakt is een vraag die voor 
veel Libanezen onbeantwoord zal blijven. Het mysterie om-
trent de ramp zal meer problemen en chaos veroorzaken in 
het land, dat zich al in een instabiele situatie verkeerd. De 
straten van Libanon zijn nog steeds onrustig en het lijkt erop 
dat de bevolking zich voorbereid op een nieuwe burgeroor-
log.

Zodoende blijft dit kleine land in het Midden-Oosten worste-
len met haar problemen. Het lijkt er echter op dat de oplos-
singen niet voor handen liggen, zeker niet op korte termijn.

In Jemen wordt al sinds 2015 gevochten. 
Als gevolg van het conflict zijn 22 miljoen 
Jemenieten (75% van de bevolking) afhan-
kelijk van humanitaire hulp. Meer dan de 
helft van die mensen zijn zelfs afhankelijk van 
Noodsteun. In Jemen zijn 2.9 miljoen kinderen 
ondervoed en verkeren 500.000 kinderen in kri-
tieke situatie. In Jemen hebben 17 miljoen men-
sen geen betrouwbare voedselbron. Ook 
ondervinden 8.4 miljoen Jemenieten 
serieuze problemen bij het verkrijgen 
van voedsel.

Door de strijd tussen lokale mogend-
heden die gesteund worden door 
wereldmachten, wordt de Jemeni-
tische bevolking elke dag met de 
dood bedreigd.

Mensen! Vergeet Jemen niet!
Moslims! Vergeet Jemen niet!
IHH Nederland zet zich sinds het begin 
van het conflict in om ervoor te zorgen 
dat de broodnodige hulp de Jemenitische 
bevolking bereikt.

In 2020 hebben we de volgende voedselhulp
geboden aan Jemen:
April, 975 voedselpakketten (38 ton)
Mei, 244 voedselpakketten (9.5 ton)
Juni, 121 voedselpakketten (4.7 ton)
Oktober, 657 voedselpakketten (25.6 ton)
November, 1315 voedselpakketten (51.3 ton)
In totaal hebben we 129 ton voedsel verdeeld over 
3312 gezinnen. Daarnaast hebben we dit jaar maal-
tijden verzorgd voor het verbreken van het vasten 
in de maand Ramadan, kleding gekocht voor wees-
kinderen en scholieren voorzien van rugtassen en 
schoolspullen.

We zijn Jemen 
niet vergeten!
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In welk jaar zijn de Rohingya voor het eerst naar 
Bangladesh gemigreerd?
Al vele jaren worden de Rohingya die in Myanmar leven onder 
druk gezet. De Rohingya zijn voor het eerst gemigreerd naar 
Bangladesh in 1978. In dat jaar werd de situatie slechter voor de 
Rohingya en nam de onderdrukking toe. In 1991 leefden 250.000 
Rohingya in Bangladesh. Op 30.000 Rohingya na, is het meren-
deel van de vluchtelingen teruggestuurd naar Myanmar. In de-
zelfde periode migreerden mensen regelmatig naar Bangladesh.

Hoeveel Rohingya zijn vóór 2017 gemigreerd naar 
Bangladesh?
Vóór de grote migratie in 2017 zijn ongeveer 250.000 Rohingya 
ongeregistreerd gemigreerd naar Bangladesh.

Hoeveel Rohingya zijn na 2017 gemigreerd naar 
Bangladesh?
De situatie van de Rohingya verslechterde in 2017. De Boedhis-
tische regering van Myanmar begon hen steeds meer te onder-
drukken. Dorpen werden verbrand, mensen werden vermoord 
en er werd beslag gelegd op eigendom. Dit bracht een van de 
grootste migratiestromen in de geschiedenis teweeg. De Rohin-
gya vluchtten in grote getalen naar Bangladesh om aan de dood 
te ontkomen. Volgens officiële cijfers zijn 750.000 Rohingya ge-
vlucht naar Bangladesh, terwijl onofficiële cijfers wijzen op één 
miljoen vluchtelingen.

Hoeveel Rohingya leven er op dit moment in 
Bangladesh?
Op dit moment leven ongeveer 1.2 miljoen Rohingya in Bangla-
desh.

Hoe voorzien de Rohingya zich in hun levensonderhoud? 
De Rohingya in Bangladesh zijn in hun levensonderhoud volledig 
afhankelijk van hulporganisaties. In de kampen verdienen een 
klein aantal Rohingya een symbolisch salaris door de vrede in de 
kampen te bewaren.

Hoe vervolgen de Rohingya hun educatie?
De Rohingya die in kampen leven worden in moskeeën van bam-
boe en nylon onderwezen in de Islam, het Engels, wiskunde, na-
tuurkunde en andere vakken. Deze vakken worden verzorgd door 
non-gouvernmentele organisaties. De Rohingya mogen geen 
Bengaals leren.

Hoe worden de gezondheidsklachten van de Rohingya 
behandeld?
De Rohingya die in kampen leven worden niet geholpen door 
gezondheidsinstellingen. Zij worden behandeld in tenten die 
zijn opgezet door hulporganisaties. De zieken onder hen krijgen 
simpele medicijnen en pijnstillers. De ernstig zieken onder hen 
worden soms na vergaande procedures doorverwezen naar zie-
kenhuizen.

Hebben de Rohingya werkgelegenheid?
De Rohingya die in kampen leven mogen niet werken of zichzelf 
op andere wijze in hun levensonderhoud voorzien. De regering 
van Bangladesh heeft daar strenge regels over. De regering heeft 
dit verboden omdat er veel werkloosheid is in Bangladesh. Als de 
Rohingya werken in Bangladesh zou dat economische gevolgen 
hebben voor de Bengalezen.

Mogen de Rohingya land bewerken of veetelen?
De voornaamste inkomstenbronnen van Bangladesh zijn land-
bouw en veeteelt. De overheid heeft de kampen van de Rohin-
gya opgezet in gebieden die ongeschikt zijn voor landbouw of 
veeteelt. Om die reden kunnen de Rohingya geen land bewerken 
of veetelen.

Mogen de Rohingya huizen bouwen?
De Rohingya in Bangladesh mogen geen duurzame huizen bou-
wen. Ze mogen enkel simpele tenten bouwen van bamboe en 
nylon. De overheid staat absoluut niet toe dat de Rohingya iets 
duurzaams bouwen of doen.

Kunnen de Rohingya trouwen?
De Rohingya die in Bangladesh leven mogen onderling trouwen. 
Zij organiseren, voor zover mogelijk, bruiloften. Het houden van 
bruiloften is echter strikt afhankelijk van de toestemming van de 
kampverantwoordelijken. De Rohingya mogen niet trouwen met 
Bengalezen.

Waar worden de Rohingya begraven?
Voor de Rohingya die in Bangladesh wonen zijn begraafplaatsen 
aangelegd in de buurt van de kampen. Zij worden begraven in 
die begraafplaatsen. Het is verboden om hen elders te begraven.

Willen de Rohingya terugkeren naar Myanmar?
De Rohingya in Bangladesh willen terugkeren naar Myanmar. Ze 
willen echter dat Myanmar, Bangladesh en internationale orga-
nisaties hun recht op leven en eigendom garanderen en waar-
borgen. Op dit moment zijn zij ervan overtuigd dat zij daar geen 
zekerheid over hebben. Dat leiden zij af uit berichten die zij ont-
vangen van de Rohingya die nog in Myanmar leven.

Voeren missionarisen werkzaamheden uit in de 
kampen?
De kampen in Bangladesh krijgen steun van internationale orga-
nisaties. Veel organisaties proberen daarbij hun religieuze over-
tuiging te verspreiden in de kampen. Vooral christelijke organi-
saties zijn daar erg actief in. Het is bekend dat ongeveer 10.000 
Rohingya zijn bekeerd tot het Christendom.

Wat is het sterftecijfer van de Rohingya in de kampen?
Het meest diepgaande onderzoek omtrent het sterftecijfer in de 
kampen is uitgevoerd door Artsen zonder Grenzen. Volgens hun 
gegevens zijn tussen 25 augustus en 24 september 2017 negen 
tot dertienduizend mensen om het leven gekomen. Dat betekent 
dat er in die periode acht mensen per dag zijn overleden. De 
doodsoorzaak was veelal ondervoeding of geweld. Dat één van 
de acht mensen die dagelijks om het leven kwamen een kind jon-
ger dan vijf jaar was geeft de ernst van de situatie weer.

Op welke manier steunt IHH Nederland de Rohingya?
IHH Nederland voert regelmatig werkzaamheden uit in Bangla-
desh door de Rohingya te voorzien van voedsel, medicijnen en 
andere levensbehoeften.

Bangladesh-Rohingya vluchtelingen rapport

De steun die wij tot nu toe hebben geboden aan de Rohingya.

DE GROTE PROBLEMEN VAN EEN KLEIN LAND

4350
Voedselpakketen

2000
Kleding

700
Dieselkachels

3000
Dekens

Aan de oostkust van de Middellandse zee ligt het kleine land Liba-
non. Met een oppervlakte van 10.452 km2 en zes miljoen inwo-
ners van uiteenlopende etniciteiten en religieuze overtuigingen, 
is het één van de rumoerigste landen van het Midden-Oosten. De 
bevolkingsopbouw van het land is de voornaamste reden van con-
flicten in Libanon. Na het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk 
werd Libanon een mandaatgebied van Frankrijk, waarna het onaf-
hankelijk werd in 1943.

De staatsvorm van Libanon is vastgelegd in hetzelfde jaar dat het 
Franse mandaat werd opgeheven. Volgens het Nationaal Pact zou-
den regeringstaken in verhouding tot het inwoneraantal verdeeld 
worden onder de verschillende religieuze stromingen. Op grond 
van het Nationaal Pact zou de president een maroniet, de voor-
zitter van het Huis van Afgevaardigden een sjiiet en de premier 
een soenniet zijn. Het aantal volksvertegenwoordigers zou voor 
iets meer dan de helft bestaan uit christenen. Deze verdeling heeft 
op de lange termijn voor politieke instabiliteit gezorgd. Zo heeft 
Libanon vele jaren geen president of regering gehad.

Het kleine land heeft in de afgelopen 55 jaar meerdere oorlogen 
gevoerd. De Zesdaagse Oorlog in 1967, de Libanese Burgeroorlog 
tussen 1975 en 1990 en de Israëlisch-Libanese Oorlog in 2006 
zijn drie van de vele conflicten die genoemd kunnen worden. In 
deze conflicten zijn 150.000 Libanezen om het leven gekomen, zijn 
350.000 Libanezen ontheemd geraakt en zijn een miljoen Libane-
zen gevlucht.

Het land dat het meest werd beïnvloed door het uitbreken van de 
Syrische Burgeroorlog in 2011 was Libanon. Sinds het begin van 
het conflict heeft Libanon Syrische vluchtelingen opgevangen. In 
de jaren daarna zijn 1,2 miljoen Syriërs naar Libanon gevlucht. Zo 
bestond de bevolking van Libanon in korte tijd voor een vierde 
uit Syrische vluchtelingen. Libanese sjiieten en christenen erger-

den zich aan het feit dat veel Syrische vluchtelingen soennitische 
moslims waren, die tegen het regime van Assad waren. Deze 
vluchtelingen moesten zich vestigen in overwegend soennitische 
gebieden.

De hectiek, politieke instabiliteit en economische problemen in 
Libanon zijn sinds de komst van de Syrische vluchtelingen toege-
nomen. Door het tekort aan industriële investeringen en de komst 
van Syrische vluchtelingen die voor lagere lonen werken, hebben 
veel Libanezen hun baan verloren. Door economische zorgen zijn 
veel Libanezen het eens met de Christelijke, Maronitische en Sjiiti-
sche zienswijze met betrekking tot de Syriërs. Zij willen geen Syri-
ers meer in Libanon. De onrust in het land is toegenomen. Van tijd 
tot tijd zijn mensen de straten op gegaan om te protesteren tegen 
vluchtelingen. Het is voorgekomen dat vluchtelingenkampen zijn 
overvallen en in brand zijn gestoken. Vergelijkbare acties hebben 
geleid tot het overlijden van 200 Syrische vluchtelingen in Libanon.
64% van de Syrische vluchtelingen in Libanon werkt voor een klein 
bedrag om zich te voorzien in hun levensonderhoud. Toch zijn zij 
grotendeels afhankelijk van hulp van buitenaf. De rest van de Sy-
rische vluchtelingen hebben geen mogelijkheid om te werken en 
zijn volledig afhankelijk van hulporganisaties. De vluchtelingen die 
in Libanon leven proberen onder zware omstandigheden en zor-
gen omtrent veiligheid hun leven voort te zetten.

Sinds het begin van de Syrische Burgeroorlog steunt IHH Neder-
land Syrische vluchtelingen in vrijwel alle buurlanden van Syrië. 
Wij voorzien hen van voedsel en proberen hen zoveel mogelijk te-
gemoet te komen in andere behoeften.

Op 7 februari 2020 heeft ons bestuurslid, Yasin Küçük, 1000 voed-
selpakketten uitgedeeld aan Syrische gezinnen.

Werkstatus van Syrische vluchtelingen volgens geslacht

Werkstatus van 
Syrische vluchtelingen 
in Libanon

36%
niemand in het 

gezin werkt

53%
één persoon in het 

gezin werkt

11%
twee personen in 
het gezin werken

● Werkende
● Werkeloos
● Passief
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“Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling en welvaart.” In de geest van deze leus investeert IHH Nederland ieder 
jaar meer in onderwijsprojecten. Ontwikkelingslanden beschikken over boven- en ondergrondse rijkdommen 
waarmee de bevolking een welvarend leven kan leiden. Armoede in die landen vloeit niet voort uit een tekort 
aan rijkdom, maar uit een tekort aan geschoolde mensen. Om die reden is het uitermate belangrijke om de be-
volking te onderwijzen.
IHH Nederland heeft in 2020 belangrijke onderwijsprojecten gerealiseerd.

• Twee scholen zijn geopend waar 600 leerlingen worden onderwezen. Twee scholen zijn in aanbouw.
• Renovatie van één school.
• Twee cultuurcentra zijn geopend en zes cultuurcentra zijn in aanbouw.
• 44 studenten hebben een studiebeurs gekregen.
• Aanschaf van één schoolbus.
• 4.259 arme scholieren hebben 59.641 rugtassen met schoolspullen ontvangen.

❽ ONDERWIJSPROJECTEN

RUGTASSEN EN SCHRIJFGEREI
Nr Land

Aantal 
leerlingen

Rugtassen Boeken Schriften Pennen
Overige 
school-
spullen

1 Kirgizië 71 71  142 213 355

2 Servië- Preševo 600 600 1200 600 600  

3 Afghanistan 200 200  200 2000 400

4 Pakistan 350 350  400 200  

5 Tanzania 333 333 0 333 666 333

6 Tsjaad 268 268 216 5140 7600 695

7 Bangladesh 200 200  4000 2400 600

8 Benin 166 166  1328 1996 664

9 Indonesië 125 125  125 125  

10 Palestina 550 240 310 960 960 960

11 Gambia 104 104  104 104 104

12 Malawi 196 196  1960 784 382

13 Sierra Leone 165 165  330 330 495

14 Somalië 60 60 60 120 240 120

15 Sri Lanka 250 250  1250 1250 250

16 Turkije 200 200 200 1000 2400 1000

17 Jemen 421 421  4120 2947 421

Totaal 4259 3949 1986 22112 24815 6779

Beschrijving Uitgaven

Onderwijsprojecten €     38.200,00 

Rugtassen en schrijfgerei €     77.461,74 

Bouwwerkzaamheden voor scholen €   150.326,00 

Beurzen voor studenten €     22.500,00 

Bouwwerkzaamheden
voor cultuurcentra

€   105.597,83 

Totaal €   394.085,57

Beurzen voor studenten

Land Aantal

Albanië 19

Turkije 14

Kirgizië 11

Totaal 44

Rugtassen 3949

Lesboeken 1986

Schriften 22112

Pennen 24815

Overige schoolspullen 6779

Totaal 59641

✓ DONATIES
ONDERWIJSHULP

PROJECTEN
■ Cultuureel centrum bouwprojecten € 161.161,58

■ Scholenbouw projecten € 127.939,41

■ Schooltas en spullen Projecten € 41.572,80

■ Studiebeurzen Projecten € 7.789,23

■ Onderwijshulp Projecten € 3.181,86

Totaal € 341.644,88
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Schoolboeken voor arme Palestijnse 
studenten
“Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling en verdrijving van armoe-
de”. Dat is de gedachte die ons drijft om projecten uit te voeren in 
het kader van onderwijs in arme landen.

Palestina-Gaza is een van de gebieden die wij prioriteren, omdat 
het Palestijnse volk sinds 2006 probeert te overleven onder een 
zwaar embargo. Zij kunnen alle hulp gebruiken om te leven en te 
kunnen overleven. Hun benodigdheden beperkt zich niet tot voed-
sel, kleding en onderdak, maar omvat tevens onderwijsspullen.

IHH Nederland deelt regelmatig schoolspullen uit aan arme scho-
lieren in Gaza. We hebben echter geconstateerd dat er universitaire 
studenten zijn die behoefte hebben aan schoolspullen, met name 
aan boeken. Om hen te voorzien van boeken en schoolspullen is er 
een hulpcampagne opgezet door het IHH Jongerenbestuur en de 
Utrechtse studentenvereniging INSAN.

Met de geldelijke steun die is ingezameld, heeft onze partnerorga-
nisatie WEFAQ boeken en schoolspullen uitgedeeld aan 92 studen-
ten van de Al Al-Azhar en Al-Aqsa universiteiten.

Wij willen het IHH Jongerenbestuur, studentenvereniging INSAN en 
onze donateurs bedanken voor hun inzet, steun en bijdrage.

De blijdschap van Turkse scholieren
IHH Nederland blijft investeren in onderwijs. Daarbij leggen we nadruk op het 
bouwen van scholen en het uitdelen van schoolspullen aan kinderen in arme 
landen. Toen een aantal jongeren uit Alphen aan den Rijn met het voorstel 
kwamen om een onderwijsproject uit te voeren in Turkije, zijn wij in overleg 
met onze Turkse partnerorganisatie op zoek gegaan naar een schoolgebouw 
dat toe was aan een grondige verbouwing. In overleg met onze partnerorga-
nisatie hebben wij besloten om de basisschool van Güvenç, een dorp in de 
gemeente Hassa van de provincie Hatay, te verbouwen.

Onze partnerorganisatie en de directeur van de basisschool hebben de be-
hoeften vastgesteld en de kosten begroot. Volgens de begroting kon de ver-
bouwing met een budget van € 15.000,- gerealiseerd worden. In het kader 
van de verbouwing is het schoolgebouw volledig vernieuwd. Het gebouw is 
geverfd; het plafond is vernieuwd; een tweede verdieping en een kantine is 
gebouwd; lokalen zijn voorzien van nieuwe gordijnen, tafels en kasten; en 
alle leerlingen hebben nieuwe rugtassen en schoolspullen gekregen.

Het jongeren bestuur van IHH Nederland is in samenwerking met de jonge-
ren uit Alphen aan de Rijn begonnen aan de campagne ‘’project Huzur’’ om 
dit project te realiseren. De verbouwing is samen met de campagne begon-
nen en is gelijktijdig uitgevoerd. In februari van dit jaar is de verbouwing van 
het schoolgebouw afgerond. Op 18 februari 2020 is het schoolgebouw offi-
cieel voor onderwijs geopend door ons Jongerenbestuurslid Aytun Çetinkaya 
en de jongeren uit Alphen aan den Rijn. Tijdens de opening zijn rugtassen en 
schoolspullen uitgedeeld aan de 82 leerlingen van de school. IHH Nederland 
heeft nog een onderwijsproject met succes gerealiseerd.

Schoolvervoer voor de 
kinderen van Srebrenica
Srebrenica is een pittoresk stadje in het oosten van Bosnië en 
Herzegovina. Bosnische moslims en Servische christenen hebben 
er eeuwenlang in vrede geleefd. Ze waren elkaars buren en zijn 
zelfs onderling getrouwd. Ze hebben liefde en leed met elkaar 
gedeeld. Dat veranderde toen het oude Joegoslavië uit elkaar viel 
en de onafhankelijkheidsstrijd begon.

Het uiteenvallen van Joegoslavië bracht grote verandering te-
weeg in de Balkan. De onafhankelijkheid van Servië werd door 
velen geaccepteerd en als vanzelfsprekend beschouwd. Datzelfde 
gold niet voor Bosnië en Herzegovina. Integendeel: tussen 1992 
en 1995 vond de Bosnische Burgeroorlog plaats waarin de Bos-
nische bevolking werd onderworpen aan massamoord. In veel 
delen van Bosnië en Herzegovina zijn misdaden tegen de men-

selijkheid gepleegd.
Srebrenica werd 
blootgesteld aan 
een van de wreed-
ste genocides van de 
afgelopen eeuw. In 
het stadje dat werd 
beschermd door de troepen van de Verenigde Naties, hebben 
kwade machten een duivels plan tenuitvoergelegd. In de met le-
lies bedekte velden die het stadje omringen, zijn ruim 8.000 Bos-
niërs genadeloos vermoord. De velden zijn nu bedekt met witte 
grafstenen.
Na de wrede oorlog zijn Srebrenica en haar inwoners aan hun 
lot overgelaten. Op de Bosnische bevolking is jarenlang druk uit-
geoefend om Srebrenica te verlaten. Op een bepaalde manier 
wordt er nog steeds een koude oorlog gevoerd.

IHH Nederland is een hulporganisatie die in 1993 werd opgericht 
om de slachtoffers van de Bosnische Burgeroorlog te helpen. Wij 
zetten ons nog steeds in voor de Bosnische bevolking! IHH Neder-
land heeft de arme scholieren van Srebrenica en de omliggende 
streek recentelijk voorzien van schoolvervoer. Het schoolvervoer 
is een belangrijke voorziening die het voor veel scholieren moge-
lijk maakt om onderwijs te volgen. Geef deze kansarme regio’s 
een kans! Moge de bergen en velden van Srebrenica voor altijd 
bedekt zijn met lelies waar blauwogige kinderen op spelen!

Als IHH Nederland waren we tussen 5-9 september 2020 op 
het kantoor van onze partnerorganisatie Alsar in Tirana, de 
hoofdstad van Albanië. We waren er om studiebeurzenhulp 
te verlenen aan onze universiteitsstudenten. Met deze bijzon-
dere gelegenheid hebben we de studenten enerzijds donaties 
geschonken en anderzijds hebben we samen de vreugde van 
de afgestudeerde studenten gedeeld.

De geschenken die stichting Alsar voor de afgestuurde studen-
ten had geregeld, werden overhandigd. Studenten bedankten 
hun sponsors voor de steun die ze via IHH Nederland kregen. 
Want dankzij deze steun hebben zij de mogelijkheid gehad hun 
opleiding af te ronden en hebben ze nu de kans om aan een 
baan te komen. Het delen van deze prachtige momenten met 
onze gulle donateurs is slechts een klein aandenken. Namens 
IHH Nederland willen wij nogmaals al onze donateurs bedan-
ken voor hun bijdragen aan dit prachtig project.

Aangezien de studenten hun opleiding hebben voltooid, heb-
ben wij eveneens een oproep gedaan aan onze donateurs om 
andere studenten een kans te geven en hun sponsoring voort 
te zetten. Hoewel wij erg verheugd zijn te delen dat er afge-
stuurde studenten zijn, zijn er toch nog veel studenten die stu-
diebeurzenhulp nodig hebben. We hebben het dan over min-
stens 100 Albanese studenten die momenteel op de wachtlijst 
staan. Terwijl in het studiejaar 2019-2020 maar 15 studenten 
hulp ontvingen, kon dit aantal voor het jaar 2020-2021 enkel 
stijgen tot 19. Dit aantal kan toenemen met uw steun! Mocht 
u ook een rol willen spelen in dit goede doel, meldt u zich dan 
voor slechts € 35,- per maand via onze website https://ihhnl.
org/ogrenciler/ online aan en wees hoop voor de toekomst van 
een student.

STUDIEBEURZEN VOOR

UNIVERSITEITSSTUDENTEN
IN ALBANIË
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De openingsceremonie

in Zanzibar

Op 21 november 2020 hebben we een gecombineerde 
openingsceremonie georganiseerd in het semiautono-
me Zanzibar. Tijdens de ceremonie zijn de scholen ‘Mer-
ve Tamgüç’ en ‘Happy Days’ geopend, die elk 300 leerlin-
gen zullen voorzien van onderwijs.

Op dezelfde dag zijn twee weeshuizen geopend. ‘Hiba 
Familyhouse’ en ‘Muhammed Safa Tamgüç’. Beide wees-
huizen kunnen 64 weeskinderen accommoderen en zul-
len voor hen een warm thuis zijn.

Ook de kliniek ‘Leyla Güneş’ heeft haar deuren geopend 
om de Zanzibarese bevolking van dienst te zijn. Het zie-
kenhuis, dat beschikt over een ambulance, zal dagelijks 
honderd patiënten behandelen.

Tot slot zijn de moskeeën ‘Beytullah-Şerife Günbül’ en 
‘Rahma’ geopend. In beide moskeeën kunnen 500 men-
sen gezamenlijk het gebed verrichten. Wij willen onze 
donateurs die deze projecten mogelijk hebben gemaakt 
enorm bedanken!
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SCHOOLSPULLEN

VOOR ARME
SCHOLIEREN IN

KYRGYZSTAN

Als IHH Nederland hebben we op 7 september 2020 
samen met onze partnerorganisatie Alsar, op 6 basis-
scholen binnen de regio Presov in Servië, schooltassen 
met schoolspullen uitgedeeld. Zo hebben we 600 ba-
sisschoolleerlingen voorzien in hun schoolbehoeften 
en hun blij gemaakt met schooltassen, schriften, pen-
nen, lesboeken en lesmateriaal. De kinderen stonden 
in de rij om hun cadeautjes in ontvangst te nemen. 
Blijdschap was van hun ogen af te lezen. Terwijl de 
kinderen nieuwsgierig aan het wachten waren, namen 
ze om de beurt vrolijk een schooltas in ontvangst en 
gingen ze de klas binnen. Sommige kinderen waren 
benieuwd, keken in de tassen van de andere klasge-
nootjes en stelden vragen als: ‘Is die van jou anders?’.  
We zagen dat sommige tassen, schriften en pennen 
onderling verwisseld werden vanwege het verschil in 
kleur. De onschuldige glimlachjes en vreugde tussen 
hen gaven ons enorm veel plezier. Het is de moeite 
waard naar deze scholen te gaan om puur getuige te 
mogen zijn van deze blije gelaatsuitdrukkingen!

Binnen deze regio en in veel kansarme regio’s hebben 
kinderen grote behoefte aan deze schoolmaterialen. 
Met een donatie van slechts € 15,- kunt u online via 
onze website https://ihhnl.org/online-bagis/ het hulp-
project schoolspullen voor behoeftige kinderen steu-
nen. Draagt u ook een steentje bij aan het brengen van 
vreugde in kleine hartjes en glimlachjes op gezichtjes?

Op 20 juli 2020 hebben we samen met onze partneror-
ganisatie in Kirgistan, Ak Demilge, 71 arme leerlingen 
voorzien van een met schoolspullen gevulde rugtas. 
De leerlingen hebben lesboeken, schriften, schrijfge-
rei en andere spullen gekregen om hun lessen mee te 
volgen. Kirgistan is een arm land in Centraal-Azië. Het 
is het land van onze voorvaderen en een van de oud-
ste gebieden waarin Turken zich hebben gevestigd. 
Het land wordt nu bewoond door onze verwanten en 
medegelovigen.

Het coronavirus heeft de wereld zwaar getroffen, maar 
vooral armere landen hebben het zwaar te verduren. 
In het nieuwe schooljaar moeten miljoenen leerlingen 
lessen volgen zonder schoolspullen of schrijfgerei. Wij 
zullen ons blijven inzetten om onderwijs overal ter 
wereld mogelijk te maken. Onderwijs is immers nodig 
voor het verdrijven van armoede.

Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan dit pro-
ject van harte bedanken.

WE HEBBEN BEHOEFTIGE LEERLINGEN 
IN DE BALKAN VOORZIEN VAN 
SCHOOLTASSEN MET SCHOOLSPULLEN
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 VEETEELTPROJECTEN
In het merendeel van Afrikaanse landen zijn landbouw en veeteelt nog steeds de voornaamste inkom-
stenbronnen voor velen. De ervaring leert ons dat het houden van geiten in deze streken praktisch en 
efficiënt is. Geiten kunnen immers een grote verscheidenheid aan planten verteren. Bovendien kunnen 
ze jaarlijks twee keer lammeren en per keer zelfs meerdere jongen krijgen.

IHH Nederland voorziet een behoeftig gezin van een bok en vier geiten. Binnen enkele jaren beschikken 
gezinnen over een geitenkudde. Onze partnerorganisatie registreert de gezinnen en voert regelmatig 
controles uit. Nadat een kudde uit twintig dieren bestaat wordt er per tien geiten één geit overgedra-
gen aan een ander gezin. Zodoende beogen wij duurzame investeringen in het kader van zelfredzaam-
heid te realiseren.

Het overzicht van geitenprojecten in 2020
Nr Land Aantal Gezinnen
1 Tsjaad 525 105
2 Niger 160 32
3 Somalië 125 25

Totaal 810 162

In het kader van veeteeltprojecten voeren we twee 
projecten uit, het geiten- en kippenproject. 
Veeteelt project Uitgaven
Tsjaad geitenproject €       31.889,51
Niger geitenproject €       10.000,00
Somalië geitenproject €       10.000,00
Kippenproject €       17.300,00
Totaal  €       69.189,51

❋ DONATIES VEETEELT PROJECTEN
Kippenfokkerij Project  € 28.004,76

Geitenproject Gambia  € 650,00

Geitenproject Kameroen  € 390,00

Geitenproject Somalië  € 17.504,77

Geitenproject Niger  € 975,00

Geitenproject Tsjaad  € 9.555,00

Geitenproject  € 29.746,79
T O TA A L

€ 86.826,32

❋ UITGAVEN VEETEELT
PROJECTEN

■ Geitenproject Tsjaad € 31.889,51

■ Kippenfokkerij Project € 17.300,00

■ Geitenproject Somalië € 10.000,00

■ Geitenproject Niger € 10.000,00

Totaal € 69.189,51
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NIGER

KIRGIZIË
KIPPEN

SOMALI 
FOKGEITEN

GAMBIA
FOKGEITEN

TSJAAD
FOKGEITEN

HH Nederland is continu bezig met het opzetten van initia-
tieven in het kader van zelfredzaamheid. We focussen ons 
recentelijk met name op initiatieven die op korte termijn 
inkomsten genereren voor behoeftigen.

In Afghanistan wordt al veertig jaar lang oorlog gevoerd, 
waardoor het één van de eerste landen is waar hulp wordt 
geboden. We voorzien behoeftige Afghaanse gezinnen re-
gelmatig met voedselpakketten. Daarnaast zijn we in de 
afgelopen jaren begonnen met het uitvoeren van duurza-
me projecten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van 
behoeftigen in kansarme gebieden. IHH Nederland con-
stateert gebieden waarin de behoefte voor initiatieven het 
grootst is en voert werkzaamheden uit die zo goed moge-

lijk aansluiten aan die behoeften. Het kippenproject in Af-
ghanistan is een van deze projecten.

Hetzelfde project voeren we ook uit in Kirgizië.
In het kader van het kippenproject voorzien we behoeftige 
gezinnen in Afghanistan en Kirgizië 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 telen.
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 inefficiënt geslacht.

Land Aantal Gezinnen

Afghanistan 650 13

Kirgizië 500 10

Totaal 1150 23

Ieder jaar zullen een aantal kippen worden geslacht die 
zullen worden vervangen door nieuwe kuikens. Het aantal 
kippen en de gegenereerde inkomsten zullen binnen enke-
le jaren verdubbelen of verdriedubbelen.

De inkomsten die vijftig kippen 
kunnen genereren in Afghanistan ter 
illustratie: 

1. Stukprijs eieren: 7 Afghani.
2. Gemiddeld leggen 50 kippen 30-35 eieren.
3. Een kippenren van 2x3,5m kan 7 kippen per 

vierkante meter huizen.
4. Een euro is gelijk aan 86 Afghani.
5. Ambtenarensalarissen zijn gemiddeld 6500 Af-

ghani.
Volgens de informatie die wij hebben zullen gezin-
nen die door ons zijn voorzien van kippen meer in-
komsten genereren dan een ambtenaar.

De inkomsten die vijftig kippen 
kunnen genereren in Kirgizië ter 
illustratie:

1. Stukprijs eieren: 10 Som.
2. 2- Gemiddeld leggen 50 kippen 30-35 eieren.
3. 3- Een kippenren van 2x3,5m kan 7 kippen per 

vierkante meter huizen.
4. 4- Een euro is gelijk aan 103 Som.
5. 5- Ambtenarensalarissen zijn gemiddeld 25000 

Som.
Volgens de informatie die wij hebben zullen gezin-
nen die door ons zijn voorzien van kippen 10.500-
11.000 Som genereren.

Het kippenproject in
Afghanistan en Kirgizië
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AFGANİSTANAFGANİSTAN
WEESHUISWEESHUIS

GAMBİYAGAMBİYA
BIRIKAMA OKULBIRIKAMA OKUL

GAMBİYAGAMBİYA
MEDINA SALAM WEESHUISMEDINA SALAM WEESHUIS

GAMBİYAGAMBİYA
BAYRAK CULTUREEL CENTRUMBAYRAK CULTUREEL CENTRUM

INDONESIËINDONESIË
BROEDER/ZUSTER SCHOOLBROEDER/ZUSTER SCHOOL

TANZANYATANZANYA
RAHMA CULTUREEL CENTRUMRAHMA CULTUREEL CENTRUM

SOMALİSOMALİ
SCHOOLSCHOOL

TANZANYATANZANYA
HIBA HABIB WEESHUISHIBA HABIB WEESHUIS

TANZANYATANZANYA
GÜNBÜL CULTUREEL CENTRUMGÜNBÜL CULTUREEL CENTRUM TURKIJETURKIJE

GÜVEN BASISSCHOOLGÜVEN BASISSCHOOL

BANGLADESH WEESHUISBANGLADESH WEESHUIS

GAMBİYAGAMBİYA
MEDINA SALAM MEDISCH MEDINA SALAM MEDISCH 

CENTRUMCENTRUM

GAMBIA GAMBIA 
WEESHUIS WEESHUIS 

SERRAKUNDASERRAKUNDA

TANZANYATANZANYA
COMPLEXCOMPLEX

TSJAADTSJAAD
COMPLEXCOMPLEX

IHH-NL BOUWPROJECT
Nr Project Budget Oppervlakte Sponsor Beschrijving
1 Tsjaad Cultureel centrum Project - Kouldou  € 21.437,00 120 m² İzmit Tefsir Grubu Ingehuldigd

2 Tsjaad Cultureel centrum Project – Eudo Burno  € 17.747,00 100 m² İzmit Tefsir Grubu Ingehuldigd

3 Tsjaad Cultureel centrum Project - Tozo  € 17.550,00 85 m² İzmit Tefsir Grubu Ingehuldigd

4 Tsjaad School project-Moklom  € 29.221,00 274 m² Faiza Sbaai Ingehuldigd

5 Tsjaad Weeshuis projesi-Moklom  € 26.429,00 244 m² Amsterdam Sadaka Grubu Ingehuldigd

6 Tsjaad Cultureel centrum Project -Moklom  € 27.174,00 150 m² Ali Rıza Eskin Ingehuldigd

7 Gambia Weeshuis Serrakunda  € 25.845,00 220 m² Ali Rıza Eskin Wordt ingehuldigd

8 Gambia Weeshuis Projesi  € 21.913,00 180 m² GBH Bölgesi Wordt ingehuldigd

9 Gambia Abdullah Baba Weeshuis Projesi  € 53.000,00 500 m² Mustafa Deniz   A.Katırcı Wordt ingehuldigd

10 Gambia IHH-NL Gezondheidscentrum Project  € 22.000,00 250 m² IHH Nederland Wordt ingehuldigd

11 Togo Cultureel centrum Project  € 20.000,00 150 m² Mahmut Sorgucu Ingehuldigd

12 Bangladesh Weeshuis Projesi  € 90.000,00 600 m² Stichting voor de mens, Hanife Turan Ingehuldigd

13 Gambia Weeshuis Reparatieproject  € 16.576,00 150 m² IHH Nederland
Reparatie-renovatie en zonne-energie 
verlichtingssysteem werd geïnstalleerd.

14 Tsjaad Abeşe Madrasa-project  € 15.000,00 100 m² Sündüs Kurt Ingehuldigd

15 Tsjaad Cultureel centrum Cultureel Abeşe  € 20.000,00 120 m² İzmit Tefsir Grubu Ingehuldigd

16 Gambia Schoolreparatieproject  € 15.000,00 4000 m² Hanife Turan Ingehuldigd

17 Tsjaad Söğüt Dorp project  € 120.328,00 250.000 m² St. Çatkapı ve IHH Het wordt eind 2021 ingehuldigd.

18 Tsjaad Söğüt Dorp Cultureel centrum Project  € 25.000,00 120 m² Stichting voor de mens
Technische tekeningen worden gemaakt. Na de 
werkzaamheden, begint de bouw van de moskee.

19 Tanzanya School project  € 22.000,00 500 m² IHH Genç Bayanlar Yönetimi Ingehuldigd

20 Gambia Brikama School project  € 22.000,00 250 m² Selim Tamgüç Ingehuldigd

21 Gambia Weeshuis Projesi  € 30.000,00 250 m² Firaziye Moesafier Wordt ingehuldigd

22 Tanzanya Masjid-project  € 15.000,00 200 m² Şerife Günbül Ingehuldigd

23 Mongolië Weeshuis Projesi  € 19.500,00 600 m² IHH Nederland Lopende werkzaamheden

24 Afghanistan Weeshuis Projesi  € 58.320,00 530 m² HİRA Vakfı ve IHHNL wordt ingehuldigd

25 Niger Masjid-project  € 15.128,00 265 m² Muhabbet Ünal Ingehuldigd

26 Somalië School project  € 50.107,00 400 m² Al Khattab Foundation Ingehuldigd

27 Turkije Schoolreparatieproject  € 15.000,00 930 m² Alphen aan de Rijn Gençlik Grubu Ingehuldigd

28 Tanzanya School project  € 25.000,00 672 m² Soner Yıkılmaz Ingehuldigd

29 Indonesië School project  € 18.145,00 400 m² Deprem Bütçesi Ingehuldigd

30 Gambia Fekabba Weeshuis Projesi  € 15.000,00 200 m² Gambia Grubu Ingehuldigd

31 Tanzanya Weeshuis project (Complex)  € 25.000,00 265 m² Selim Tamgüç Ingehuldigd

32 Tanzanya School project (Complex)  € 25.000,00 457 m² Selim Tamgüç Ingehuldigd

33 Tanzanya Medisch Centrum Projesi (Complex)  € 25.000,00 304 m² Selim Tamgüç Ingehuldigd

34 Filipijnen Cultureel centrum project  € 21.000,00 150 m² Riyad Rogiest
Wegens juridisch problemen met het perceel is  
de bouw gestopt

35 Gambia Cultureel centrum project  € 7.000,00 55 m² Metin Bayrak Ingehuldigd 

36 Tanzanya Weeshuis project  € 25.000,00 300 m² Stichting Hiba Habib Ingehuldigd

37 Niger Dar’ul Ferah school  € 72.600,00 480 m² IHH Den Haag Bölge Yönetimi Mei 2021 wordt het ingehuldigd

38 Niger Dar’ul Ferah Cultureel centrum  € 25.000,00 263 m² IHH Den Haag Bölge Yönetimi Mei 2021 wordt het ingehuldigd

39 Niger Dar’ul Ferah weeshuis  € 30.000,00 263 m² IHH Den Haag Bölge Yönetimi Mei 2021 wordt het ingehuldigd

40 Niger Dosso Cultureel centrum  € 12.500,00 120 m² Het Zuivere Pad Mei 2021 wordt het ingehuldigd

41 Niger Rijiya Sarko Cultureel centrum project  € 15.000,00 160 m² Kılınç Gezinnensi Qurban 2021 wordt ingehuldigd

42 Niger Dosso Soga Cultureel centrum project  € 15.000,00 160 m² Özyer Gezinnensi Qurban 2021 wordt ingehuldigd

43 Niger Dan Kari Cultureel centrum project  € 12.500,00 120 m² Mardin Yıldırım Mei 2021 wordt het ingehuldigd

44 Niger Sabon Birini Cultureel centrum project  € 12.500,00 120 m² Faik Kaba Mayıs 2021 wordt ingehuldigd

45 Niger Türkiyem Weeshuis  € 55.755,00 433 m² Cengiz Yakut Mayıs 2021 wordt ingehuldigd

46 Gambia Badr Cultureel centrum project  € 11.000,00 60 m² Stichting voor de mens Qurban 2021 wordt ingehuldigd

47 Tsjaad Cultureel centrum project  € 15.000,00 80 m² Eindhoven’dan hayırsever Qurban 2021 wordt ingehuldigd

48 Tsjaad Ashab-ı Suffa Weeshuis project  € 52.500,00 296 m² IHH Eindhoven Bölge Yönetimi Januari 2022 wordt ingehuldigd

49 Tsjaad Ashab-ı Suffa School project  € 45.700,00 265 m² IHH Eindhoven Bölge Yönetimi Januari 2022 wordt ingehuldigd

50 Tsjaad Ashab-ı Suffa Cultureel centrum project  € 44.500,00 264 m² IHH Eindhoven Bölge Yönetimi Januari 2022 wordt ingehuldigd

51 Tanzanya School project  € 50.000,00 400 m² Giving Ummah- Hanife Turan Het budget is klaar

52 Tanzanya Medisch Centrum project  € 50.000,00 400 m² Giving Ummah- Hanife Turan Het budget is klaar

53 Tanzanya Weeshuis project  € 25.000,00 250 m² Giving Ummah- Hanife Turan Het budget is klaar

54 Tanzanya Cultureel centrum project  € 25.000,00 250 m² Giving Ummah- Hanife Turan Het budget is klaar

55 Somalië Rahma Weeshuis project  € 20.120,00 112 m² Somalili Bayan Grubu Ramadan 2021 wordt ingehuldigd

56 Afghanistan Hiba Habib complex project  € 150.000,00 1168 m² Stichting Hiba Habib Januari 2022 wordt ingehuldigd

57 Afghanistan Al Khattab Kulliye Projesi  € 120.000,00 765 m² Al Kahattab Foundation Januari 2022 wordt ingehuldigd

Totaal  € 1.877.095,00 

20202020
IHH-NL 

BOUWPROJECTEN

GAMBIAGAMBIA
BWIAMBWIAM

WEESHUISWEESHUIS

TANZANYATANZANYA
HAPPY DAYS SCHOOLHAPPY DAYS SCHOOL

TANZANYATANZANYA
MEDISCH CENTRUMMEDISCH CENTRUM

TANZANYA VIVID DREAM SCHOOLTANZANYA VIVID DREAM SCHOOL

NİJERNİJER
CULTUREEL CENTRUMCULTUREEL CENTRUM



2021 IHH NEDERLAND
BULLETIN 3332 2021 IHH NEDERLAND

BULLETIN

❾ QURBAN PROJECTEN

Nr Landen
Offer 
aandelen Bedragen

1 Afghanistan 870 €     67.200,00

2
Banglade-
sh-Rohingya 610 €     50.000,00

3 Bangladesh 770 €     74.800,00

4 Tsjaad 5112 €     244.040,61

5 Filipijnen 951 €     55.000,00

6 Kameroen 652 €     30.082,97

7 Palestina 222 €     56.494,09

8 Gambia 878 €     57.525,00

9 Ghana 796 €     50.050,00

10 Mongolië 1004 €     41.356,89

11 Niger 2424 €     106.121,00

12 Pakistan 1069 €     81.159,19

13 Somalië 3658 €     182.275,00

14 Sri Lanka 2842 €     142.795,00

15 Turkije 114 €     18.400,89

16 Tanzania 3106 €     141.175,00

17 Togo 1160 €     65.000,00

18 Oeganda 2778 €     92.050,00

19 Jemen 882 €     100.200,00

20 Albanië 142 €     15.000,00

21 Kosovo 56 €     3.000,00

22 Kirgizië 391 €     29.900,00

23
Bosnië en Her-
zegovina 81 €     7.625,00

24 Servië-Preševo 60 €     3.000,00

25 Benin 70 €     3.509,00

26 Malawi 63 €     2.500,00

28 Sierra Leone 22 €      2.500,00

29 Thailand-Pattani 82 €     10.000,00

 Totaal 30865 €     1.732.759,64

Nr Soort offer Aantal Bedragen

1 Wajieb 25795 €  1.659.563,00

2 Nadhr 1733 €      99.455,00

3 Aqieqah 862 €      66.075,00

4 Sadaqah 1565 €      12.620,00

5 Shokr 910 €      71.325,00

Totaal 30865 €  1.909.038,00

Totale Qurban Donaties
in 2020

€ 1.909.038,64

HET QURBAN PROGRAMMA 2020 IS SUCCESVOL VERLOPEN

In het kader van het ‘Eid ul-Adha programma 2020 hebben 
wij in 28 landen 30.865 offers uitgebracht.
Ook dit jaar zijn jullie offers weer uitgebracht en volgens de 
juiste islamitische normen aan 771.625 behoeftigen uitge-
deeld.

Zoals u weet, heeft de coronavirus-epidemie de hele we-
reld getroffen. Arme landen zijn het meest getroffen. Ver-
storingen in voedselvoorzieningsketens en het gebrek aan 
adequate gezondheidsinfrastructuur hebben de levensom-
standigheden in arme landen nog moeilijker gemaakt. In 
dit verband hebben wij als IHH Nederland met uw donaties 
honderdduizenden arme mensen bereikt die vlees op tafel 
hebben kunnen zetten. Onder deze moeilijke omstandighe-
den is uw hulp van essentieel belang geweest.

Onze partnerorganisaties en vertegenwoordigers in de lan-
den waar we niet heen konden vanwege de coronavirus, 
hebben het nodige werk namens ons volledig verricht. De 

armen in de verste uithoeken van de wereld zijn geïdenti-
ficeerd en het geofferd vlees heeft hen bereikt. Dankzij het 
‘Eid ul-Adha programma dat wij dit jaar hebben georgani-
seerd, hebben we opnieuw de krachten gebundeld met 
onderdrukte regio’s over de hele wereld, waaronder Afrika, 
Centraal- Azië, Zuid Azië en de Balkan. We hebben opnieuw 
onze naastenliefde gedeeld en wederom de smeekbeden 
van armen ontvangen.

Ook dit jaar hebben jullie donaties vreugde gebracht aan 
honderdduizenden behoeftigen. Uw donaties hebben ge-
zorgd voor zegeningen, welke door het delen hebben ge-
zorgd voor smeekbeden.

Nadhr, Aqieqah, Sadaqah en Shokr offers worden 
uitgebracht
Als IHH Nederland offeren wij het gehele jaar door Nadhr, 
Aqieqah, Sadaqah en Shokr offers. Nadat de offers zijn vol-
daan sturen wij daarvan foto´s naar de donateurs.

YEMEN

SRI LANKA

TURKIJE
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AFGHANISTAN

ALBANIË

BANGLADESH

BOSNIË HERZEGOVINA

BENIN

SOMALIË

KIRGIZIË

PALESTINA

FILIPIJNEN

GAMBIYA

TSJAAD
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❿ RAMADAN PROJECTEN Uw Ramadan
donaties zijn in
21 landen aan de
behoeftigen uitgedeeld

✻  DONATIES
VOEDSEL PROJECTEN 

■ Ramadan Voedselprojecten € 514.487,11

■ Iftar Maaltijd projecten € 159.614,26

■ Zakaat ul-fitr Projecten € 137.032,20

Totaal € 811.133,57

De Ramadancampagne van 2020 is met suc-
ces uitgevoerd

VOEDSELPAKKETTEN
Het Coronavirus (COVID-19) heeft alle landen 
ter wereld beïnvloedt. De armste landen lij-
den het meest onder deze pandemie. Hoewel 
het virus minder wijdverspreid is in die lan-
den, hebben overheden besloten om avondk-
lokken in te voeren en strenge maatregelen 
te treffen vanwege ontoereikende gezondhe-
idszorg. Miljoenen mensen die zichzelf onder 
normale omstandigheden konden onderhou-
den, hebben nu geen werk en proberen in le-
ven te blijven. Terwijl er wereldwijd dagelijks 
25.000 mensen om het leven kwamen door 
ondervoeding is dat aantal vanwege het virus 
fors gestegen. Door de toegenomen armoede 
en overlijdens als gevolg van ondervoeding is 
het juist nu van belang om armen te steunen 
met voedsel en andere hulp.

IHH Nederland heeft 862 ton, oftewel 35.220 
voedselpakketten uitgedeeld aan behoeftigen 
in 21 landen. In totaal hebben we daarmee 
176.600 behoeftigen van voedsel voorzien.
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Voedselhulp
176600

Zakaat-ul Maal 
hulp (aalmoes
€ 520.929,00

Promotie- en organisa-
tiekosten
€ 50.340,00

Kleding voor 
weeskinderen
€ 108.096,00

sociale ondersteuning en
ontwikkeling
€ 193.000,00

Iftaar maaltijden voor 
armen € 158.338,00

Contante donatiehulp 
aan weeskinderen
€ 90.000,00

Voedselpakketten
€ 360.407,00

Kledinghulp aan
weeskinderen
€ 94.000,00

Zakaat-ul Fitr hulp
€ 164.163,00

Iftaar hulp aan armen
€ 142.950,00

Totaal
€ 1.311.933,00

Totaal  € 1.311.933,00

Totaal 256483

KOSTEN RAMADAN HULPPROGRAMMA

Iftaar hulp
59966

Kleeding voor wezen
5100

Contanten Hulp voor 
wezen
2600

Sociale ondersteuning en 
ontwikkelings projecten
12217

BEGUNSTIGDEN RAMADAN HULPPROGRAMMA

RAMADAN HULPPROGRAMMA DONATIES

Voedselhulp
aan armen

€ 741.643,00

FEESTKLEDING VOOR
WEESKINDEREN
Het is moelijk om wees te zijn, maar het is nog moeilijker om wees te zijn 
in een arm land. Kinderen die arm zijn, maar één ouder hebben worden 
beschermd, gesteund en zijn geliefd. Weeskinderen hebben geen be-
schermer. Omdat zij wees en arm zijn moeten ze de last van de wereld 
op hun schouders dragen, zich behoeden van het kwaad en alle pijn 
trotseren die hun kant uit komt. Het is vrijwel onmogelijk dat zij 
zich alleen staande kunnen houden.

De Profeet (sav) was ook een wees. Hij adviseerde mensen 
om weeskinderen te helpen en te beschermen. Als hulp-
organisatie sponsort IHH Nederland maandelijks 2740 
weeskinderen. Daarnaast delen wij feestkleding uit aan 
weeskinderen zodat zij zich niet buitengesloten voelen 
en mee kunnen doen met de festiviteiten. In het kader 
van de Ramadancampagne van 2020 hebben we feest-
kleding uitgedeeld aan 5100 weeskinderen en hen zo-
doende verblijd.

In het kort hebben we tijdens de Ramadancampagne 
van 2020 wereldwijd 256.483 behoeftigen verblijd 
met voedsel, kleding en sociale ondersteuning.

De Ramadan is een maand van overvloed,
overvloed leidt tot solidariteit 
en solidariteit tot blijdschap.
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GROEIPERCENTAGE

31 %€
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,-

€ 1.004.065,-

€
 1

.3
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33

,-

€ 1.311.933,-

DEZE RAMADAN ZIJN

862 TON VOEDSEL EN

35.320 STUKS VOEDSEL

PAKKETTEN UITGEDEELD

Volgens rapporten van de Verenigde Naties slapen da-
gelijks 60 miljoen kinderen met een lege maag omdat ze 
geen eten hebben.

Ramazan is een maand van barmhartigheid en solidari-
teit. In deze heilige maand moeten we denken aan dege-
nen die geen eten op tafel kunnen zetten of kinderen die 
moeten slapen zonder avondeten. Daarom hebben we in 
meerdere arme landen eten bereid voor behoeftigen en 
dat eten bij hen thuis bezorgd. Met deze hulp hebben we 
60.000 mensen die op de armoedegrens leven voorzien 
van voedsel voor een aantal dagen.

HET VASTEN 
VERBREKEN

RAMADAN PROJECTEN
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➀ GEZONDHEID PROJECTEN

DE BEGROTING EN AANTAL UITGEVOERDE STAAROPERATIES

Nr Landen Bedragen Aantal
1 Tsjaad € 20.125,79 300
2 Somalië € 20.000,00 320
3 Afghanistan € 20.000,00 294

Totaal €                  60.125,79 914
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❈ DONATIES GEZONDHEIDSPROJECTEN
Elektrische Rolstoelen Project

  € 6.915,55

Mond- en tandzorgprojecten
  € 5.660,31

Gezondheidscentrum bouwprojecten
  € 53.941,98

Hygiëne Pakket Project
  € 102.980,70

Gezondheidsmiddelen Project
  € 4.136,15

Besnijdenisproject
  € 5.025,55

Medische Onderzoek en Medicatie Proj.
  € 11.208,32

Cataract Project
  € 10.884,19

Gezondheidsprojecten
  € 190,00 T O TA A L

€ 200.942,75

IHH Nederland voert al jaren projecten uit in het door 
oorlog geteisterde Afghanistan. Het verzorgen van 
staaroperaties vormt een van onze belangrijkste werk-
zaamheden in het land. In Afghanistan is behoefte aan 
sociale voorzieningen, waaronder (investeringen in) 
gezondheidszorg. Cataract (staar) is een vertroebeling 
van de ooglens waardoor het zicht vermindert. Het is 
een conditie die met een simpele operatie voor een 
klein bedrag kan worden verholpen. Veel Afghanen 
hebben echter niet voldoende middelen om zich de 
operatie te veroorloven. Zij zijn daardoor genoodzaakt 
om zonder zicht in één oog of beide ogen te leven.

IHH Nederland zet zich wereldwijd in om leefomstan-
digheden aangenamer te verbeteren. In dat verband 
hebben we veelvuldig projecten uitgevoerd om staar-
patiënten te behandelen in onder andere Somalië, Ni-
ger, Tsjaad, Gambia en Pakistan. Voor duizenden (half)
blinde en behoeftige mensen heeft dit in een wereld 
van verschil gemaakt. Al twee jaar lang maken we dat-
zelfde verschil voor de Afghaanse bevolking.

Tussen 4 en 12 november 2020 hebben we in Kabul en 
Mazar-i-Sharif 294 staarpatiënten behandeld en hen 
geholpen om uit te kijken naar een voorspoedige toe-
komst.
Wij willen onze donateurs die dit nobele initiatief heb-
ben gesteund van harte bedanken!

Staaroperaties in
Afghanistan

❈  UITGAVEN GEZONDHEIDSPROJECTEN
Gezondheidscentrum bouwprojecten

 € 50.000,00

Hygiëne Pakket Project
  € 10.000,00

Besnijdenisproject
  € 6.720,00

Medische Onderzoek
 en Medicatie Proj.   € 15.000,00

Cataract Project
  € 60.125,79

Gezondheidsprojecten
  € 33.238,40

T O TA A L
€ 175.084,19
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PAKISTAN

GAMBIYA

Somalië 66
Djibouti 33
Gambia 132

AANTALLEN
ZIEKENHUIS

BEDDEN

Staaroperaties in Staaroperaties in 
SomaliëSomalië
IHH Nederland voert sinds 2013 staaroperaties uit 
in Somalië. Op 25 oktober 2020 hebben we in het 
Beledweyne district 320 staaroperaties gereali-
seerd.

De stad Beledweyne ligt op 400 km afstand ten 
noordwesten van de hoofdstad Mogadishu. Het 
district is het op twee na grootste district van So-
malië en huisvest een groot deel van de bevolking. 
Het district heeft twee ziekenhuizen. Het zieken-
huis dat in 1986 door de overheid is gebouwd en 

het ziekenhuis dat door onze partnerorganisatie 
TAMKIN is gebouwd. Het aantal ziekenhuizen en 
gezondheidspersoneel staat niet in verhouding tot 
het aantal inwoners van het district. Veel Somaliërs 
hebben geen toegang tot gezondheidszorg vanwe-
ge armoede en komen daardoor te overlijden.

IHH Nederland heeft zich het doel gesteld om be-
hoeftigen in de armste gebieden ter wereld bij te 
staan. IHH Nederland zal niet van dit doel afwijken 
door oorlogen of onbegaanbaar terrein.

SOMALIË ZIEKENHUISBEDDEN

SOMALIË
AMBULANCE

HULP
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TANZANIA

KIRGIZIË

SRI LANKA

Gezondheid is voor mensen net zo belang-
rijk als zuurstof en water. Mensen die hun 
gezondheid verliezen kennen de waarde 
ervan maar al te goed. Een gezond mens 
kan alleen bestaan in een omgeving waar-
in die is voorzien van de nodige voedings-
middelen en gezondheidszorg. Ongeveer 
950 miljoen mensen ter wereld lopen het 
risico om slachtoffer te worden van hon-
gersnood en maar liefst twee miljard men-
sen leven op de armoedegrens. Daarnaast 
hebben 1.1 miljard mensen ter wereld 
geen toegang tot schoon drinkwater. Het 
is niet denkbaar dat mensen gezond kun-
nen leven onder die omstandigheden.

Het bieden van noodhulp aan arme lan-
den is in deze tijd, waarin de wereld wordt 
geteisterd door het coronavirus, van groot 
belang. IHH Nederland probeert in som-
mige landen gezondheidsinitiatieven in 
het leven te roepen. Wij proberen vooral 
diegenen te bereiken die helemaal geen 
toegang hebben tot gezondheidszorg, bij-
voorbeeld in vluchtelingenkampen. Op 12 
oktober 2020 hebben we in de vluchtelin-
genkampen van Bangladesh 1000 mensen 
medisch laten onderzoeken en hen voor-
zien van medicijnen. Patiënten die ernstig 
ziek waren zijn overgebracht naar het zie-
kenhuis. Ook zijn voor het eerst hygiëne-
pakketten met schoonmaakmiddelen en 
antibacteriële vloeistoffen uitgedeeld aan 
470 gezinnen.

Volgens de autoriteiten in de vluchtelin-
genkampen van de Rohingya is het virus 
nog niet ernstig verspreid over de kam-
pen. Besmettingen komen zelden voor 
en worden meteen behandeld als die 
zich voordoen. Onze wens is dat de ver-
spreiding ook beperkt blijft in de kampen. 
In de kampen zijn simpelweg geen ge-
zondheidsvoorzieningen die een ernstige 
verspreiding en de fatale gevolgen kan 
voorkomen. De gerealiseerde medische 
onderzoeken en uitgedeelde medicijnen 
en de hygiënepakketten zijn daarom van 
levensbelang.

Hygiënepakketten in de 
vluchtelingenkampen 
van de Rohingya

BANGLADESH
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➁ SOCIALE ONDERSTEUNING PROJECTEN Nr Landen Bedragen

1 Turkije wintersteun  €           14.397,00 

2 Tsjaad microkredieten  €           10.006,34 

3 Turkije containerhuizen  €         148.553,00 

4 Sri Lanka vissersboten  €           22.500,00 

5 Bangladesh aanbouw huizen  €             4.568,00 

6 Tsjaad aanbouw dorp  €           60.479,91 

7 Palestina steun arme gezinnen  €           40.382,87 

8 Gambia huishoudelijke spullen  €             3.075,00 

9 Sri lanka aanbouw huizen  €             9.500,00 

10 Somalië microkredieten  €           10.000,00 

11 Somalië beroepscursussen  €             5.000,00 

12 Afghanistan beroepscursussen  €           10.000,00 

13 Afghanistan wintersteun  €           77.100,00 

14 Indonesië marktkramen  €           31.519,00 

15 Sri Lanka beroepscursussen  €             5.000,00 

16 Afghanistan steun arme gezinnen  €             2.400,00 

Totaal  €         454.481,12

Nr Landen Aantal

1 Afghanistan 15
2 Somalië 20
3 Sri Lanka 22

Totaal 57
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IHH Nederland zet in op zelfredzaamheid! In de 
zoektocht naar projecten ter bevordering van de 
zelfredzaamheid van behoeftigen, overleggen wij 
continue met onze partnerorganisaties.

Van 12 november tot en met 16 november 2020 
hebben we microkredieten verstrekt aan behoef-
tigen in Somalië.

De inhoud van het project:
• Armen die bekwaam zijn in het drijven handel 

krijgen voorrang.
• Geschikte handelslocaties worden door onze 

partnerorganisatie vastgesteld.
• Aan gezinnen die wij selecteren verstrekken we 

een Micro krediet van € 1200,-
• Met de Micro kredieten worden kleine super-

markten, apotheken, bouwmarkten etc. opge-
zet.

• De boekhouding en verkoopcijfers van deze 
kleine ondernemingen worden regelmatig 
door onze partnerorganisatie gecontroleerd.

• De handel die gedreven wordt in deze onder-
nemingen moet een gezin kunnen onderhou-
den.

• Een deel van de omzet wordt door de partner-
organisatie ingezet om nieuwe ondernemingen 
op te zetten. Dit is ter bevordering van de duur-
zaamheid van het project.

Door bij te dragen aan deze projecten bevorderd 
u de leefomstandigheden van armen en draagt u 
bij aan de economische groei in ontwikkelingslan-
den!

MICROKREDIETEN

Somalië behoort tot de tien armste landen ter wereld. Ongeveer 
43 procent van de ruim twaalf miljoen Somaliërs probeert te over-
leven 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 droogte en overstromin-
gen. Door de droogte in 2011 zijn 258.000 Somaliërs om het leven 
gekomen. Vanwege de burgeroorlog en de natuurrampen leven er 
1,1 miljoen 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 
genereren. Met die insteek hebben we een microkrediet van € 
1000,- verstrekt aan tien behoeftige Somalische gezinnen. Het geld 
is geïnvesteerd in goederen die nodig zijn in Somalië en die verhan-
deld zullen worden door de gezinnen. De gezinnen en de goederen 
die zij verhandelen staan geregistreerd bij onze partnerorganisa-
tie TAKMIN. Zij zullen de inkomsten en uitgaven van de gezinnen 
regelmatig controleren en erop toezien dat er nieuwe voorraden 
worden ingeslagen. Zodoende zal onze partnerorganisatie beschik-
ken over de relevante cijfers met betrekking tot de handel die zij 
drijven.

Tsjaad behoort volgens een rapport van de Verenigde Naties en 
andere internationale organisaties tot de vijf armste landen ter 
wereld. 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 in-
komsten om de economie te stimuleren. De industrie is met name 
geconcentreerd rondom de hoofdstad en het zuiden van het land, 
waardoor er ongelijkheid is tussen de gebieden van het land. Des-
ondanks staat de industrie gelijk aan maar vier procent van het na-
tionaal 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 producten 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 ge-
controleerd worden door onze partnerorganisatie. Hun gegevens 
zijn geregistreerd door onze partnerorganisatie die erop zal toezien 
dat alles vloeiend verloopt. Indien dit initiatief positieve resultaten 
teweeg brengt zullen wij het project breder voortzetten.

Wij willen behoeftigen voorzien van mogelijkheden en arbeidskan-
sen, zodat zij zichzelf kunnen onderhouden. Onze wens is dat zij 
niet afhankelijk blijven van hulporganisatie en levensmiddelen die 
zij aangereikt krijgen. Graag zetten we dit initiatief ook in andere 
landen breder in.

MICROKREDIETENMICROKREDIETEN
IN SOMALIËIN SOMALIË
EN TSJAADEN TSJAAD
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Het ‘Söğütdorp’ van Tsjaad
Het dorp Sokofe ligt op 115 kilometer afstand van Ndjame-
na, de hoofdstad van Tsjaad. Het dorp bestaat uit 120 huizen 
en heeft 600 inwoners. IHH Nederland heeft in 2016 een 
waterput laten bouwen in Sokofe. De inwoners van het dorp 
hebben over de jaren heen het contact met onze partneror-
ganisatie niet verbroken.

In 2017 hebben wij slecht nieuws ontvangen uit Sokofe. Tij-
dens de Ramadan hebben de inwoners van het dorp deel-
genomen aan een Koran recitatie in een naburig dorp. De 
kinderen die in het dorp bleven hebben een grote brand ver-
oorzaakt, waardoor honderd huizen zijn afgebrand. Er zijn 
geen doden gevallen, maar het verlies van hun huizen heeft 
de inwoners van het dorp veel leed toegebracht. Door het 
verlies van hun huizen werd het leven nog zwaarder.

Wij hebben regelmatig steun geboden aan Sokofe in de 
vorm van levensmiddelen en huishoudelijke benodigdhe-
den. Omdat ze geen huizen hadden om in te wonen was 
deze steun niet voldoende. In 2018 heeft IHH Nederland sa-
men met stichting ‘CATKAPI’ voedselsteun geboden aan het 
dorp. Tijdens ons bezoek hebben we de uitzichtloze situatie 
van de inwoners gezien en hebben we besloten om honderd 

huizen te laten bouwen met noodzakelijke voorzieningen. 
Het nieuwe dorp zou het ‘Wilgendorp’ heten.

Binnen korte tijd hebben we steuncampagnes opgezet en 
het benodigde bedrag ingezameld. Daarna hebben we ons 
gericht op het ontwerp en de benodigde vergunningen voor 
de tenuitvoerlegging. Helaas verliep alles niet volgens plan. 
Het aanvragen van de vergunning nam veel tijd in beslag. 
Daarna hebben we een lange tijd geen materialen kunnen 
vervoeren naar het dorp vanwege de slechte weersomstan-
digheden. Veel later begon de pandemie, waardoor nie-
mand de hoofdstad in of uit mocht.

Ondanks de vele tegenslagen zijn we begonnen met de 
bouw van het ‘Wilgendorp’. Volgens onze berekeningen 
zullen we de werkzaamheden binnen een jaar afronden en 
kunnen de inwoners van het dorp dan in hun nieuwe huizen 
gaan wonen.

Wij willen onze donateurs die dit project mede mogelijk 
hebben gemaakt en dit proces met geduld volgen hartelijk 
bedanken.

T O TA A L
€ 269.645,66

T O TA A L
€ 451.406,12

❦ DONATIES SOCIALE ONDERSTEUNINGSPROJECTEN
Kleding Hulp

  € 1.330,00

Microkrediet Project
  € 396,65

Winter Hulpprojecten
  € 153.656,88

Beroepsopleidingen Hulpprojecten
  € 4.760,95

Oplaadbare Zaklampproject (Gaza)
  € 658,45

Huisrenovatie Projecten
   € 25.802,10

Vissersboot Hulpproject
   € 16.933,70

Arme Gezin Hulpproject
   € 44.100,64

Mobiele Marktkraam Project
   € 18.949,34

Sociale Ondersteuningsprojecten
   € 3.056,95

❦ UITGAVEN SOCIALE ONDERSTEUNINGSPROJECTEN

Microkrediet Project    € 20.006,34

Winter Hulpprojecten    € 96.497,00

Beroepsopleidingen Hulpprojecten    € 20.000,00

Huisrenovatie Projecten    € 74.547,91

Vissersboot Hulpproject    € 22.500,00

Arme Gezin Hulpproject    € 37.782,87

Mobiele Marktkraam Project    € 31.519,00

Elazığ Containerhuis Project    € 148.553,00
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Onze wintersteun gaat door
Het is moeilijk om onder armoede te leven. Voor vluch-
telingen 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 beschermen tegen de kou. Honderd 
duizenden vluchtelingen bibberen tijdens de lange winter-
nachten van de kou. Daarom steunt IHH Nederland jaarlijks 
de vluchtelingen uit Syrië en arme gezinnen in Gaza met 
onze winterhulp projecten.

In de eerste week van november hebben we 900 kachels, 900 
dekens, 250 tenten, kleding voor 1000 mensen en 45.000 kg 
brandstof uitgedeeld aan vluchtelingen in Afghanistan die 
onder zware omstandigheden proberen te overleven.

In de eerste week van december hebben we in Libanon 
steun geboden aan vluchtelingen die onder zeer erbarmelij-
ke omstandigheden moeten leven. We hebben 700 olie ka-
chels en 1.400 dekens uitgedeeld. De hulp werd voorname-

lijk 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.

Daarnaast hebben we wintersteun geboden aan behoef-
tige Syrische (wees)gezinnen die vanwege de oorlog zijn 
gevlucht naar de stad Osmaniye en hun leven daar onder 
zware omstandigheden proberen voort te zetten. In het 
kader van die steun hebben we 400 winterjassen, truien, 
handschoenen, sjaals, sokken, winterlaarzen, broeken, on-
dergoed en trainingspakken uitgedeeld.

Ook hebben we steun geboden aan de Palestijnen in Gaza 
die al jaren onder een zwaar embargo leven. Hier hebben 
we dekens uitgedeeld aan 190 gezinnen. Wij zullen tot het 
einde van de winter deze steun blijven bieden. Indien u ook 
wil helpen, kunt u voor €20,- een kachel doneren of voor 
€15,- een winterdeken.

Nr Hulpsoort Aantal

2 Tenten 250 Aantal

2 Kachels 900 Aantal

3 Dekens 900 Aantal

4 Winterkleding 1000 Aantal 

5 Brandstof 45.000 kg

Op 24 januari 2020 werd het district Sivrice in Elazığ, Turkije getrof-
fen door een aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van 
Richter. Als gevolg van de aardbeving zijn 41 mensen om het leven 
gekomen, zijn tientallen huizen verwoest en honderden huizen ver-
nield. De huizen van sommige slachtoffers zijn dermate beschadigd 
dat zij in winterweer dakloos zijn geraakt.

Naast de grootste Turkse humanitaire hulporganisatie Kızılay en 
het Voorzitterschap in Noodsituaties en Rampen (AFAD), hebben 
een groot aantal hulporganisaties zich ingezet om de slachtoffers 
te voorzien van voedsel en onderdak.

IHH Nederland heeft vanaf de eerste dag van de aardbeving een 
campagne opgezet om de slachtoffers van de aardbeving bij te 
staan. Op de vierde dag van de aardbeving waren wij ter plekke om 
voedsel en distributiebonnen uit te delen. Volgens de informatie 
die wij kregen van onze vrijwilliger Murat Kurt, was er vanwege 
het winterweer behoefte aan duurzaam onderdak voor de slacht-

offers. Daarom hebben wij tijdens de rest van de campagne gepro-
beerd om zoveel mogelijk containerhuizen te bekostigen. Met de 
inzet van onze vrijwilligers en donateurs hebben wij genoeg geld 
verzameld voor 25 containerhuizen, elk ter waarde van € 4950,-. 
Daarnaast hebben andere hulporganisaties deelgenomen aan onze 
campagne en vijf containerhuizen bijgedragen. Zodoende zijn in to-
taal dertig containerhuizen bekostigd.

De containerhuizen zijn gebouwd naar internationale standaarden. 
De huizen zijn verplaatsbaar, veilig, schadebestendig en herbruik-
baar. IHH Nederland heeft dertig containerhuizen van 21 vierkante 
meter overgedragen aan AFAD. De containerhuizen zijn voorzien 
van zonne-energie, isolatie, elektra, een woonkamer, een slaapka-
mer, een keuken en badkamer. De containerhuizen zijn door AFAD 
geplaatst in het ‘Aşağı Demirtaş’ gebied van Elazığ. Dankzij de steun 
van onze donateurs en de inzet van onze vrijwilligers hebben dertig 
gezinnen een warm en veilig dak boven het hoofd, om zo het leven 
weer op te kunnen pakken.

CONTAINERHUIZEN VOOR CONTAINERHUIZEN VOOR 
DE SLACHTOFFERS VAN DE DE SLACHTOFFERS VAN DE 

AARDBEVING IN ELAZIĞAARDBEVING IN ELAZIĞ
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Mobiele
marktkraam project
Als IHH Nederland, voeren wij in 28 landen projecten uit in 
verschillende categorieën zoals voedsel, water, weeskinde-
ren, gezondheid, landbouw, veeteelt, onderwijs en sociale 
ondersteuning. Met een budget van 5.5 miljoen euro helpen 
wij ieder jaar ongeveer 1.200.000 mensen.

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

Indonesië is gelegen in Zuidoost-Azië en heeft met ruim 250 
miljoen moslims de grootste moslimbevolking ter wereld. 
Met 17.000 eilanden is Indonesië tevens de grootste archi-
pelstaat ter wereld. Op 27 december 1949 verkreeg Indone-
sië haar onafhankelijkheid, na meer dan een eeuw een ko-

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

Met de 90 marktkramen die we hebben uitgedeeld in 2020 
hebben we tot nu toe 179 behoeftige gezinnen voorzien van 
een stabiele inkomstenbron.

De prijs van een marktkraam is 350 euro. Donateurs die 
een kraam bekostigen krijgen een video, foto’s en een rap-
port toegestuurd als bewijs van aflevering. Daarnaast zal de 
naam van de donateur op het kraampje geplaatst worden.
Wij als IHH hechten veel waarde aan dit project en willen 
in 2021 minimaal 200 gezinnen voorzien van deze kramen. 
Help mee om dit doel te realiseren!

SRI LANKA VISSERSBOTEN
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 on-
geveer tien procent van de bevolking is moslim. 

Al drie 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 
kunnen onderhouden. Die certificaten en documenten 
worden door onze partnerorganisatie uitsluitend via le-

gale wegen verkregen. IHH Nederland heeft op 27 mei 
2019 tien vissersboten en op 28 november 2019 veertig 
boten overgedragen aan behoeftigen. In 2020 hebben 
we maar liefst 75 vissersboten overhandigd. We hebben 
in totaal 125 behoeftige gezinnen voorzien van vissers-
boten en daarmee een inkomstenbron.

IHH Nederland heeft een project gerealiseerd dat aan-
sluit bij de leus “Geef een arme man niet dagelijks een 
vis, maar leer hem vissen”.

De kosten voor deze duurzame oplossing bedragen 
slechts € 325,-. U kunt een arm gezin de mogelijkheid 
geven om te werken voor betere leefomstandigheden. 
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Door het embargo dat zich in Gaza al 14 jaar voor-
doet leven 1,8 miljoen mensen in hongersnood en 
armoede. Er zijn weinig tot geen plaatsen waar men 
kan werken. Ambtenaren krijgen niet regelmatig hun 
loon door de economische moeilijkheden van de re-
gerering van Gaza . Ten gevolge hiervan hebben vele 
gezinnen hulp nodig.

Tijdens het conflict in 2009 heeft Israël landbouw-
grond van Gaza vernietigd, met name de olijf- en cit-
rusboomgaarden. De landbouw vormt de grootste 
bron van inkomsten in Gaza. Door de vernietiging kre-
gen veel mensen die werkzaam waren in deze sector 
te maken met honger en armoede. Daarnaast zijn er 
tienduizenden gezinnen die geen baan kunnen krij-
gen, dusdoende geen inkomen hebben om hun gezin-
nen te onderhouden. Deze mensen hebben dringend 
hulp nodig. De kosten van levensonderhoud en werk-
loosheid die boven het wereldgemiddelde liggen, ma-
ken het leven in Gaza nog moeilijker.

IHH Nederland probeert met haar voedsel-, water-, on-
derwijs-, landbouw-, wees-, en gezondheidsprojecten 
de arme bevolking in Gaza te helpen. Daarnaast 
helpt IHH Nederland in het kader van het ‘Arme 
gezinnen project’, families die geen inkomsten 
hebben door hen in contact te brengen met een 
gezin in Nederland. In deze context helpt 
het gezin in Nederland met een maan-
delijkse bijdrage van €60-, het gezin in 
Gaza en draagt bij aan hun levens-
onderhoud. IHH Nederland voor-
ziet de Nederlandse gezinnen die 
deelnemen aan dit project van 
de familiegegevens met foto 
van de gezinnen in Gaza. Te-
vens worden zij aan het einde 
van ieder jaar geïnformeerd met 
een ontwikkelingsrapport m.b.t. de 
huidige situatie van het gezin.

Arme 
gezinnen 
project 
in Gaza

BANGLADESH

AFGHANISTAN
TENT ASSISTENTIE

AFGHANISTAN MEHR TENT HULP

AFGHANISTAN WINTERHULP

AFGHANISTAN 
WINTERHULP

AFGHANISTAN
BEROEPSOPLEIDING

AFGHANISTAN HULP 
VOOR BROERS EN ZUSSEN
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➂ WATERPROJECTEN

NR Landen Bedrag

1 Afghanistan  €       55.900,00 

2 Bangladesh  €     308.700,00 

3 Kameroen  €       65.653,72 

4 Tsjaad  €     450.271,04 

5 Gambia  €       10.500,00 

6 Ghana  €     109.200,00 

7 Indonesië  €       74.480,00 

8 Niger  €     120.670,00 

9 Pakistan  €     372.186,73 

10 Palestina  €     106.335,88 

11 Somalië  €     115.000,00 

12 Sri Lanka  €     133.000,00 

13 Togo  €       39.000,00 

14 Tanzania  €         9.600,00 

 Totaal €  1.970.497,37 

Het tekort aan waterbronnen is een van de grootste pro-
blemen ter wereld. In arme landen wordt niet optimaal 
gebruik gemaakt van de bestaande waterbronnen, waar-
door weinig mensen toegang hebben tot schoon drink-
water. Door de opwarming van de aarde is het leven in 
bepaalde gebieden stil komen te staan. Inwoners van 
gebieden die zijn geteisterd door droogte hebben hun 
woonplaats moeten verlaten. Zij hebben alles achter ge-
laten en zijn ontheemd geraakt. Het grootste voorbeeld 
daarvan is de massale trek van miljoenen mensen door de 
droogte die zich in 2012 voordeed in Somalië. Diezelfde 
droogte heeft uiteindelijk ongeveer 250.000 mensen het 
leven gekost.

Het lijkt erop dat het watertekort in de nabije toekomst 
een groot probleem zal blijven. Het is zelfs mogelijk dat 
conflicten zullen ontstaan voor water, want veel landen 
hebben op dit moment al problemen met hun buurlanden 
vanwege water.

IHH Nederland voert al veertien jaar lang waterprojec-
ten uit in arme landen om de bevolking te voorzien van 
schoon drinkwater. Tot op heden hebben we in 13 landen 
6228 waterputten geopend met een totale uitgave van € 
6.116.057,-. Op dit moment wordt nog gewerkt aan 1099 
waterputten. In de complexen die we in Tanzania-Zanzibar 
en in Gambia hebben laten bouwen zijn vier elektrische 
watersystemen aangelegd.

Met de waterputten die nog worden gegraven zullen we 
in totaal 7327 waterputten hebben geopend en ongeveer 
2,2  miljoen mensen hebben voorzien van schoon drink-
water. Wij willen onze donateurs die dit mogelijk hebben 
gemaakt van harte bedanken!

❒ WATERPROJECTEN
VERGELIJKINGEN

❉ DONATIES WATER PROJECTEN
■ Water Projecten € 2.294.941,01

■ Algemene Water Projecten € 8.366,01

Totaal € 2.303.307,02
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WATERPROJECTEN
2020

Waterproject:Waterproject:
Sjadirvan in BangladeshSjadirvan in Bangladesh
Bangladesh is met een populatie van 200 miljoen in-
woners een van de meest dichtbevolkte landen ter 
wereld. Alhoewel Bangladesh tekort schiet in de indus-
triële sector, wordt de economie van het land voorna-
melijk onderhouden door landbouw. Echter is de land-
bouwsector niet in vele gebieden ontplooid, waardoor 
een groot deel van de populatie haar levensonderhoud 
niet kan voortzetten. Vanwege bovengenoemde rede-
nen leeft de meerderheid van de bevolking van Bangla-
desh onder de armoede grens.

In Bangladesh, waarvan de bevolking voor 90% uit 
moslims bestaat,  zijn er ongeveer 250 duizend mos-
keeën en gebedsruimtes te vinden. Op het platteland 
en in de dorpen bevinden zich geen fonteinen en sjadir-
vans, die voor hygiëne en rituele wassing noodzakelijk 
zijn. De bevolking die zich al onder de armoedegrens 
bevindt, heeft de financiële middelen niet om dezen 

te bouwen. Als IHH Nederland, waar wij in Banglade-
sh regelmatig projecten op het gebied van voedsel, 
weeskinderen, gezondheid, sociale ondersteuning en 
waterputten uitvoeren, hebben wij onderzoek gedaan 
naar de behoefte aan schoon water bij moskeeën en 
gebedshuizen.  Met onze nieuwe project beogen we 
de dagelijkse waterbehoeften van de moskeegangers 
en de bewoners in de omgeving te voorzien, zodat ook 
deze mensen gebruik kunnen maken van het schone 
water dat uit de fontein zal stromen. Een sjadirvan is 
een overdekte-fontein model, waarvan de muren be-
dekt zijn met tegels en maar liefst 12 kranen water 
leveren. De kosten van een sjadirvan bedragen €1800,-

De moskeeën en de moskeegangers zullen schoon wa-
ter krijgen middels de sjadirvans die u in Bangladesh 
zult laten maken, moge de smeekbeden en de goede 
daden in de moskeeën u bereiken!

2005-2020  AANTAL WATERPUTTEN
TOTAAL 7327

Bangladesh

Bangladesh-Sjadirwan

Somalië

Pakistan

Tsjaad

Kameroen

Niger

Togo

Afghanistan

Palestina

Indonesië

Sri Lanka

Ghana

Landen Bedragen

Totaal waterputten Bedragen  € 2.353.185,00Aantal waterputten 2994

Aantal
Totaal

Bedragen
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➃ LANDBOUWPROJECTEN

Project Bedragen

Bomen in Oeganda  €            23.500,00

Bomen in Palestina  €            63.919,87

Kasproject  €            10.000,00

Totaal  €            97.419,87 

Nr Boomsoort Aantal Land

1 Olijven 3250 Palestina

2 Citrus 3150 Palestina

3 Mango 10000 Oeganda

4 Jackfruit 10000 Oeganda

5 Kaneel 10000 Oeganda

6 Zuurzak 10000 Oeganda

Totaal 46400

Oeganda zaadsteun
Nr Tohumun Cinsi Bedragen

1 Maïs 1500 kg

2 Bonen 1500 kg

Totaal 3000 kg

✳ DONATIES LANDBOUW PROJECTEN
■ Boomproject Palestina € 47.867,97

■ Uganda Boompje Project € 25.752,67

■ Broeikassen Project € 6.350,85

■ Walnotenboom Project Balkan € 3.650,61

■ Boomzaadjes Project € 2.608,01

Totaal € 86.230,11

✳ UITGAVEN LANDBOUW PROJECTEN 

■ Boomproject Palestina € 63.919,87

■ Uganda Boompje Project € 23.500,00

■ Broeikassen Project € 10.000,00

Toplam € 97.419,87
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Afghanistan, het land der oorlogen. In Afghanistan wordt al veertig 
jaar lang ononderbroken oorlog gevoerd. Oorlog zorgt ervoor dat 
mensen en kinderen omkomen, arm worden, 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, leefom-
gevingen en inkomstenbronnen vernietigd. Oorlogsslachtoffers heb-
ben behoefte aan iedere soort hulp. Hoewel voedingsmiddelen nodig 
hebben, hebben ze ook steun nodig op het gebied van gezondheids-
zorg, onderwijs, water, sociale steun, landbouw en veeteelt.

Afghanistan heeft een landklimaat. De zomers zijn droog en warm, 
terwijl de winters erg koud zijn. Hoewel de mogelijkheden op het ge-
bied van landbouw erg beperkt zijn, heeft het Afghaanse volk zichzelf 
er door de eeuwen heen mee onderhouden. Derhalve heeft het volk 
meer dan genoeg ervaring in landbouw en kunnen broeikassen in-
komsten genereren voor velen. IHH Nederland voert geregeld werk-
zaamheden uit die afgestemd zijn op de specifieke omstandigheden 
en behoeften in ontwikkelingslanden. In dit opzicht is het opzetten 
van broeikassen in Afghanistan een van onze meest doeltreffende 
werkzaamheden geweest. Gezinnen die ervaren hebben met land-
bouw en over genoeg land beschikken om broeikassen op te plaat-
sen, maar daar niet genoeg middelen voor hebben zijn door ons 
voorzien van broeikassen. De broeikassen die volledig zijn uitgerust 
met de benodigde materialen en irrigatiesystemen hebben een af-
meting van 18 bij 5 meter.

Uit ons onderzoek en navraag hebben we geconcludeerd dat gezin-
nen 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 middels dit project voor slechts €40,-

Broeikassen inBroeikassen in
AfghanistanAfghanistan

IHH Nederland heeft in Oeganda meer dan tiendui-
zend fruitboom stekken, tonnen mais, bonen zaden, 
zakken grondmest, besproeiingsapparatuur, laarzen 
en schoppen uitgedeeld aan hulpbehoeftigen die hun 
levensbehoeften middels landbouw proberen te voor-
zien. Met het principe om geen vis uit te delen, maar 
te leren vissen, voeren we op verschillende vlakken 
duurzame projecten uit.

Landbouw projecten maken hier ook deel vanuit. In 
Bombo en Luwero te Oeganda hebben we duizenden 
hulpbehoeftige families voorzien van o.a. Mango, 
Jackfruit, Kaneel, en nog diverse fruitboom stekken. 
Tevens hebben we 3 ton mais- en bonenzaden en bij-
behorend gereedschap uitgedeeld. Namens alle fami-
lies danken we onze donateurs voor hun aandeel in 
deze mooie projecten.

Oeganda landbouwprojecten gerealiseerd
Dit is Palestina… het land met de vruchtbaarste grond 
ter wereld, welke door de eeuwen heen tientallen ge-
neraties van verschillende etniciteiten heeft gevoed.

Desondanks is er van de olijfbomen geen spoor meer te 
bekennen. Terwijl zij een deel waren van Palestina en 
hun vruchten eeuwenlang aan eenieder hebben aan-
geboden. Zij symboliseerden haar en waren onderdeel 
van haar geschiedenis en identiteit. Zij hadden wortel 
geschoten in haar vruchtbare grond toen Jezus en zelfs 
Mozes (vrede zij met hen) diezelfde aarde beliepen.

Zij waren de meest vooraanstaande getuigen van de 
Nachtreis van de Profeet (vrede zij met hem). De olijf-
bomen van Palestina zijn met andere woorden haar ge-
heugen. De stamboom van iedere Palestijn is inherent 
verweven met de voorzaten van de olijfbomen. Net als 
de olijfbomen hebben de citrusbomen zich door de 
eeuwen heen vereenzelvigd met de grond van Palesti-
na. Zij hebben als het ware met elkaar geconcurreerd 
om de smaak van hun vruchten te verfijnen. Deson-
danks komt er een einde aan de eeuwenlange band 
tussen de citrusbomen en de vruchtbare grond van 
Palestina. Net als de olijfbomen, die de vrede symboli-
seren, zijn ook zij het slachtoffer geworden van oorlog. 
Tijdens de aanvallen op Gaza zijn met name de olijf- en 
citrusbomen onderworpen aan geweld en vernietiging. 
Israël heeft met luchtaanvallen en bulldozers minstens 
een miljoen bomen verwoest. De levensbron, de ge-

schiedenis en het geheugen van Gaza is daarmee be-
schadigd. Naast het grote aantal bomen zijn groente- 
en graanvelden en (artesische) waterputten vernield. 
De economische positie van de Palestijnen is daardoor 
verslechterd. Van industrie en productie binnen Pales-
tina is vanwege dezelfde aanvallen geen sprake meer. 
Onder de huidige omstandigheden is het moeilijk voor 
te stellen dat iemand bereid zal zijn om te investeren in 
Palestina. Er is weinig werkgelegenheid in deze en ove-
rige sectoren. Inmiddels is 35% van de bevolking werk-
zaam in de landbouw, de voornaamste inkomsten- en 
voedingsbron van Palestina. Investeringen in de land-
bouw behelzen daarom zeer grote voordelen voor het 
levensonderhoud van het volk.

IHH Nederland plant ieder jaar olijf- en citrusbomen in 
Gaza om de vernietigde bomen van de Palestijnse ge-
zinnen te vervangen. Sinds 2014 hebben we in totaal 
11.700 bomen geplant in Gaza. We hebben tevens de 
machines en systemen aan laten leggen waar de bo-
men mee verzorgd worden. Op dit moment plukken 
ongeveer 750 gezinnen de vruchten van de bomen 
die wij hebben geplant. Met dit initiatief hebben we 
een belangrijke investering gedaan in de toekomst van 
Gaza. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: 
“Drie dingen verdringen verdriet: water, groen en een 
glimlachend gezicht.” Wanneer het water en het groen 
terugkeert naar Palestina zullen alle gezichten glimla-
chen en het verdriet verdrongen worden.

Olijf- en citrusboom project Palestina.

PakIstan 
landbouw
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Weesprojecten

Weeskinderen hebben altijd prioriteit. Zij zijn aan ons toevertrouwd door de mensheid. Zij zijn kinderen die 
wegens (natuur)rampen, ziekten, ongelukken of oorlogen hun vader of ouders hebben verloren. Het is moeilijk 
om een weeskind te zijn. Het is nog veel moeilijker om weeskind te zijn in een land waar armoede en hongers-
nood heerst. In die gebieden worden weeskinderen veelal aan hun lot overgelaten omdat niemand hen verzorgt. 
Sommige weeskinderen worden gedwongen te vechten als kindsoldaten zonder hun jeugd te kunnen ervaren.

➄ WEESPROJECTEN

♦ DONATIES WEESPROJECTEN

♦ UITGAVEN WEESPROJECTEN 

■ Financiële Onderst. Weeskinderen € 915.493,21

■ Weeshuis Hulpproject € 367.418,09

■ Kledinghulp Weeskinderen € 178.419,49

Totaal € 1.461.330,79

■ Financiële Onderst. Weeskinderen € 959.925,25

■ Weeshuis Hulpproject € 281.378,00

■ Kledinghulp Weeskinderen € 145.397,04

Totaal € 1.386.700,29

2020  weeskinderen 
landen en aantal

Nr Landen Aantal
1 Afghanistan 212

2 Albanië 162

3 Bangladesh 168

4 Bosnië en Herzegovina 164

5 Ethiopië 143

6 Filipijnen 50

7 Gambia 141

8 Indonesië 107

9 Kameroen 111

10 Kyrgyzstan 68

11 Niger 147

12 Oeganda 177

13 Palestina 978

14 Somalië 279

15 Sri Lanka 49

16 Tanzania 28

17 Tsjaad 162

Totaal 3146

2020 kleding voor wees-
kinderen landen en aantal
Nr Landen Aantal
1 Afghanistan 880

2 Albanië 70
3 Bangladesh 400
4 Bosnië en Herzegovina 75
5 Indonesië 350
6 Gambia 300
7 Jemen 536
8 Niger 260
9 Oeganda 544
10 Pakistan 835
11 Palestina 265
12 Somalië 355
13 Sri Lanka 550
14 Libanon 250
15 Tanzania 520
16 Togo 75
17 Kirgizië 71

18 Tsjaad 750

19 Turkije 225

Totaal 7311
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Het weesproject is een van de belangrijkste initia-
tieven waar IHH Nederland zich voor inzet. Op dit 
moment sponsoren we maandelijks 3.000 weeskin-
deren en voorzien we jaarlijks 5.000 weeskinderen 
van kleding. Daarnaast laten we weeshuizen bou-
wen in bepaalde arme landen om weeskinderen op 
te vangen.

Vorig jaar zijn we in het oosten van Bangladesh in 
de stad Chittagong begonnen aan de bouw van een 
weeshuis. Het weeshuis is inmiddels gebouwd en be-
schikt over 600 vierkante meter aan grond en heeft 
drie verdiepingen. Het weeshuis kan maar liefst 100 
weeskinderen accommoderen en is op 13 oktober 
2020 geopend.

De bouw van het weeshuis heeft € 110.000,- gekost. 
Twee van de drie verdiepingen zijn volledig bekos-
tigd door Stichting Voor de Mens. De laatste verdie-
ping is door H. Turan en de leerlingen van ‘Kur’an 
Okulu’ bekostigd. Het bestuur van IHH Nederland 
bedankt hen van harte voor het financieren en re-
aliseren van dit prachtige weeshuis. Met hun steun 
zijn 100 weeskinderen ondergebracht in een wees-
huis met moderne voorzieningen en hebben zij een 
warm thuis gekregen. In het weeshuis heeft ieder 
weeskind toegang tot een bed met schoon bedden-
goed, een bureau, een kledingkast en een schoon 
badkamer met gefilterd water.

Weeskinderen verdienen al het mooie dat hen toe-
komt!

De opening van een nieuw weeshuis in BangladeshDe opening van een nieuw weeshuis in Bangladesh

AFGHANISTAN

WEESHUIS

KAMEROEN
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Tijd om onze weeskinderen
te omarmen!

Een van onze meest belangrijke projecten als organisatie zijn de Weesprojecten. Momenteel on-
dersteunen wij financieel elke maand 3146 weeskinderen. Bovendien delen we tijdens de Rama-
dan en ‘Eid ul-Adha programma’s schoolspullen en feestkleren aan deze weeskinderen. Dit jaar 
hebben we tijdens ‘Eid ul-Adha in 7 landen aan 780 weeskinderen feestkleren uitgedeeld en hun 
verdriet verzacht, zodat ook zij zoals alle andere kinderen kunnen genieten van deze bijzondere 
momenten.

Heeft Hij jou niet als wees gevonden en jou in bescherming genomen? (Ad-Dhuha 6)
Onderdruk daarom de wees niet. (Ad-Dhuha 9)

Zoals in de bovenstaande vertaling van de interpretatie van de Qoer’aan beschreven staat, wordt 
de oemmah vermaand en geadviseerd om weeskinderen te omarmen en hun te bescher-

men. 

Wat is het belang van weeskinderen? En wat zijn tegenwoordig de voornaamste 
problemen van weeskinderen rondom de wereld?

In de Islamitische Encyclopedie wordt het woord ‘wees’ als volgt omschre-
ven:
Omschreven als ‘eenzaam zijn, alleen blijven’ In het lexicon en afgeleid uit de stam 

‘yutm’ wordt het woord ‘wees’ gebruikt om enkelvoud van meerdere voorwerpen 
te weergeven. Het woord ‘durr yetim’ geeft bijvoorbeeld een bijzondere parelsoort 

aan, waarvan de parels enkelvoudig voorkomen in de parelmoer. Verder wordt een 
gedicht couplet zonder een begin en eind stuk ‘beyti yetim’ genoemd. Voortgekomen 
uit deze betekenis wordt een kind waarvan de vader overleden is, gedefinieerd als 
wees.

We beschikken over de kennis dat er wereldwijd 180 miljoen weeskinderen zijn. 
Deze weeskinderen leven voornamelijk in landen waar oorlogen, natuurlijke catas-

trofen en armoede voorkomen. Logischerwijs hebben deze kinderen behoefte 
in onderdak, kleding en voeding. Bovendien moeten deze kinderen beschermd 

worden. Helaas zijn zij het voornaamste doelwit van mensenhandelaren en 
orgaanhandelaren.

Weeskinderen zijn een onderdeel en de realiteit van het leven. Echter het 
verlaten van deze kinderen aan hun eigen lot, kan niet de realiteit van 

onze wereld zijn. Het omarmen van deze weeskinderen is de taak van 
de gehele mensheid. Volgens de islamitische geleerden is het omar-

men en beschermen van deze kinderen een ‘’fard al kifaya’’ (een 
verplichting aangaande de gemeenschap). Dat wil zeggen dat, als 

er op de wereld een weeskind als 
slachtoffer leeft, de gehele oem-

mah hiervoor verantwoording 
draagt. 

Daarom is nu 
het juiste mo-

ment om een 
weeskind te 
omarmen!

OEGANDA

SRI LANKA

SOMALIË

SOMALIË
BEZOEK HET WEESHUIS



2021 IHH NEDERLAND
BULLETIN 7978 2021 IHH NEDERLAND

BULLETIN

PAKISTAN
IHH Nederland voert projecten uit in een verscheidenheid aan landen. De projecten worden al-
tijd in samenwerking met officiële partnerorganisaties in de desbetreffende landen uitgevoerd. 
In Palestina voeren we onze projecten uit met steun Stichting Wefaq. Stichting Wefaq is in 2007 
opgericht om de Palestijnse bevolking te voorzien van alle middelen die zij nodig heeft. Sinds 
haar oprichting voert Stichting Wefaq projecten uit om de zelfredzaamheid van de Palestijnse 
bevolking waar te borgen. Stichting Wefaq voert projecten uit in het kader van weeskinderen, 
gehandicapten, armen en eenieder die zichzelf niet kan voorzien in zijn of haar levensbehoef-
ten. De Gazastrook valt al sinds 2006 onder het embargo van Israël, waardoor de bevolking 
geen toegang heeft tot voedsel en andere primaire levensbehoeften. In een van de meest 
dichtbevolkte gebieden ter wereld, zetten 1.8 miljoen Palestijnen hun leven voort in een 
openlucht gevangenis.

IHH Nederland voert sinds 2010 projecten uit in Gaza in het ka-
der van voedsel, water, weeskinderen, onderwijs, gezondheid, 
maatschappelijke dienstverlening, landbouw en veeteelt. In het 
afgelopen jaar heeft IHH Nederland de Palestijnse bevolking voor-
zien van maar liefst €485.923,- aan steun.

Het thema weeskinderen wordt het meest gesteund door onze 
donateurs en wordt door ons op de voet gevolgd. Iedere maand 
krijgen 850 weeskinderen geldelijke steun. Ook delen we voedsel, 
kleding en schoolspullen uit aan honderden weeskinderen. Onze 
projecten voeren we uit in samenwerking met Stichting Wefaq, die ongeveer 
10.000 weeskinderen voorziet in al hun behoeften. Om al deze werkzaamheden 
efficiënter uit te voeren is er behoefte aan een weeshuis in Palestina. Twee jaar ge-
leden is onze partnerorganisatie, Stichting Wefaq, begonnen aan de bouw van een 
weeshuis met drie verdiepingen en een totale oppervlakte van 460 vierkante meter. 
Het weeshuis, waar IHH Nederland geldelijke steun aan heeft geboden, zal in 2020 worden 
geopend, in shaa Allah!

COÖRDINATIEBUREAU PALESTINA
WEESKINDEREN

GAMBIA

TURKIJE

BOSNIË
HERZEGOVINA
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NIGER

INDONESIË

TANZANIA

Het sponsporen van weeskinderen is een van de belangrijkste activiteiten van 
IHH Nederland. In zestien landen sponsoren wij iedere maand ongeveer drie 
duizend weeskinderen. Met onze steun worden zij voorzien van kleding, 
voedsel en schoolspullen. Het is een duurzaam en nuttig project. Kyrgyz-
stan is een van de landen waarin wij weeskinderen sponsoren. Op 20 juli 
2020 hebben we de geldelijke steun aan 69 weeskinderen overhandigd.

De weeskinderen van
Kyrgyzstan

Uw hulp is geleverd aan onze 
weeskinderen in Albanië
Weeskinderen zijn onze oogappels.. weeskinderen zijn onze 
parels .. degenen die het hoofd van een weeskind strelen 
en die hun onder hoede nemen, bereiden zich voor op een 
prachtige plek in het paradijs.

IHH Nederland kent het belang van weeskinderen. Zo is onze 
organisatie sinds het begin van haar oprichting gestart met 
het weeskindproject om voor deze kwetsbare kinderen te 
zorgen. Dankzij de steun van alle donateurs hebben onze 
weeskinderen wereldwijd weer een glimlach op hun gezicht.
Als IHH Nederland waren we tussen 5-9 september 2020 op 
het kantoor van onze partnerorganisatie Alsar in Tirana, de 
hoofdstad van Albanië. We waren er om weeskinderen te 
verblijden met donaties van onze gulle donateurs. Via deze 
partner worden er momenteel 153 weeskinderen gesteund. 
Vanwege de pandemie kwamen de kinderen in groepjes om 
hun contributie op te halen. Er was een vredige en vrolijke 
sfeer. Zo kon je de vreugde op de gezichten van de klein-
tjes lezen. Dankzij de steun van onze donateurs maken deze 
weeskinderen een betere kans in het leven. Namens IHH 
Nederland willen wij al onze donateurs nogmaals bedanken 
voor hun bijdrage aan dit prachtig en belangrijk project.

Om meer weeskinderen te helpen, hopen we meer dona-
teurs te bereiken en de blijvende steun van onze donateurs 
te ontvangen.

Laat deze weeskinderen niet alleen! U kunt zich online via 
onze website https://ihhnl.org/adopteer-een-wees/ aanmel-
den voor een weeskind. De kosten voor het deelnemen aan 
het weesproject bedragen € 30,- per maand, dat is slechtst € 
1,- per dag. Met uw steun speelt u een grote rol in hun leven!

Met behulp van onze waardevolle donateurs hebben we de weeskinderen in Kirgizië verblijd. 
Wij hebben tijd met hen doorgebracht en hebben genoten van hun gezelschap.
Het verblijden van weeskinderen is de grootste blijdschap ter wereld.
Het geluk van een weeskind is het mooiste geluk ter wereld.
Het helpen van weeskinderen is de mooiste hulp ter wereld.
Sponsor en verblijd nu een weeskind.
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 PROGRAMMA’S EN VERGADERINGEN

Melih Boran
Melih Boran is 10 jaar oud en woont in Zwolle. Tij-
dens de eerste nacht van de Ramadan is hij vóór 
zonsopgang wakker geworden met zijn gezin. Hij 
wilde gedurende de Ramadan iedere dag vasten. 
Zijn ouders raakten ontroerd door zijn voornemen. 
Om hem te belonen en aan te moedigen beloofde 
zijn vader dat hij een cadeau mocht uitkiezen als 
hij de hele maand zou meevasten. Zijn vaders be-
lofte motiveerde Melih en hij besloot zich voor te 
bereiden op een maand vasten.

Melih werd iedere dag wakker vóór zonsopgang 
en vastte iedere dag. Zijn geduld en doorzettings-
vermogen werden iedere dag nog meer geprezen 
door zijn ouders. De einde van de Ramadan na-
derde. Het was tijd dat zijn vader zich hield aan 
zijn belofte. Zijn vader vroeg Melih wat hij wilde 
als cadeau en had een vaag idee. Misschien zou hij 
een nieuwe computer, een nieuwe fiets of merk-
kleding willen. Zijn vader was niet voorbereid op 
het antwoord van Melih. Melih wilde een water-
put laten bouwen in een arm land of weeskinde-

ren helpen. Zijn ouders hadden dit niet verwacht, 
maar waren ontroerd en trots op hun zoon. Hij 
dacht aan de armen en minderbedeelden elders 
op de wereld.

Melih heeft zijn voornemen gedeeld met zijn di-
recte omgeving en is met zijn vrienden en familie 
een campagne begonnen. Het mooie idee wierp 
binnen korte tijd zijn vruchten af. Gezamenlijk 
hebben zij genoeg geld ingezameld voor drie wa-
terputten en het sponsoren van een weeskind 
voor een heel jaar.

Om de plannen in gang te zetten zijn Melih en zijn 
naasten naar het kantoor van IHH Nederland ge-
komen. Met het geld dat de campagne heeft opge-
bracht zullen duizenden mensen toegang krijgen 
tot schoon drinkwater en zal een arm weeskind 
voorzien worden van al zijn behoeften voor een 
jaar. Melih en zijn ouders zijn trots en enorm te-
vreden met dit resultaat.

Tussen 14 en 16 februari 2020 zijn de be-
stuursleden van de Europese IHH stichtingen 
bij elkaar gekomen in Niederbronn-les-Bains, 
Frankrijk voor een bestuurderskamp. Aan het 
kamp hebben de bestuurders van IHH Neder-
land, IHH België, IHH Frankrijk, IHH Oostenrijk 
en IHH Engeland deelgenomen.

Tijdens het kamp zijn de projecten en de jaar-
rekeningen van 2019 geëvalueerd en de voor-
nemens en plannen voor het nieuwe jaar be-
sproken. Tevens zijn criteria vastgesteld voor 

professionaliseren van het bestuur, planning, 
projectontwikkeling en het raporteren van 
projecten. De werkzaamheden voor het im-
plementeren van deze criteria zijn tijdens het 
kamp begonnen.

Wij willen alle bestuursleden die hebben deel-
genomen aan het kamp bedanken. Ook willen 
we het bestuur van IHH Frankrijk bedanken 
voor de voorbereiding en uitvoering van het 
kamp.

Algemene bestuursvergadering
Op 19 januari 2020 vond de jaarlijkse algemene be-
stuursvergadering van IHH Nederland plaats. Na een 
Koranrecitatie werd de vergadering geopend door een 
toespraak van ons algemeen bestuurslid Abdurrahman 
Katırcı. Katırcı zei dat wij een hulporganisatie zijn die 
wereldwijd actief is en zowel individuen als samenle-
vingen probeert te steunen. Hij gaf aan dankbaar te 
zijn dat hij deel mag uitmaken van onze organisatie. 
Katırcı zei dat de algemene bestuursvergadering, die 
jaarlijks in januari wordt gehouden, zeer belangrijk is 
voor de organisatie. Tijdens de vergadering wordt het 
voorbijgaande jaar geëvalueerd en worden de plannen 
voor het komende jaar bekend gemaakt. IHH Neder-
land acht het van belang dat elk bestuurslid deelneemt 
aan deze vergadering.

Tijdens de vergadering sprak ons algemeen bestuurs-
lid Hüseyin Gündüz over de boekhouding van het jaar 

2019. Gündüz heeft het rapport met behulp van gra-
fieken gepresenteerd. Volgens de gegevens van IHH 
Nederland is er in 2019 € 5.473,289,- aan steun ver-
zameld en aangeboden aan behoeftigen. Ten opzichte 
van het jaar ervoor bedraagt dit een groei van 33 pro-
cent en een netto groei van maar liefst € 1.347,997,-. 
Met deze middelen zijn 1.242.661 behoeftigen in 26 
landen geholpen.

Ons algemeen bestuurslid Selami Yüksel gaf aan dat 
IHH Nederland ieder jaar groeit. Om die groei bij te 
houden moet de organisatie meegroeien door te her-
organiseren en de werkzaamheden te actualiseren. 
Yüksel gaf een presentatie over een ‘Nieuwe Organisa-
tie Strategie’ en zei dat IHH Nederland voorbereid is op 
een nieuw jaar aan humanitaire hulpverlening.
De vergadering is afgesloten met de bespreking van de 
plannen voor 2020 en een Koranrecitatie.

Bestuursvergadering IHH EuropaBestuursvergadering IHH Europa
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AMSTERDAM ONTBIJT

ONTBIJT VOOR ELAZIĞ IN DEN HAAG

EINDHOVEN BAZAAR  VOOR HET COMPLEX 

DRUNEN
ONTBIJT

De voorbereidingen waren al maanden van te-
voren getroffen. Daarmee ook de spanning. De 
Eindhovense vrijwillgers van IHH Nederland be-
vonden zich in ons kantoor om een voorstel te 
doen voor een duurzaam project. Hoewel ze het 
spannend vonden, maakten ze zich ook zorgen. 
Ze wilden een complex laten bouwen met een 
weeshuis, school en moskee. Ze wisten dat de 
realisatie van zo een groot project tenminste € 
150.000,- zou bedragen. De vraag was of ze dat 
bedrag zouden kunnen inzamelen. Ondanks hun 
zorgen hebben ze hun voorstel gepresenteerd. 
Het idee was om verschillende programma’s te 
organiseren die ze met behulp van social media 
onder de aandacht wilden brengen. Het IHH Be-
stuur keurde het project goed en zo begonnen 
de voorbereidingen.

Het project zou uitgevoerd worden in Tsjaad. 
Tsjaad heeft een oppervlakte van 1.284.000 vier-
kante kilometer, waarvan een groot deel bestaat 
uit woestijngebieden. Het is een van de vijf arm-
ste landen ter wereld. De bevolking is groten-
deels moslim en houdt zich voornamelijk bezig 
met landbouw en veeteelt.

Het complex zou het “Ashab-ı Suffa complex” 
gaan heten. Ashab-ı Suffa was een onderwijs-
centrum in de Moskee van de Profeet in Medina, 
waarvan de leerlingen metgezellen waren en het 
onderwijs werd voorzien door de Profeet (s.a.v.). 
Het complex zal zo genoemd worden met de 
hoop dat het dezelfde vruchten zal afwerpen.

Het complex zal een weeshuis omvatten waarin 
70 weeskinderen zullen verblijven; een school 
waarin 300 leerlingen onderwezen zullen wor-
den; en een moskee waarin 200 mensen kunnen 
bidden.

De Eindhovense vrijwilligers van IHH Nederland 
hebben geluisterd naar de instructies met be-
trekking tot het project en zijn vervolgens begon-
nen aan de werkzaamheden. Hun zorgen leken 
verdwenen te zijn. Ze waren vastberaden en be-
reid om door te zetten, mocht dat nodig zijn. Ze 
zouden dag en nacht werken om hun doel te ver-
wezenlijken. Met deze overtuiging zijn ze begon-
nen met de promotie van het project en hebben 
ongeveer € 17.000,- ingezameld via social media. 
Op 8 maart 2020 hebben ze een benefiet geor-
ganiseerd in Nazar Partycentruml, waar mensen 
uit Eindhoven en de wijde omgeving aan hebben 
deelgenomen. Tijdens het benefiet is maar liefst 
€ 17.250,- ingezameld, oftewel een groot deel 
van het benodigde bedrag voor het complex.

Vergelijkbare programma’s zullen georganiseerd 
en uitgevoerd worden totdat het benodigde be-
drag is ingezameld.

EEN MOOIE DAG 
IN EINDHOVEN
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VERHOUDING TUSSEN UITGAVEN OP BASIS VAN DONATIES

■ Personeelskosten % 1,48

■ Kantoorkosten % 0,90

■ Promotie en Reclame Kosten % 0,67

■ Hulporganisatie Kosten % 0,55

■ Externe Organisatorische Kosten % 0,28

INDIRECTE KOSTEN 2020

■ Personeelskosten  € 134.807,12

■ Kantoorkosten € 82.154,51

■ Promotie en Reclame Kosten € 61.558,35

■ Hulporganisatie Kosten € 50.036,20

■ Externe Organisatorische Kosten € 25.622,92

Totaal € 354.179,10

HULPORGANISATIE KOSTEN
■ Ticketkosten vrijwilligers buitenland € 43.356,65

■ Onkosten vrijwilligers buitenland € 6.679,55

Totaal € 50.036,20

2020 yılında 47 yardım gönüllüsü yurdışı görevine gitti.

VERGELIJKING TUSSEN
DONATIE EN GEMAAKTE
ONKOSTEN IN 2020

■ 2020 Project donaties € 8.701.029,43

■ 2020 Uitgaven € 354.179,10

KANTOORKOSTEN

Verzekeringskosten    € 1.169,62

Kantoor Alarm Kosten    € 523,57

Kantoor Reparatiekosten    € 22.869,00

Kantoor Huurkosten    € 32.318,87

Autoverzekering    € 1.340,00

Jaarlijkse APK Kosten    € 220,00

Brandstofkosten    € 805,28

Lidmaatschap en abonnementskosten    € 1.865,22

Internetkosten    € 1.156,20

Telefoonkosten    € 1.798,03

Elektriciteitskosten    € 1.844,22

Water Kosten    € 611,34

Kantoor benodigdheden    € 156,25

Kantoor spullen kosten    € 15.476,91
T O TA A L

€ 82.154,51
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T O TA A L  € 134.807,12

T O TA A L  € 61.558,35

PERSONEELSKOSTEN 

Vrijwilligersvergoeding    € 417,05

Reiskosten    € 2.678,06

Pensioenkosten    € 14.269,19

Personeel Vakantiekosten    € 4.760,28

Personeel loonheffingkosten    € 33.096,36

Personeel Loonkosten    € 79.586,18

PROMOTIE EN RECLAME KOSTEN

Vergadering en programma kosten    € 620,00

Reclame kosten    € 26.612,86

Portokosten    € 12.740,91

Drukwerk    € 14.975,29

Website    € 6.609,29

EXTERNE ORGANISATORISCHE KOSTEN

Bank transactiekosten    € 14.314,02

Financiële Adviseurkosten    € 10.890,00

Officiële Correspondentie Kosten    € 181,50

Vertaling Kosten    € 229,90

KvK Kosten    € 7,50

T O TA A L  € 25.622,92

Totaal 5 
medewerkers

in dienst:
1- week 40 uur
2- week 32 uur
3- week 24 uur
4- week 24 uur
5- week 24 uur

Nr  Landen Totaal  �
Voedsel

�
Water 

�
Wees

�
Gezondheid

�
Sociale

�
Onderwijs

�
Landbouw

1  Kosovo  € 3.000,00  € 3.000,00 

2  Myanmar  € 5.000,00  € 5.000,00 

3  Malawi  € 10.000,00  € 7.500,00  € 2.500,00 

4  Sierra Leone  € 10.000,00  € 7.500,00  € 2.500,00 

5 Thailand-Pattani  € 10.000,00  € 10.000,00 

6 Servië-Preşova  € 10.500,00  € 3.000,00  € 7.500,00 

7  Benin € 11.009,00  € 8.509,00  € 2.500,00 

8  Mongolië € 41.356,89  € 41.356,89 

9  Ethiopië  € 49.092,00  € 5.000,00  € 44.092,00 

10  Bosnië 
Herzegovina € 81.417,00  € 17.615,00  € 56.402,00  € 7.400,00 

11  Kirgizië € 88.066,12 € 34.900,00  € 31.646,12  € 6.720,00  € 7.500,00 € 7.300,00 

12  Filipijnen € 89.610,00  € 70.500,00  € 11.060,00  € 8.050,00 

13  Albanië € 101.913,00  € 27.000,00  € 49.413,00  € 25.500,00 

14 Kameroen  € 128.095,69  € 30.082,97  € 65.653,72  € 32.359,00 

15 Togo  € 140.000,00  € 98.000,00  € 39.000,00  € 3.000,00 

16 Libanon € 146.970,00  € 143.970,00  € 3.000,00 

17 Indonesië € 150.691,00 € 7.500,00  € 74.480,00  € 34.692,00  € 31.519,00  € 2.500,00 

18 Ghana € 169.250,00  € 60.050,00  € 109.200,00 

19 Oeganda € 210.163,00  € 127.050,00  € 59.613,00  € 23.500,00 

20 Gambia € 244.372,94  € 94.025,00  € 10.500,00  € 118.574,00  € 8.823,94  € 3.075,00  € 9.375,00 

21 Yemen € 273.200,00  € 245.200,00  € 13.000,00  € 15.000,00 

22 Turkije € 295.762,52  € 112.826,62  € 7.485,90  € 162.950,00  € 12.500,00 

23 Sri Lanka  € 374.049,00  € 182.742,00  € 133.000,00  € 15.907,00  € 2.900,00  € 37.000,00  € 2.500,00 

24 Tanzanya € 447.590,00  € 192.135,00  € 9.600,00  € 77.470,00  € 50.000,00  € 118.385,00 

25 Afghanistan € 452.066,00  € 159.700,00  € 55.900,00  € 95.966,00  € 20.000,00  € 89.500,00  € 11.000,00  € 20.000,00 

26 Pakistan  € 516.978,26  € 126.232,21  € 372.186,73  € 14.540,00  € 4.019,32 

27 Niger  € 526.531,28  € 151.121,00  € 120.670,00  € 115.326,45  € 129.413,83  € 10.000,00 

28 Somalië € 574.327,46  € 277.275,00  € 115.000,00  € 98.538,00  € 46.514,46  € 15.000,00  € 12.000,00  € 10.000,00 

29 Bangladesh € 687.163,00  € 235.300,00  € 308.700,00  € 114.595,00  € 20.000,00  € 4.568,00  € 4.000,00 

30 Palestina € 707.758,64  € 166.425,59  € 106.335,88  € 325.716,64  € 40.382,87  € 4.977,79  € 63.919,87 

31 Tsjaad € 993.350,37  € 354.387,97  € 450.271,04  € 61.225,18  € 20.125,79  € 70.486,25  € 4.964,63  € 31.889,51 

Totaal € 7.549.283,17  3.004.904,25  1.970.497,37  1.383.621,29  175.084,19  454.481,12  394.085,57  166.609,38 

HULP
UITGAVEN 
PER LAND
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Onze bezoekers en bezoeken

Bezoek aan Ambassade van Albanië

Bezoek van Ambassadeur Somalië/ 
Mogadishu Dhr. Mehmet Yilmaz ziyareti

Bezoek aan het hoofdkantoor van IDSB
Algemeen secretaris Ali Kurt

Bezoek aan Minister van Onderwijs Tanzania Zanzibar

Bezoek van de eerste oprichters van 
IHH Prof Dr Necmettin Alkan - Kocaeli

BEDANKT

Verhoging ten opzichte
van het voorgaande jaar

€ 3.581.919,-

%65

2019
gerealiseerde hulp
€ 5.473.289,-

2020
gerealiseerde hulp
€ 9.055.208,-



Social Media
volgers/bezoeken

Kleine donaties 
leiden tot grote 
veranderingen

➉
aantal volgers

11.386 ➑
aantal volgers

3409 →
aantal volgers

275

Hollanda Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı
Internationale Humanitaire Hulporganisatie

 Burgemeester Röellstraat 16, 1064 BN Amsterdam Nederland
 ihhnl.org   info@ihhnl.org   +31(0)20 337 41 20   +31(0)6 44 44 21 21

aantal volgers

142.336
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