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AFGHANİSTAN
•  Ramadan voedselhulp
•  Weeskinderen
•  Gezondheid
•  Qurban

KIRGIZIË
•  Ramadan voedselhulp
•  Weeskinderen
•  Sociale Ondersteuning 
•  Qurban

THAILAND
Arakan Vluchtelingen
• Qurban

FILIPPIJNEN
• Ramadan voedselhulp
• Qurban

ARAKAN
Arakan Vluchtelingen
• Qurban
• Ramadan voedselhulp
• Water

INDONESIË
• Qurban
• Ramadan voedselhulp
• Sociale Ondersteuning 
• Weeskinderen
• Water

NEPAL
•  Sociale Ondersteu-

ning 
•  Voedsel
•  Qurban

PAKİSTAN
•  Ramadan voedselhulp
•  Water
•  Onderwijs 
•  Sociale Ondersteuning 
•  Qurban

ETHIOPIË
•  Weeskinderen
•  Water
•  Onderwijs
•  Ramadan voedselhulp
•  Qurban

OEGANDA
• Ramadan voedselhulp 
• Weeskinderen
• Onderwijs  
• Qurban  
• Landbouw  

KAMEROEN
• Ramadan voedselhulp
• Weeskinderen
• Water 
• Qurban 

TOGO
• Ramadan voedsel 
• Water 
• Qurban 

SIERRA LEONE
• Ramadan voedselhulp 
• Weeskinderen
• Onderwijs 
• Qurban 

GAMBİA
• Ramadan voedselhulp
• Weeskinderen
• Onderwijs 
• Gezondheid 
• Sociale 
• Ondersteuning 

NİGER
• Ramadan voedselhulp
• Weeskinderen
• Water 
• Qurban 
• Landbouw en 
• Veeteelt 

PALESTINA
• Ramadan voedselhulp
• Weeskinderen
• Water 
• Onderwijs 
• Gezondheid 
• Sociale 
• Ondersteuning  
• Qurban 
• Landbouw 

ALBANIË
• Weeskinderen
• Onderwijs 
• Gezondheid 
• Sociale 
• Ondersteuning  

BOSNIË EN
HERZEGOVINA
• Ramadan voedselhulp
• Weeskinderen
• Qurban 

SOMALIË
• Ramadan voedselhulp
•  Weeskinderen
•  Water
•  Gezondheid
•  Sociale
•   Ondersteuning 
•  Qurban
•  Onderwijs
•  Landbouw en veeteelt

TSJAAD
•  Ramadan voedselhulp
•  Weeskinderen
•  Water
•  Qurban
•  Landbouw en veeteelt

BANGLADESH
• Ramadan voedselhulp
• Weeskinderen
• Water
• Sociale Ondersteuning 
• Qurban

MONGOLIË
• Sociale ondersteuning 
• Water
• Qurban
• Onderwijs

TURKIJE
• Ramadan voedselhulp
• Weeskinderen
• Gezondheid
• Sociale
• Ondersteuning  

Acitiviteiten en projecten
van IHH Nederland
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Als IHH Nederland hebben wij in 2017 zeer 
succesvol en vruchtbaar werk voldaan. 
Dankzij de inzet van ons bestuur, onze vrij-
willigers en gulle donateurs is er in totaal 
€ 3.144.641,- (drie miljoen honderdvieren-
veertigduizend zeshonderd eenenveertig 
euro) aan hulp binnen gehaald. Met dit cijfer 
hebben wij ten opzichte van een jaar terug 
een groei van 50% waar gemaakt.

Met dit budget hebben wij in 23 arme landen 
projecten in het kader van voedsel, water, 
gezondheid, wees, sociale steun, onderwijs, 
landbouw en veeteelt geïmplementeerd. In 
totaal hebben 635 duizend arme begunstig-
den van deze projecten geprofiteerd. Wat 
een voldoening voor de gulle donateurs die 
geprezen worden door deze arme mensen..!

WIJ DANKEN AL ONZE

DONATEURS
VAN HARTE

€ 1.936,46

€ 14.019,89

€ 41.127,00

€ 43.229,29

€ 71.821,80

€ 105.154,53

€ 119.520,50

€ 434.475,72

€ 499.674,78

€ 528.071,90

€ 530.080,16

€ 755.529,87

2017 Inkomsten

Totaal € 3.144.641,90,-

Overige inkomsten 

Spaarpotten

Gezondheid

Landbouwproject 

Sociaal steunproject 

Algemeen donatie 

Onderwijs

Noodhulp

Waterproject 

Weesproject

Voedselproject 

Offerproject
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Er doen zich regelmatig natuurrampen voor in de 
wereld. Droogte, extreme regen en aardbevingen 
zijn veel voorkomende voorbeelden van natuur-
verschijnselen die vaak een verwoestende spoor 
achterlaten. Als gevolg van deze natuurrampen 
ontstaat er dan ook vaak hongersnood, armoede 
en verspreiden ziektes zich.

Ook hebzucht en drang naar macht van enkele in-
dividuen kan verwoestede gevolgen hebben voor 
de overige mensen. Miljoenen mensen worden ge-
dwongen om hun land te verlaten en onder erbar-
melijke omstandigheden hun leven voortzetten in 
vluchtelingenkampen e.d.

Of het nu om natuurrampen gaat of om onrecht, 
IHH NL richt zich vooral op de mensen die het het 
zwaarst te verduren hebben in de wereld.

Al een kwart eeuw is IHH NL bezig om zich op ver-
schillende plekken in de wereld in te zetten voor 
deze doelgroep. Vaak op juist die plekken die las-
tig te bereiken zijn, in moeilijke klimaten en onder 
zware omstandigheden. Zo zijn wij zonder tussen-
komst van derden direct in contact met hen die 
onze hulp het hardst nodig hebben. Gedreven, in-
teger, georganiseerd en met groeiende capaciteit 
zullen wij ons blijven inzetten voor hen die afhan-
kelijk zijn van hun medemens.

NOODHULP
REDT LEVENS

Noodhulp Programma Rohingya Vluchtelingen
Nr Soort hulp Aantal Begunstigden

1 Voedselpakket 4200 21000

2 Tent 1000 5000

3 Medische onderzoek en medicatie 7500 7500

4 Tijdelijke waterputten 40 40000
Totaal 12740 73500

 Noodhulp Projecten
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ARAKAN: HET 
TRIESTE EINDE VAN 
EEN OUDE NATIE
De vervolging van onze broeders en zusters in Arakan wordt 
in de afgelopen jaren vaker onder de aandacht gebracht. Als 
gevolg daarvan worden door verschillende internationale hul-
porganisaties en maatschappelijke instellingen hulpverlen-
ingscampagnes gevoerd ter ondersteuning van de bevolking 
van Arakan. Hoewel de plaats genaamd Arakan al eeuwenlang 
bestaat, wordt de moslimbevolking die daar leeft gedurende 
de laatste eeuw systematisch uitgemoord. Zoals de gezegde 
spreekt ‘uit het oog, uit het hart’, zo heeft het drama van deze 
gemeenschap die in een ver geografisch gebied woont, pas in 
de afgelopen jaren aandacht gekregen

Waar ligt Arakan, de plek waar veel mensen maar heel wein-
ig kennis over hebben, en waarom worden onze broeders en 
zusters daar vervolgd?… Laten wij beknopt informatie over dit 
onderwerp verschaffen. De staat Rakhine, waarvan de hoofd-
stad Sittwe is, in het zuidwesten van het land Myanmar (Burma) 
dat geografisch gezien in Zuid-Azië ligt, noemen wij Arakan. 
Ondanks het feit dat de naam van deze regio in werkelijkheid 
Arakan is, heeft de boeddhistische Myanmar-staat deze regio 
de naam Rakhine gegeven. In deze provincie wonen het boed-
dhistische Rakhine-volk en de Rohinga-moslimgemeenschap.
Vlak nadat de Profeet Mohammed (vzmh) van Mekka naar 
Medina emigreerde, had hij zijn metgezellen naar verschillende 
werelddelen gestuurd om de Islam te verkondigen. In dezelfde 
periode zijn er metgezellen gestuurd naar Turkistan, Anatolië en 
zelfs China, wederom met als doel om de islam te verkondigen.  
De islam heeft het gebied van Arakan in deze periode bereikt 
door metgezel Vakkas b. Malik, die als verspreider van de is-
lam naar dat gebied was gegaan. De islamitische geschiedenis 
in onze Anatolische regio en de islamitische geschiedenis in 
Arakan vallen qua periode aldus samen. Nadat in de achtste 
eeuw in de baai van Bengal een handelsschip van moslims was 
gezonken, zochten de overlevende zeevaarders hun toevlucht 
op het land van Arakan en bleven daar uiteindelijk, als gevolg 

waarvan de islam zich nog sneller verspreidde in dit gebied. 
Omdat dit gebied in de tijden daarna de meest bezochte cen-
trale plek was voor moslim handelaars, heeft de islam zich 

volledig gevestigd in deze streken. Tegen het jaar 1430 werd 
in dit gebied een moslimstaat opgericht genaamd het Arakan 
Sultanaat. In de loop der tijd werd deze staat de rijkste en meest 
welvarende staat van de regio. In de 16e en 17e eeuw begon de 
zeehandel met enkele Europese landen, waaronder Portugal en 
Nederland.

Toen de Britten in het jaar 1784 veel gebieden van Zuid-Azië 
hadden bezet, is het gebied van Arakan ook in beheer genomen. 
Zo is de islamitische Arakan-staat die al 354 jaar heeft bestaan, 
tenietgegaan. Dit is ook precies het begin geweest van de 
vervolgingen. Een tijd lang zijn de gruweldaden onder controle 
van de Britten verricht en later hebben de vervolgingen, doordat 
de Britten deze gebieden overlieten aan de genade van de My-
anmar-boedhisten, buitensporige proporties bereikt. Ondanks 
dat de moslims in 1932 opnieuw hebben geprobeerd een staat 
op te richten, is dit hen niet gelukt. İn 1942 zijn 150 duizend 
Arakan-moslims vermoord waarmee een van de grootste gen-
ocides van de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Vanaf dat 
moment zijn er alsmaar nieuwe uitroeiingen geweest. Door 
het gebrek aan communicatiemiddelen en de lange geografis-
che afstanden hebben wij jarenlang niets vernomen over deze 
moordpartijen.

İn 1984 heeft de Myanmar-staat te kennen gegeven de Ar-
akan-geografie en de Arakan-moslims  niet te erkennen. 
Zodoende zijn de fundamentele levensrechten van de Ara-
kan-moslims, zoals in de eerste plaats hun eigen identiteit,  
van hen afgenomen. Vanaf dat moment hebben ruim 200.000 

Arakan-moslims in 1992 vanwege het toenemende en terug-
kerende geweld hun toevlucht moeten zoeken in Bangladesh. 
Sindsdien moesten de Arakan-moslims voortdurend verhuizen 
naar buurlanden, voornamelijk naar Bangladesh. Als gevolg 
daarvan leven er sinds 15 september 2017 ruim 1.6 miljoen Ar-
akanen in buurlanden, 1 miljoen Arakanen in andere delen van 
Myanmar en 120.000 Arakanen in de provincie Rakhine (Ara-
kan) wat eigen grondgebied is. Dit beeld is geeft de vernietiging 
van een oude natie in de moderne wereld van de 21ste eeuw 
duidelijk weer.

Vanwege de recente uitmoordingen, onderdrukkingen en toen-
emende vervolgingen, hebben circa 500.000 Arakan-moslims 
binnen een maand tijd noodgedwongen hun toevlucht in Bang-
ladesh moeten zoeken. De Arakan-moslims hadden, na onder 
zeer barre omstandigheden en dagenlang te voet te hebben 
gereisd, Bangladesh bereikt met niets meer dan een paar li-
chte spullen als bezittingen. Deze mensen moesten dringend 
voorzien worden van allerlei basisbehoeften, zoals voedsel, 
om in leven te kunnen blijven. De beperkte mogelijkheden van 
Bangladesh zijn niet voldoende om deze mensen te kunnen 
voorzien in hun behoeften. İnternationale instellingen en huma-
niataire hulporganisaties moeten dringend hulp verlenen aan 
deze mensen. Anders zullen sterfgevallen door hongersnood 
onvermijdelijk zijn.

Coxs Bazar is de grootste stad die in het oosten van Bangladesh 
en aan het grensgebied van Myanmar ligt. Van deze stad naar 
het zuiden ligt de bekende Naf rivier aan de grens van Myanmar. 
De delen van deze rivier die verbonden zijn met het oceaan zijn 
zeer breed waardoor deze meer lijkt op een zee dan een rivier. 
De Arakan-vluchtelingen zoeken voornamelijk via deze rivier 
hun toevlucht in Bangladesh. De reizen die zij maken met kleine 
boten leiden vaak tot hun dood doordat deze boten zinken. Het 
pijnlijke is dat niemand weet hoeveel vluchtelingen er tijdens 
deze reis om het leven komen. Omdat deze mensen nergens 
geregistreerd staan, is het aantal mensen dat sterft en het aan-
tal mensen dat in leven blijft onbekend. Degenen die Bangladesh 
heelhuids bereiken, worden geplaatst in kampen die 20-25 km 
ten zuiden van Cox Bazar liggen, op heuvels en bij stromingen 
ver van de bewoonde wereld, op een trechtervormige schierei-
land richting het oceaan waar landbouw niet mogelijk is.

Als IHH-Nederland voelen wij al 20 jaar lang het drama van 
deze Arakan-moslims in onze harten, die pas in de afgelopen 
jaren in de wereldmedia is gaan verschijnen en bieden wij re-
gelmatig hulp. Sinds de recente gebeurtenissen hebben wij hoe 

dan ook onze hulpacties gestart en zijn wij in de eerste week 
van oktober naar de Myanmar-grens van Bangladesh gegaan 
om de ingezamelde gelden aan de Arakanen te bezorgen. Wij 
werden opnieuw vervuld van plaatsvervangende schaamte voor 
de mensheid na wat wij hier hebben gezien. Honderdduizenden 
Arakan-moslims zijn in kampen aan de randen van de heuvels 
en rivieren gevestigd en verblijven in tenten die gemaakt zijn 
van bamboebomen en nylon. Er ligt als gevolg van regen die 
constant valt in dat gebied overal modder. Zelfs in tenten is het 
grond vochtig en nat. Mensen kunnen hier slechts op nylon 
doeken zitten en slapen. Tijdens het bezoeken van de kampen 
hadden we de mogelijkheid om veel tenten te zien. Elke keer 
kregen we echter spijt van wat we hadden gezien. Dit omdat 
er in elke tent wel een zieke was en sommigen daarvan waren 
dodelijk ziek. Het meest pijnlijke was de hulpeloosheid.. Je kon 
niets doen.. Geen arts, geen medicijn. Hun gebeden waren ge-
tuigen van hun tranen, hun tranen getuigen van hun gebeden. 
Zowel de mannen als de vrouwen brachten hun hele dag door 
in de omgeving van de hulpverleningskampen. Hulporganisa-
ties zullen hulpgoederen uitdelen en zij zullen wat hen toekomt, 
meenemen naar hun tenten. Soms keren ze met lege handen 
terug naar hun tenten. Degenen die met een boodschappen-
tas naar hun tenten teruggaan hebben geluk, wat er dan ook in 
zit. Zij hebben geen enkel recht om voedsel te kiezen, zij heb-
ben geen enkele mogelijkheid tot volledige verzadiging en zij 
hebben geen eten op voorraad voor de komende dagen. İn hun 
woordenlijst bestaat er niets anders dan ‘geen’. Hun leven is 
net zo donker als die van de nacht. Zij moeten de hele nacht 
doorbrengen in het donker van de duisternis. Zij hebben zelfs 
geen vlammetje kaarslicht dat hen kan begeleiden.

Bij het rondlopen in de kampen kwamen wij in iedere regio 
moskeeën tegen die gemaakt waren van tenten. Wij werden 
behoorlijk emotioneel van deze mensen die de voorkeur gaven 
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aan het oprichten van gebedshuizen in plaats van een eigen 
verblijf. Ze hebben in zeer moeilijke omstandigheden en met 
beperkte mogelijkheden deze zogenoemde ‘tentmoskeeën’ 
gemaakt, zij bidden op de vaste tijden in gezamenlijkheid en 
sturen hun kinderen naar deze gebedsruimtes om Koran en hun 
religie te leren. Het zal wel hun temperament zijn dat de boed-
dhistische regering van Myanmar en de wereld stoort, waar-
door ze onderworpen worden aan slachtpartijen.

Om het leed van de Arakan-moslims wat te kunnen ver-
zachten en enigszins behulpzaam te kunnen zijn, hebben wij 
als IHH-Nederland in de dagen dat wij daar aanwezig waren 
voedseltassen verspreid met daarin producten zoals rijst, lin-
zen, olie, zout, melkpoeder voor kinderen, aardappelen en 
uien. Daarnaast hebben wij tenten, plaatselijke kleding en hy-
giënekits uitgedeeld. İn totaal heeft IHH-Nederland ruim 1000 
gezinnen ondersteund. Onze hulpverlening verliep goed geor-
ganiseerd en conform het programma. Wij maakten ons voort-
durend zorgen over hoe we zonder enige chaos deze hulp aan 
zo veel begunstigden zouden kunnen verlenen. Maar achteraf 
waren wij erg blij dat we ons geen zorgen hoefden te maken. 
Want alle hulp verliep onder de controle en binnen de organi-
satie van de militairen uit Bangladesh. De hulpdiensten en het 
bedrag die alle hulporganisaties willen geven, worden doorge-
geven aan het coördinatiecentrum voor hulpverlening die onder 
het beheer is van de militairen. Vanuit hier wordt bepaald aan 
hoeveel mensen per kamp hulp verleend moet worden en 
vervolgens worden hulporganisaties naar de distributiecentra 
in de buurt van de kamp begeleid. De Arakan-vluchtelingen die 
reeds voorzien waren van een nummer komen bij de hulpver-
leningsgebieden aan en wederom wordt hulp onder controle 
van de militairen zonder enige opstopping aan de behoeftigen 
verleend. Dit voorkomt dat alle hulp naar bepaalde plaatsen 
gaat en zorgt ervoor dat alle vluchtelingen de kans voor hulp 
krijgen.

De Arakan-vluchtelingen die in de kampen wonen hebben 
naast voedsel, kleding en huisvesting ook dringend behoefte 
aan schoon drinkwater. Er is naast regenvijver en vuil kreek-
water geen ander water. Daarom is het zeer dringend om in 
deze kampen waterputten te bouwen. Aangezien onze part-
nerorganisatie ons reeds op de hoogte had gesteld van deze 
situatie, waren wij alvorens we daar aankwamen, aangevangen 
met de bouw van 40 waterputten in de kampen die het nodig 
haddenBinnen het kader van ons hulpprogramma hebben wij 
de opening en controle van de putten voorts gevolgd. Bij het 

bezichtigen van onze waterputten hebben wij opgemerkt dat de 
Arakan-vluchtelingen hier hun was en afwas doen, dat kinder-
en en mannen erin baden maar dat bovenal schoon drinkwater 
hieruit wordt geleverd. Wij vinden dit een essentieel project en 
zullen daarom als IHH-Nederland deze putten blijven bouwen.
Het zal vergeten worden!… Het zal vergeten worden!… Het zal 
vergeten worden!…

Zolang het drama van de Arakan-vluchtelingen in nieuwsitems, 
in politieke agenda’s en op social media blijft verschijnen, bli-
jven mensen hier gevoelig voor. Hierdoor worden ook hulpcam-
pagnes gestart en kan de nodige hulp deze mensen bereiken. 
Mensen vergeten echter heel vaak zodra de aandacht van de 
media wegzakt. Ervaringen tonen aan dat dit het geval is bij alle 
menselijke crisissen. Na een tijdje zal het drama van de Ara-
kan-vluchtelingen vergeten worden. Deze mensen worden dan 

alleen aan hun lot overlaten. We zeggen altijd, roepen zelfs hard 
uit: Deze mensen hebben geen andere zekerheid dan hulp. Wij 
moeten ons bewust blijven van het feit dat elk moment dat wij 
onze Arakan-broeders vergeten, zij dichterbij de dood komen.
Al vergeet de wereld, wij zullen niet vergeten en wij zullen het 
niet laten vergeten. Wij zijn immers een gemeenschap die zich 
bewust is van de humanitaire en islamitische verplichtingen.

Elk van hen heeft een tragisch verhaal. Vluchtelingen 
afkomstig uit Damascus, Hama, Homs, Aleppo, Da-
raa, kortom uit alle uithoeken van Syrië. Sommigen 
sloegen midden in de nacht op de vlucht onder  het 
donderende geluid van bommen, anderen verloren 
hun mannen tijdens invallen en weer anderen werden 
weggejaagd uit hun vaderland nadat er eerst beslag 
werd gelegd op hun spullen. Echter keken ze allemaal 
terug naar het land, vol met hoop, die ze nu moesten 
verlaten. Net als de Profeet, die keek naar Mekka en 
zei dat hij ooit terug zou keren naar zijn geboorteplek. 
De ongenadige oorlog heeft moeders van hun kinde-
ren, kinderen van hun vaders, echtgenotes van hun 
echtgenoten, opa’s van hun kleinkinderen afgenomen. 
Vluchtelingen, die door te vluchten hun levens hebben 
gered, zijn gedwongen om asiel te zoeken in buurlan-
den. Twee miljoen Syrische vluchtelingen worden op-
gevangen in buurland Libanon met een bevolking van 
vier miljoen mensen.

De vijftig jaar oude mevrouw Saliha is met haar vier 
kinderen van het platteland rondom Damascus ge-
vlucht naar Shebaa in het zuiden van Libanon. She-
baa bevind zich op de grens met Syrië en Israël, heeft 
4.000 inwoners en is gelegen tussen twee bergen met 
steile hellingen. Achter een van deze bergen bevindt 
zich Israël en achter de andere berg ligt Syrië. Van-
uit Shebaa zijn de Israëlische controleposten duidelijk 
te zien. Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog 
wonen er meer Syrische vluchtelingen in Sheeba dan 
Libanezen. Mevrouw Saliha is een van deze vele vluch-
telingen. Vier jaar geleden moest ze na een aanval 
op haar dorp vluchten, met haar vier kinderen. Haar 
echtgenoot en haar oudste zoon bleven achter om hun 
huis en bezittingen te beschermen. Met alle waarde-
volle spullen die ze konden dragen begonnen aan de 
reis naar Shebaa. Op een koude winternacht beklom 
ze samen met haar kinderen de steile berg. Hun bezit-
tingen droeg ze in een deken op haar rug. Toen ze de 
top eenmaal hadden bereikt bleek de zijde van de berg 
die naar Shebaa keek nog steiler te zijn dan de zijde 
die ze reeds hadden beklommen. Het afdalen met al 
hun spullen op haar rug leek onmogelijk. Er resteerde 
slechts één ding: ze rolde het deken met al hun bezit-
tingen erin van de berg en klom samen met haar kin-
deren naar beneden. Eenmaal beneden zagen ze dat 
hun spullen verspreid lagen over de voet van de berg 
en dat sommige spullen onbruikbaar waren geworden. 
Wanhopig raapten ze de spullen die ze nog konden ge-
bruiken op en liepen de rest van de weg naar Shebaa. 
Hoewel mevrouw Saliha en haar vier kinderen veilig 
zijn, krijgen ze geen nieuws over haar echtgenoot en 
haar oudste zoon. Ze weten niet of ze in leven zijn of 
niet. Mevrouw Saliha lacht al vier jaar niet meer, iedere 
dag kijkt ze met tranen in haar ogen over de genadelo-

ze bergen die ze beklom om te zien of haar echtgenoot 
en zoon haar tegemoet zullen lopen.

Mevrouw Saliha is een van de miljoenen Syrische 
vluchtelingen. Elke vluchteling in Turkije, Libanon, Jor-
danië en in andere delen van de wereld heeft jammer 
genoeg vergelijkbaar verdriet meegemaakt, maar pro-
beren desondanks verder te gaan met het leven.

De 1.2 miljoen vluchtelingen die door de Verenigde 
Naties zijn geregistreerd, zijn grotendeels geplaatst 
in kampen en leven onder zware omstandigheden. De 
ongeregistreerde vluchtelingen hebben zich in ver-
schillende steden van Libanon gevestigd, leven onder 
zware omstandigheden en verrichten zwaar werk voor 
lage lonen. Door deze toestroom van goedkope arbeid 
hebben veel Libanezen hun baan verloren, waardoor 
er sociale problemen heersen in het land. Er heerst 
haat jegens vluchtelingen. Door de toestroom van Sy-
rische vluchtelingen leven op dit moment etnische en 
religieuze groeperingen in het kleine land samen in 
hectische omstandigheden. Het land staat op het punt 
van springen door deze druk.

IHH Nederland, die gewend is om in zware tijden en 
onder zware omstandigheden hulp te verlenen, is tus-
sen 17 en 22 februari 2017 nogmaals naar Libanon ver-
trokken om hulppakketten aan Syrische vluchtelingen 
uit te delen.

Voordat we de hulppakketten hebben uitgedeeld, heb-
ben we met onze partnerorganisatie in Libanon, Dar 
Al Zahraa, gedetailleerd de plaatsen geconstateerd 
waar de meeste hulpbehoeftigen zich bevonden. Hier-
op hebben we met de moefti’s in het noordelijke Anjar 
en medewerkers van het vluchtelingenkamp in Aarsal 
hulp verleend aan de vluchtelingen die zich bevinden 
in: Shebaa, Kefar Sava en Hisya. Dit heeft succesvol 
plaatsgevonden. In alle gebieden waar eerder pakke-
ten zijn uitgedeeld hebben vluchtelingen die al eer-
der een hulppakket hebben ontvangen van IHH, een 
ontvangstbevestiging ingevuld en bij de verantwoor-
delijke medewerkers ingeleverd. Hierdoor vonden er 
geen chaotische situaties plaatst tijdens het uitdelen 
van de pakketten. In het kader van dit project hebben 
we 1400 gezinnen voorzien van zeventien levensmid-
delen, winterdekens, kleding en chocoladepakjes voor 
de kinderen. In totaal hebben we hulp geboden aan 
ongeveer 7000 mensen.
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van de oude…
De Verdreven Kinderen 



IHH Nederland heeft zich wederom ingezet om hulp 
te verlenen in het door droogte getroffen Somalië. 
In het kader van ons noodhulp project zijn alge-
meen bestuurslid, Hüseyin Gündüz en vicevoorzit-
ter jongerencommissie, Talha Uluçay, op 25 april 
2017 afgereisd naar Somalië. Hieronder volgt het 
reisverslag van Talha Uluçay over deze ingrijpende 
reis;

Het is mijn eerste bezoek aan Somalië en ik neem 
de omgeving dan ook zorgvuldig in mij op. Hetgeen 
ik in Somalië aantref, overtreft alle verhalen die 
ik reeds heb gehoord. Het door burgeroorlog ge-
teisterde Mogadishu, ligt volledig in puin. In ieder 
gebouw zijn kogelgaten te vinden van de vele vuur-
gevechten die in de stad hebben plaats gevonden. 
Er zijn overal controleposten en checks t.b.v. de vei-
ligheid worden streng gehandhaafd. Desondanks 
vinden er nog steeds iedere dag vuurgevechten 
plaats en vallen er doden. Ons contactpersoon van 
de lokale partnerorganisatie blikt met heimwee te-
rug over de jaren ’70. Somalië en met name, Moga-
dishu, waren destijds rijke gebieden. Zelfs in zo’n 
mate dat zij zelf hulp verleende aan de Golfstaten.

De eerste hulp zullen we verlenen in een gebied dat 
ongeveer 15 kilometer buiten Mogadishu ligt. Hier 
zullen we m.b.v. grote watertanks water uitdelen 
en 98 offers brengen waarvan het vlees wordt uit-

gedeeld aan de behoeftigen in de omgeving.

Samen met de watertanks, het belangrijkste on-
derdeel van onze campagne, arriveren we in de 
buitenwijk van Mogadishu. Hier bevindt zich een 
kamp waar tienduizenden mensen zich hebben 
verzameld en hun woonplaats hebben verlaten, in 
de hoop elders voedsel en drinkwater te vinden. 
De ontheemden wonen in geïmproviseerde tenten 
van takken en lappen stof. We vragen aan ons con-
tactpersoon wat deze mensen zouden doen als er 
geen hulp wordt geboden door humanitaire orga-
nisaties. De vraag blijft onbeantwoord…. Men blijft 
hopen dat de situatie niet nóg verder zal verslech-
teren.

We beginnen met het uitdelen van het water en 
delen de blijdschap van deze mensen, die in geen 
tijden vers water hebben gezien.

De volgende dag reizen we vroeg in de ochtend 
naar de stad die het zwaarst is getroffen door de 
droogte; Baidoa. We begeven ons naar de buiten-
wijken van deze stad en treffen een nog heftiger 
beeld aan dan de vorige dag in Mogadishu. De men-
sen hier hebben nog meer behoefte aan hulp en 
zijn mogelijk nog wanhopiger. Zonder enige tijd te 
verliezen beginnen we met het uitdelen van water 

uit de watertanks.
Eén van de mensen die we van hulp voorzien, Fa-
tima Mohamed genaamd, verteld ons dat de die-
ren in haar dorp zijn omgekomen door de droogte 
en dat men de grond niet meer kon bewerken. Uit 
angst ook om te komen van de honger en dorst, 
hebben zij en haar dorpsgenoten in twee dagen tijd 
80 kilometer lopend afgelegd om naar Baidoa te 
komen. Anderen vertellen ons soortgelijke verha-
len en weer anderen hebben ons nooit hun verhaal 
kunnen vertellen….

Terwijl we bezig zijn met het uitdelen van wa-
ter treffen we tevens de voorbereidingen voor de 

voedselhulp die we op een volgende locatie zullen 
bieden. De voedselpakketten bevinden zich in een 
omheind gebied. Na controle van de pakketten be-
ginnen we met de distributie ervan. Alle behoefti-
gen hebben van tevoren een nummer gekregen en 
begeven zich om de beurt naar de plek van distri-
butie. De gezinnen worden voorzien van rijst, meel, 
olie en suiker. In totaal hebben 800 gezinnen een 
voedselpakket ontvangen.

De volgende dag keren we terug naar Mogadishu 
en bezoeken we onze weeskinderen. We hebben 
cadeaus van hun sponsoren in Nederland meege-

nomen en proberen hen op deze manier wat blijd-
schap te brengen. Het laatste onderdeel van ons 
project bestaat uit een gezondheidsscreening en 
de distributie van medicijnen.

Aan boord van het vliegtuig op onze terugreis den-
ken we terug aan de mensen die we hebben ach-
ter gelaten en wat er met hen zal gebeuren als zij 

geen hulp meer krijgen. Het 
antwoord is iets waar we lie-
ver niet aan denken en we 
kunnen alleen maar hopen 
dat zij hulp zullen blijven 
ontvangen. We eindigen 
onze reis dan ook met ge-
mengde gevoelens en een 
ongerust hart.

SOMALIË
De definitie van wanhoop 
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IHH Nederland steunt met regelmaat de Syrische 
vluchtelingen die sinds het begin van de Syrische 
Burgeroorlog in 2011 misplaatst zijn. We hebben 
meerdere keren hulp geboden aan vluchtelingen 
nabij de grens met Turkije en Jordanië en aan 
vluchtelingen in Macedonië. Dit jaar heeft ons 
team langs de Libanese grens voedsel- en winter-
pakketten uitgedeeld aan Syrische vluchtelingen.
Volgens de cijfers van de Verenigde Naties wonen 
er 1,5 miljoen vluchtelingen in Libanon, terwijl lo-
kale bronnen beweren dat er 2 miljoen vluchte-
lingen wonen. Syrische vluchtelingen leven onder 
zeer zware en grimmige omstandigheden. Ze wo-
nen in kampen van tenten die gemaakt zijn van 
nylon en ander restmateriaal. De 2 miljoen vluch-
telingen hebben hectiek en chaos veroorzaakt in 
Libanon. De staat en internationale organisaties 
schieten tekort in het voorzien van onderdak en 
voedsel.

Om doelbewust in te grijpen hebben we een cam-
pagne gestart. Met onze vrijwilligers uit Haarlem, 
Ali Yıldız en Aplarslan Bekdur, is Huseyin Gunduz 
op 18 januari 2017 vertrokken naar Libanon om 

voedsel- en winterhulp te bieden.
Onze partnerorganisatie in Libanon, Dar Al Zah-
raa, heeft na overleg van tevoren de voedsel- en 
winterpakketten vervaardigd. Deze pakketten 
bestaan uit zeventien voedselproducten en voor-
zien een gezin twintig dagen lang van voedsel. We 
hebben in totaal vijfhonderd voedselpakketten en 
duizend dekens uitgedeeld. Een deel van de voed-
selpakketten in het vluchtelingenkamp in Aarsal, 
een ander deel in het noordoosten van Libanon en 
de rest in het zuiden nabij de grens van Syrië in 
een klein dorp. Vijftig voedselpakketten en hon-
derd dekens zijn uitgedeeld aan Palestijnse vluch-
telingen die destijds naar Syrië zijn gevlucht en 
vervolgens werden gedwongen om naar Libanon 
te vluchten.

Vanwege de barre omstandigheden waarin de Sy-
rische vluchtelingen leven heeft het team na af-
loop besloten om nog een campagne te starten 
voor vluchtelingen in Libanon.

Voedsel- en winterpakketten 
voor Syrische vluchtelingen in 
Libanon

Syrische vluchtelingen Noodhulp
Nr Soort hulp Aantal Begunstigden

1 Voedselpakket 3000 15000

2 Deken 1400 1400

3 Brandstofkachel 700 3500
Totaal 5100 19900

Al sinds 1993 biedt IHH Nederland verschillende soor-
ten hulp in arme landen/gebieden. Onze projecten 
zijn gebaseerd op thema’s zoals voedsel, water, ge-
zondheid, weeskinderen, landbouw, veeteelt, sociale 
ondersteuning, onderwijs en noodhulp. In het kader 
van dit laatste heeft IHH Nederland onlangs noodhulp 
in Somalië geboden, wat momenteel wordt geteisterd 
door een enorme droogte. In de vorm van water(put-
ten) en voedselpakketten is er getracht hulp te bieden 
aan de mensen die het zwaarst getroffen zijn door 
deze natuurramp.

In de afgelopen jaren zijn veel landen in Afrika ver-
woest door de droogte wat aan veel mensen het leven 
heeft gekost. Eén van deze landen is Somalië. Volgens 
de gegevens van de Verenigde Naties worden zes mil-
joen Somaliërs, de helft van de totale bevolking, ge-
raakt door de droogte. Hiervan moeten 439.000 men-
sen noodhulp ontvangen om in leven te kunnen blijven.

Niet alleen de droogte maar ook de economische si-
tuatie en het gevaar van terrorisme bemoeilijkt de 
omstandigheden van deze mensen.De bevolking die 
hierdoor wordt geraakt, vertrekt van het platteland 
naar de steden en de grotere gemeenten. Met behulp 
van boomtakken en doeken worden tenten gemaakt 
en ontstaan geïmproviseerde tentenkampen. Overal 
in het land, maar met name in Baidoa, zijn dergelijke  
kampen opgezet. Honderdduizenden mensen probe-
ren in deze kampen te overleven middels de plaatselij-
ke hulp die daar wordt geboden.

IHH Nederland heeft in de laatste week van maart 
noodhulp geboden in Baidoa, Somalië. Baidoa is het 

district dat het zwaarst is getroffen door de heersen-
de droogte. De activiteiten van het noodhulp-project 
zijn door ons bestuurslid Ayhan Arslantaş gecoördi-
neerd. We hebben 2.000 gezinnen van voedselpakket-
ten voorzien welke onder andere meel, rijst, olie en 
suiker bevatten. Daarnaast hebben we 20.000 gezin-
nen voorzien van water door middel van veertig grote 
watertanks. Daarnaast zijn er, om een duurzame op-
lossing te kunnen bieden voor het watertekort, werk-
zaamheden gestart voor de bouw van 27 waterputten. 
Iedere waterput kan 4.000 personen voorzien van 
water. Zo zullen straks tientallen duizenden mensen, 
middels de waterputten, toegang krijgen tot schoon 
drinkwater. Naast de noodhulp heeft IHH Nederland 
tevens 243 offers gebracht namens donateurs van IHH 
Nederland. Het vlees hiervan is uitgedeeld aan de lo-
kale bevolking.

Volgens de schattingen van IHH Nederland zijn ruim 
250.000 behoeftigen geholpen door middel van dit 
project. Maar, IHH Nederland blijft doorgaan en het 
bestuur heeft dan ook aangegeven dat de organisatie 
in de nabije toekomst weer naar Somalië zal gaan om 
hier noodhulp te bieden.

NOODHULP SOMALIË
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Somalië Noodhulp
Nr Soort hulp Aantal Begunstigden

1 Voedselpakket 3152 15760

2 Hulpverlening via watertanks 58 200000

3 Qurban 243 4860

4 Waterputten 27 108000

5 Medische onderzoek en medicatie 4000 4000
Totaal 7480 332620



ARAKAN SYRISCHE
VLUCHTELINGEN

SOMALIËBANGLADESH
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Tijdens de ramadan, de maand van barmhartig-
heid, bereikt de spiritualiteit een hoogtepunt. 
Men draagt meer zorg voor het verrichten van 
zijn gebeden en kijkt meer om naar behoeftigen. 
In deze maand komt het vrijgevigheidsgevoel tot 
leven en verzachten de harten van mensen.

Derhalve is de Ramadan de tijd om zorg te dragen 
voor de armen; de behoeftigen te steunen en een 
helpende hand uit te steken naar iedereen die er 
alleen voor staat. Vastende gelovigen beginnen in 
deze maand aan een wedstrijd in het verrichten 
van liefdadigheid.

In deze heilige maand is het aan ons de taak om 
de solidariteit op een zo bewust mogelijke manier 
te ervaren en dat met iedereen te delen. De ra-
madan is voor ons een gelegenheid om nader tot 
onszelf te komen, maar ook een kans om de pro-
blemen in onze omgeving met broederschap op 
te lossen.

Solidariteit is het best uitgelegd door de Profeet 
(vzmh): “Hij is geen gelovige, wie zichzelf vol eet 
terwijl zijn buur naast hem honger heeft.” (Al Buk-
hari).

IHH Nederland deelt met dit bewustzijn sinds jaar 
en dag in twintig landen voedselpakketten uit aan 
behoeftigen tijdens de ramadan. Daarnaast kopen 
we kleding voor honderden weeskinderen en ver-
breken we het vasten met duizenden behoeftigen. 
Ook u kunt hier aan deelnemen door ons jaarlijkse 
ramadan project te steunen.

RAMADAN
BARMHARTIGHEID
VRUCHTBAARHEID
EN DELEN

Nr Land Voedsel
Pakket Kg İftaar voor 

armen
Kleding
voor wezen

1 Afghanistan 395 22 300 100
2 Arakan Myanmar 977 26 180 100
3 Bangladesh 400 30 600 100
4 Tsjaad 750 25 300 100
5 Indonesië 800 15 500 100
6 Ethiopië 4700 35 50
7 Filipijnen 1900 10 500 50
8 Palestina 430 17 200
9 Gambia 541 40 250 100
10 Kameroen 750 25
11 Kirgizië 900 16 300 50
12 Niger 610 32 500 100
13 Pakistan 800 30 500 50
14 Somalië 1240 37 50
15 Syrische vluchtelingen 1550 25
16 Togo 950 20 350 50
17 Oeganda 720 25 320 50
18 Albanië 100 15
19 Mali 642 42 150 100

Totaal 19155 0 4950 1150

IN 2017 GEREALISEERDE
RAMADAN HULP PROGRAMMA

IN 19 LANDEN ZIJN ER AAN 19.155 FAMILIES 
516 TON VOEDSEL UITGEDEELD EN HEBBEN IN TOTAAL 
95.775 HULPBEHOEFDIGDEN HIERVAN GEPROFITEERD

Ramadan Inkomsten

 Ramadan Projecten
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Zakât ul- fitr
€ 204.360,00

Totaal € 566.984,-

Eid ul- fitr
€ 67.717,00

İftaar voor 
armen
€ 22.125,00

Kleding
voor wezen
€ 35.377,00

Voedsel
Pakket
€ 237.405,00



IHH NEDERLAND HEEFT 
DIT JAAR EEN SUCCESVOL 
RAMADAN PROGRAMMA 
GEREALISEERD

IHH Nederland heeft dit jaar wederom een succesvol Rama-
dan programma gerealiseerd. Er is maar liefst € 566.984,- 
ingezameld welke volledig is ingezet ten behoeve van hulp-
behoeftigen wereldwijd. Dit is een stijging van 39% t.o.v. 
2016!

Tijdens ons jaarlijkse Ramadan programma hebben we in 19 
landen activiteiten ondernomen. Het belangrijkste onder-
deel van dit project bestaat uit het uitdelen van voedselpak-
ketten. Dit jaar zijn 19.155 gezinnen voorzien van voedsel-
pakketten wat neer komt op een totaal van 516 ton kilo aan 
voedsel.

Daarnaast hebben we kleding geschonken aan honderden 
weeskinderen ter gelegenheid van Eid al fitr en hebben we 
zo getracht om een glimlach op hun gezichtjes te toveren. 
Tijdens het Ramadan programma hebben we tevens het 
vasten verbroken met duizenden behoeftigen in Afrika, Mid-
den-Azië en Zuid-Azië door middel van het houden van if-
tars. We hebben met hen de sfeer geproefd en hun vreugde 
gedeeld.

Dit jaar zijn er ook een aantal duurzame projecten opgezet 
om gezinnen langdurig te steunen. Zo hebben we bijvoor-
beeld in Myanmar gezinnen voorzien van huishoudelijke 
benodigdheden.

Al met al heeft IHH NL dit jaar tijdens de ramadan 26.127 ge-
zinnen geholpen, wat neer komt op ruim 140.000 mensen.
Wij willen al onze donateurs van harte danken. Jullie zijn de-
genen die het voor ons mogelijk maken om in de woestijnen 
van Afrika, de steppen van Midden-Azië en de regenwouden 
van Zuid-Azië behoeftigen te ontmoeten en hen te steunen. 
Wij zijn er trots op dat wij ons hebben kunnen inzetten om 
uw donaties op de juiste plekken te krijgen en willen bij de-
zen alle groeten en mooie smeekbedes van de armen, wees-
kinderen en vluchtelingen aan u overbrengen. Moge Allah 
jullie bijdrage aanvaarden.
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De maand die barakah brengt, en 
waarin barakah wordt gedeeld.

RAMADAN
VOEDSEL PAKKET

ZAKÂT-UL
FITR

ZAKÂT

KLEDING VOOR
WEESKINDEREN

IFTAR 
 VOOR HULPBEHOEFTIGEN

25,- 

10,- 

20,- 

5,- 

% 2.5
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‘Qurban’ is het offeren van een offerdier tijdens 
Eid-ul-Adha, oftewel, het offerfeest. Deze vorm 
van aanbidding kent niet alleen voordelen voor 
het individu en de samenleving, maar kent ook 
een spiritueel voordeel, namelijk het getuigen van 
een toewijding aan Allah. 

Anders dan het slachten van een dier puur voor 
het vlees of voor de huid, offert men een Qurban 
in naam en omwille van Allah. Het vlees, de huid 
en de overige materiële voordelen van het dier, 
zijn in essentie slechts het wereldlijke aspect van 
de Qurban. De intentie ligt echter bij het gehoorza-
men van onze Schepper en het uitvoeren van een 
daad omwille van Hem. De focus zou niet moeten 
liggen op het afzien van geld of materiaal. Maar 
tegelijkertijd is het wel van belang om het offer op 
zo’n manier te brengen dat de mensheid er zoveel 
mogelijk profijt van heeft.

Qurban houdt binnen een samenleving broeder-
schap en solidariteit in stand; het draagt bij aan 
het realiseren van sociale rechtvaardigheid. Dit 
aspect is vooral duidelijk te zien in omgevingen 
waarin de armen niet de mogelijkheid hebben om 
vlees te eten. Qurban zorgt ervoor dat de rijken 
omwille van Allah met voldoening afstand kunnen 
doen van hun bezittingen om behoeftigen te steu-
nen. Het maakt hen minder afhankelijk van we-
reldlijk materiaal en geneest hen van gierigheid.

IHH Nederland heeft altijd de grootste zorg gedra-
gen om de Qurban zo goed mogelijk te realiseren. 
Sinds onze oprichting in 1993 hebben wij jaarlijks 
in minstens twintig landen offers gebracht en het 
vlees verdeeld aan behoeftigen. Zodoende hebben 
we miljoenen armen voorzien van vlees en hun 
prachtige smeekbedes mogen aanhoren.

Qurban: het nader 
komen tot Allah

 Offer Projecten

Extra Aandelen

Ingezamelde aandelen

Aandelen die geofferd zijn

Begunstigden 

1174

9191

10981

274525

 Offer Projecten
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2017 Qurban Programma
 
Nr Land Aandeel Beguntigde

1 Afghanistan 609 15225
2 Arakan-Myanmar 455 11375
3 Albanië 42 1050
4 Bangladesh 266 6650
5 Tsjaad 1433 35825
6 Indonesië 196 4900
7 Ethiopië 664 16600
8 Filipijnen 630 15750
9 Palestina 82 2050
10 Gambiya 427 10675
11 Gana 287 7125
12 Kameroen 1050 26250
13 Kirgizië 292 7300
14 Kosovo 56 1400
15 Mongolië 911 22775
16 Niger 1029 25725
17 Pakistan 317 7925
18 Somalië 1200 30000
19 Syrische vluchtelingen 55 1375
20 Togo 385 9625
21 Oeganda 595 14875

Totaal 10981 274475
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TOEVERTROUWD 
AAN DE MENSHEID
WEESKINDEREN

Weeskinderen zijn voor ons altijd een prioriteit geweest. Zij zijn 
door de mensheid aan ons toevertrouwd. Zij hebben hun ou-
ders verloren aan oorlogen of hebben gezien hoe hun ouders 
het leven lieten door ziektes of ongelukken. Over de hele we-
reld zijn ouders slachtoffers geworden van de wereldse lusten 
van anderen. Hun kinderen hebben nog voordat hun kindertijd 
voorbij was kennis gemaakt met het kille gezicht van oorlog. 
Weeskinderen hebben hun moeders en vaders niet meer bij 
zich. Zij verdienen het meer dan iedereen om beschermd te 
worden.

Onze profeet, die zelf ook een wees was, is getuige geweest 
van de manier waarop weeskinderen werden mishandeld in de 
samenleving waarin hij leefde. Om die reden is hij uitermate 
strikt geweest over het beschermen van de rechten weeskinde-
ren. Zowel in de Koran als in zijn vele Ahadith(overleveringen 
van de profeet Mohammed) heeft hij dit ter sprake gebracht en 
onder de aandacht van zijn metgezellen en ummah gebracht.

Het helpen van een weeskind doen we met het tonen van liefde 
en barmhartigheid. We zorgen ervoor dat het kind zijn of haar 
eenzaamheid vergeet en geven het kind zelfvertrouwen om op 
eigen benen te staan. Ieder kind dat zijn of haar vader heeft 
verloren heeft bescherming nodig. Voor het kind zelf, de bezit-
tingen van het kind en zelfs de educatie en opvoeding van het 
kind is een voogd nodig.

Als IHH Nederland voeren wij allerlei projecten uit voor wees-
kinderen die onder de barre omstandigheden van oorlogs- en 
crisisgebieden proberen te overleven. Met deze projecten pro-
beren we zoveel mogelijk behoeften als onderdak, voedsel, kle-
ding en onderwijs te vervullen. Ethiopië, Somalië, Afghanistan, 
Niger, Tsjaad, Kameroen, Gambia, Palestina, Kirgizstan, Bosnië 
Herzegovina, Indonesië, Bangladesh, Albanië en Oeganda zijn 
de landen waar IHH Nederland continu weesprojecten uitvoert 
en de voortgang van deze bijhoudt.

Ons team gaat regelmatig op bezoek naar deze weeskinderen 
en stuurt elk jaar een weesrapport op aan de donateur van het 
kind. Een maandelijks bijdrage van €30-, wordt volledig uit-
betaald aan het weeskind zodat deze gebruik kan maken van 
het bedrag. Ook onze weldoeners kunnen deelnemen aan de 
weesprojecten door op de website of op het bureau een wees-
formulier in te vullen.

Met een bijdrage van €30,- kunt u per maand de voogd worden 
van een weeskind. (https://ihhnl.org/yetimler/ ). Of u kunt met 
een eenMalige bijdrage van €20,- een weeskind voorzien van 
kleding en een glimlach. (https://ihhnl.org/online-bagis/).

 Wees Projecten
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Aantal weeskinderen en landen
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Opening van weeshuis in Tsjaad!
IHH Nederland heeft op 30 november 2017 een 
weeshuis in Tsjaad geopend in de regio Moklom 
van de staat Mandalia. Dit weeshuis zal onder-
dak bieden aan 100 weeskinderen.

Voor de opening van het weeshuis waren gas-
ten uit verschillende kringen aanwezig. De gou-
verneur van Mandalia; Ali Gali Adem, sultan 
van Mandalia; Muhammed Mumin, burgemees-
ter van Mandalia; Osman Abakar, algemeen 
secretaris van de Islamitische Gemeenschap 
Tsjaad; Cibril Muhammed, federaal parlement-
slid; Abba Ali, namens TIKA (Turkse hulporga-
nisatie);Muhammed Siddik Yildirim, bestuurslid 
van IHH Nederland Huseyin Gunduz, namens 
partnerorganisatie AHUT; Muhammet Yıldız, de 
publieke omroep van Tsjaad en diverse overige 
gasten. Allen maakten deel uit van de 250 gas-
ten die aanwezig waren bij de opening van het 
weeshuis.

De officiële opening van het weeshuis werd ge-
start middels het knippen van een lint en een 
koran recitatie. Naast lofliederen door bekende 
artiesten, hielden verschillende aanwezigen een 
toespraak. Het programma eindigde met smeek-
bedes en een rondleiding door het gebouw. Het 
weeshuis werd geprezen door de aanwezigen en 
kreeg veel aandacht in de media.

Het weeshuis, gesponsord door Sadaka Grubu in 
Amsterdam, zal veel weeskinderen in Tsjaad een 
warm onderdak bieden. Bovendien is IHH Neder-
land momenteel bezig met een schoolproject in 
samenwerking met Stg. voor de mens, waarbij 
deze kinderen ook een opleiding kunnen genie-
ten. Wij bedanken onze sponsors en vrijwilligers 
die dit project hebben waargemaakt en hebben 
geïnvesteerd in de toekomst van de kinderen in 
Tsjaad.
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Verblijde weeskinderen 
in Tsjaad

Wederom heeft IHH Nederland weeskinderen 
mogen verblijden in Tsjaad, het op vier na arm-
ste land ter wereld. Weeskinderen zijn wellicht 
de meest kwetsbare kinderen ter wereld. Vaak 
hebben zij niemand om hun verdriet mee te de-
len en als zij ziek zijn hebben ze geen vader die 
hen instopt. Geen papa die hen beschermt tegen 
honger of een dak boven hun hoofd garandeert. 
Voor deze onschuldige kinderen is zelfs een aai 
over hun bol een groot gebaar.

Gezegend zijn zij die waken over weeskinderen! 
Met de hulp van onze donateurs steunen wij 
maandelijks 1400 weeskinderen in 14 verschil-
lende landen. Daarnaast delen wij ieder jaar kle-
ding uit aan weeskinderen tijdens het suiker- en 
offerfeest. Buiten deze perioden om proberen 
wij dit natuurlijk vaker te doen. Zo hebben wij 
tussen 26 november en 2 december 250 wees-
kinderen in Tsjaad van kleding voorzien. Onein-
dig veel dank aan al onze donateurs, voor de 
vreugde die wij ervaren bij het werk dat dankzij 
hen mogen verrichten.
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Water is onmisbaar voor levende wezens. Van klein 
naar groot, alle organismen op aarde zijn afhanke-
lijk van water voor biologische processen. Ook wij als 
mensen hebben water nodig voor al onze activiteiten.
Tachtig landen ter wereld, die samen maar liefst 40% 
van alle mensen huisvesten, hebben te kampen met 
watertekorten. Doordat de bevolking in deze landen 
blijft groeien, maar er geen nieuwe waterbronnen 
worden vervaardigd, wordt het watertekort met de 
dag groter.

Afrika is het continent dat tegen de meeste proble-
men aanloopt met betrekking tot watertekorten. Er 
zijn meerdere oorzaken voor het watertekort, deze 
zijn terug te leiden naar zowel de natuur en als de 
mens. Deze problemen zijn inmiddels dermate buiten 
proporties gegroeid dat bijna een miljard Afrikanen 
geen toegang hebben tot schoon drinkwater.
IHH Nederland voert wereldwijd projecten uit om de 
leefomstandigheden van de armen te verbeteren. In 
dat kader hebben we in verschillende landen water-
putten geopend in regio’s waar men geen toegang 
had tot schoon drinkwater. Inmiddels hebben we 
honderden duizenden mensen voorzien van schoon 
water.
In 2017 hebben we in elf landen 597 waterputten 
geopend! Sinds 2005 hebben we in dertien landen 
€1.875.735,- geïnvesteerd in waterprojecten. In to-
taal zijn dat 1933 waterputten die naar schattingen 
ongeveer 700.000 mensen toegang geven tot schoon 
drinkwater.
Wij zullen ons blijven inzetten om het water naar de 
mensen te brengen en te voorkomen dat vrouwen en 
kinderen urenlang tientallen kilometers moeten lo-
pen voor water. Draag bij aan onze projecten en voor-
zie daarmee uw medemens in een basisbehoefte.

Water 
schenkt leven!…

 Water Projecten
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Het is een feit dat inkomensniveaus van mensen vaak ge-
paard gaan met verschillende factoren, in het bijzonder 
voeding, die invloed hebben op de gezondheidstoestand. 
Hierdoor strijden mensen in arme landen tegen honger 
en armoede, terwijl ze ook worstelen met gezondheids-
problemen. Vanuit dit perspectief zou je kunnen zeggen 
dat armen meer recht op gezondheidszorg hebben. Dit 
gezien zij ten opzichte van andere individuen hun eigen 
bestaan proberen voort te zetten in een leven waar meer 
gezondheidsproblemen voorkomen.

Het is onontkoombaar dat iemand met een onevenwich-
tige voeding, ongezonde huisvesting, onhygiënische om-
geving wegens economische problemen ziek wordt. Van-
daar dat er elk jaar ruim tien miljoen kinderen onder de 

vijf jaar sterven aan ziektes die in feite geneesbaar zijn.
Gezondheid is voor de mens net zo belangrijk als brood 
en water. Het is ongetwijfeld de beste liefdadigheid om 
het pijnlijke leven van de armen die wegens financiële 
beperkingen chronisch ziek zijn, te delen en te verlich-
ten.

Als IHH Nederland voeren wij in veel arme landen ver-
schillende projecten uit op het gebied van gezondheid, 
zoals steun bij behandelingen, geneesmiddelen, ca-
taractoperaties, mond- en tandverzorging. Dankzij onze 
mooie projecten geven wij deze arme mensen meer hou-
vast in het leven en nemen wij een zware last af van hun 
familieleden.

GEZONDHEIDSPROJECTEN

 Gezondheids Projecten
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Een van de grootste problemen in ontwikkelingslan-
den is de slechte gezondheidszorg. Voedseltekort, on-
gunstige- en onhygiënische leefomstandigheden zijn 
belangrijke factoren die de oorzaak vormen voor ziek-
te uitbreiding. Vanwege dit probleem is met name in 
Afrika, de levensverwachting zo’n 20 tot 30 jaar korter 
als in Nederland. Er zijn miljoenen mensen in Afrika 
die sterven, zonder ook maar de hulp van een arts of 
een ziekenhuis te hebben kunnen raadplegen. Boven-
dien beschikt de meerderheid van het volk niet aan de 
(financiële) middelen om een ziekenhuis te kunnen be-
zoeken.

Cataract/staar is een aandoening die genezen kan wor-
den met een simpele operatie voor een klein bedrag. 
De ziekte waarbij het gezichtsvermogen gedeeltelijk of 
geheel verloren gaat, vormt voor veel mensen in Afri-
ka een groot probleem.

Tsjaad is een van de minst ontwikkelde landen ter we-
reld. Door schaarse medische mogelijkheden lijden 
veel mensen in dit land aan cataract. IHH Nederland 
heeft in de periode van 1-9 december 2017 samen 
met de echtgenote van de president van Tsjaad, Hinda 
Dibi Etino, 380 cataract patiënten laten opereren. Dit 
project is uitgevoerd in samenwerking met de gezond-
heidsstichting Foundation Grand Coeur, waarvan Hin-
da Dibi Etino de ambassadeur is.

Door dit project, dat in de hoofdstad N’djamena uitge-
voerd is, hebben 380 mensen weer hun geliefden kun-
nen aankijken en het daglicht kunnen zien. Wij bedan-
ken de vrijwilligers van IHH Nederland die dit project 
hebben zorgvuldig hebben uitgevoerd

Voor maar een klein bedrag van €75-, kunnen jullie het 
licht zijn voor donkere werelden.

380 STAAR PATIËNTEN IN TSJAAD HEBBEN HET 
DAGLICHT WEER KUNNEN ZIEN IN SOMALIË.

Helaas leven de Rohingya al jaren in een zeer benarde situ-
atie. Zij hebben het land waar zij al eeuwen woonden moe-
ten verlaten en als vluchteling zetten zij hun leven voort in 
omringde landen. De reis die zij hebben moeten afleggen is 
echter ook niet zonder slag of stoot verlopen. Traumatische 
gebeurtenissen die het daglicht niet kunnen verdragen, en 
ernstige verwondingen zijn het gevolg. Een schande voor de 
mensheid is het zondermeer te noemen.

De gelukkige onder hen die het hebben gered en die de aan-
grenzende buurlanden hebben kunnen bereiken, leven ver-
der onder erbarmelijke omstandigheden. Hun beproevingen 
zijn weliswaar niet meer op het gebied van veiligheid, maar 
nieuwe beproevingen van intense armoede en ernstige ziek-
tes zijn hun dagelijkse realiteit geworden. De enige vorm 
van voedsel en medicijnen is hetgeen zij krijgen, zijn de be-
perkte middelen van de hulporganisaties. Zoveel als dat zij 
voedsel nodig hebben, zoveel komen zij ook medicijnen te 
kort. Het onrecht die zij hebben ervaren in Myanmar, de ge-
vaarlijke tocht die zij hebben afgelegd, hebben hen zowel li-
chamelijk als geestelijk ernstig verwond. In iedere tent, wat 
hun nieuwe onderkomen is geworden, vind je wel één, maar 
vaker meerdere, zieken.

Onder de zieken zijn er velen die acute hulp nodig hebben. 
Ziektes en virussen die tot epidemieën met desastreuze ge-
volgen kunnen leiden, zijn scenario’s die deze humanitaire 
ramp nog erger kunnen maken. Ondanks dit, zijn er helaas 
geen ziekenhuizen of dergelijke mogelijkheden die hier wat 
aan kunnen doen. 

IHH NL steunt de Rohingya met de beperkte middelen die 
wij hebben en krijgen. Wij zorgen voor artsen en medicijnen 
in het vluchtelingenkamp. De zieken worden onderzocht in 
nabij gelegen behandel tenten, en waar nodig wordt men 
van medicatie voorzien. Zo kunnen zij kosteloos behandeld 
worden en hebben zij één zorg minder. Dit doen wij met jul-
lie steun en jullie hulp en zodoende vinden zij genezing en 
broederschap. 

MEDISCHE HULP AAN DE ROHINGYA
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Gezondheidsscreening 
en medicijn distributie 
in Somalië.
Gezondheid kan enkel met schoon drinkwater, 
schone lucht en rein voedsel gewaarborgd wor-
den. Helaas hebben mensen in verschillende de-
len van de wereld geen toegang tot deze basis-
behoeften. Volgens de Verenigde Naties leven 2.5 
miljard mensen onder slechte leefomstandighe-
den. Het gevolg hiervan is dat er jaarlijks 20 mil-
joen mensen komen te overlijden.

Natuurrampen en oorlogen zorgen ervoor dat de 
reeds schaarse gezondheidsdiensten compleet 
wegvallen, waardoor het aantal doden nog verder 
toeneemt. In Somalië heerst de hevigste droog-
te van de afgelopen decennia en heerst al sinds 
1991 een burgeroorlog. Duizenden Somaliërs zijn 
getroffen door ziektes die door de droogte word 
veroorzaakt en beschikken niet over middelen om 
behandeld te worden. Vooral kinderen worden ge-
troffen door deze omstandigheden en velen van 
hen komen te overlijden. De wanhoop in de ogen 
van ouders die toekijken hoe hun kinderen in de 
bloei van hun leven, wachten op de dood is hart-
verscheurend. Wat een verschil met ons hier in Ne-
derland. Als onze kinderen ziek worden brengen 
we ze naar de dokter, geven we hen medicijnen en 
zorgen we voor ze. Moge Allah de ouders die deze 
mogelijkheden niet hebben geduld schenken.
Op 27 en 28 april was IHH Nederland in de slop-
penwijken rondom de hoofdstad van Somalië, Mo-
gadishu. In overleg met lokale artsen hebben wij 
vastgesteld welke medicijnen het meest noodza-
kelijk waren. Vervolgens hebben wij deze aange-
schaft en uitgedeeld aan de behoeftigen. Buiten 
het uitdelen van de medicijnen om, hebben de 
veel al zieke en ondervoede mensen een gezond-
heidsscreening ondervonden. Zo konden de men-
sen die het meest dringend hulp nodig hadden, 
dankzij onze donateurs, naar het ziekenhuis ge-
bracht worden om aldaar behandeld te worden.
Wilt u ook bijdragen aan dit project? Dat kan nog 
steeds!

Het medische onderzoek en de medicatie kosten 
bedragen €10,-.
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De landbouw- en veeteeltsector zijn belangrijke in-
komstenbronnen voor een groot aantal landen ter 
wereld. De rendabiliteit van deze sectoren is echter 
afhankelijk van technologische ontwikkelingen en de 
hulpmiddelen waar men over beschikt. In ontwikke-
lingslanden kan men haast niet spreken over efficiën-
te productie.

In arme, vooral Afrikaanse landen, beschikt men na-
melijk niet of nauwelijks over de apparatuur of de ken-
nis om efficiënter te werken. Toch is het merendeel 
van de bevolking in dergelijke landen afhankelijk van 
de landbouw en veeteelt voor hun levensonderhoud. 
Het tekort aan kennis en hulpmiddelen zorgt voor een 
vicieuze cirkel. Mensen onderhouden zichzelf wel, 
maar de nodige verandering komt er niet.

De landbouw- en veeteeltsector zijn uitermate ge-
schikte sectoren om met klein kapitaal de nodige ver-
andering teweeg te brengen. Dat doen we door onder-
zoek te doen naar de meest rendabele gewassen of 
dieren in een bepaald gebied en daarop in te spelen. 
We zetten projecten op om boeren te voorzien van 
zaad, kiemplanten, fokgeiten, maar vooral van kennis 
zodat ze kunnen werken aan een betere toekomst.

LANDBOUW 
EN VEETEELT

 Landbouw en Veeteelt Projecten
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Grote verandering 
met een kleine bij-
drage in Afrika

Eén van de vele projecten van IHH Nederland is het geiten project. 
Dit project loopt in de vier armste landen van Afrika; Tsjaad, Kame-
roen, Somalië en Niger. In de periode 17-23 februari 2017 is er in 
Tjaad aan 26 arme families 130 geiten gedoneerd.  Somalië ligt in 
het Oosten van Afrika, ookwel de Hoorn van Afrika genoemd. Het 
land is 638.000 km2 groot en telt ongeveer 10 miljoen inwoners.  
Ruim  99% van de inwoners is moslim. Niger ligt ten zuiden van de 
Sahara in Centraal Afrika. Het land is 1.186.408 km2 groot en telt 
ongeveer 17 miljoen inwoners.  Islam is de meest dominante gods-
dienst in het land, met ruim 80% van alle inwoners.

Tsjaad ligt ten zuiden van de Sahara in Centraal Afrika. Het land is 
1.284.000 km2 groot en telt ongeveer 10 miljoen inwoners.  Islam 
is de meest dominante godsdienst in het land, met ruim 60% van 
alle inwoners. Beide landen hebben  een warm en droog woestijn 
en steppe klimaat.  Het Somaliësche landschap bestaat voorname-
lijk uit droge vlaktes  en het noorden en midden van Niger bestaat 
uit Saharawoestijn. Slechts 15%  van de landen is geschikt voor 
landbouw. De economie van beide landen is voornamelijk geba-
seerd op landbouw en veeteelt.  Er zijn enkele rundveehouderijen, 
maar het merendeel bestaat uit kleinschalige veehouderijen waar 
vooral  geiten worden gehouden. Doordat geiten in staat zijn om  
in de meest moeilijke omstandigheden te overleven en zij zich voe-
den met verschillende soorten vegetatie, zijn zij makkelijke dieren 
om te houden.

IHH NL helpt de minderbedeelden families in Somalië door hen vijf 
geiten te schenken.  Hiervan zijn  er vier een vrouwtjes geit (sik) en 
is er één mannetjes geit (een bok). Hiermee wordt hen een basis 
gegeven waarop men in hun eigen levensvoorziening kan voorzien. 
Voor €110 kunt u ook een familie in Somalië steunen en kunt u voor 
hen een geit kopen. In Niger worden de arme families geholpen 
door hen vier geiten te schenken.  Ook hier weer één bok en de 
overige drie sik. U kunt al voor €80 een geit kopen voor een fami-
lie in Niger. In Tsjaad worden de arme families geholpen door hen 
vijf geiten te schenken.  Ook hier weer één bok en de overige vier 
sik. U kunt al voor €65 een geit kopen voor een familie in Tsjaad. 
De geiten die aan de families worden gegeven krijgen gemiddeld 
twee keer per jaar jonge geitjes.  Een familie die in eerste instantie 
met vier of vijf geiten begon, heeft zo op den duur een hele kudde 
geiten.

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

Geiten project in AfrikaIn de meeste Afrikaanse landen voorziet men zich door 
middel van landbouw en veeteelt. Veel landen en gebie-
den in de meeste Afrikaanse landen zijn daar echter niet 
geschikt voor. Er zijn veelal onvoldoende gebieden waarin 
dieren kunnen grazen of waarin gewassen verbouwd kun-
nen worden. Een van die landen is Tsjaad. Qua oppervlakte 
is het een van de grootste landen in Afrika en telt het iets 
meer dan twaalf miljoen inwoners. Alhoewel slechts een 
klein deel van het land geschikt is voor landbouw en vee-
teelt, is het gros van de mensen afhankelijk van deze twee 
sectoren. Vanwege de beperkte mogelijkheden in Tsjaad 
en andere Afrikaanse landen is efficiëntie uitermate be-
langrijk.

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

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

We hebben tot nu toe aan honderd gezinnen geiten gedo-
neerd. De prijs van een geit is 65 euro. Neem ook deel aan 
grote verandering door middel van een kleine bijdrage.
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Geiten project in Afrika
Nr Landen Families Aantal geiten

1 Tsjaad 74 370

2 Somalië 37 185

3 Niger 34 170
Totaal 145 725



Armoede is een probleem dat zich voordoet in vele landen. Het doet 
zich echter vaker en in hevigere mate voor in minder ontwikkelde lan-
den. Armoede is niet beperkt tot honger en ondervoeding, maar strekt 
zich uit tot tekorten aan kleding, onderdak, gezondheid en andere 
menselijke behoeften.

Ongeveer 20% van de wereldbevolking leeft met een dagelijks in-
komen van minder dan 1 dollar per dag en 50% moet het doen met 
minder dan 2 dollar. Met het oog op deze cijfers, is het van belang om 
met spoed zo veel mogelijk duurzame projecten te ontwikkelen zodat 
mensen zichzelf kunnen onderhouden. In arme landen is het mogelijk 
om met klein kapitaal projecten te ontwikkelen, speciaal gericht op 
duurzaamheid. Dit zijn in de praktijk dan ook vaak de meest doeltref-
fende projecten.

IHH Nederland heeft in de afgelopen jaren projecten opgezet die het 
mogelijk maken voor gezinnen om te voorzien in hun levensonderhoud. 
In verschillende delen van de wereld voorzien we arme gezinnen met 
onderdak en meubels. Daarnaast zetten we beroepscursussen op en 
stellen we startkapitaal beschikbaar, voor cursisten die de cursus met 
succes hebben afgerond. We helpen hen daarbij aan een werkplek en 
aan de middelen om hun nieuw aangeleerde beroep te uit te oefenen. 
In steden met veel inwoners voorzien we gezinnen van marktkramen 
zodat zij producten kunnen verkopen en zichzelf kunnen onderhouden.

In plaats van het uitdelen van vis aan armen kiest IHH Nederland er-
voor om hen te leren vissen. Immers; je kunt iemand beter leren vissen 
dan heeft hij z’n leven lang vis te eten.

Onze sociale ondersteuning projecten

 Sociale Ondersteuning Projecten
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BEROEPSCURSUSSEN 
IN AFRIKA
IHH Nederland heeft in de afgelopen jaren de nadruk 
gelegd op duurzame projecten die gericht zijn op zelf-
redzaamheid. Samen met de ‘İzmit Tefsir Grubu Gönül-
lüleri’ (vrijwilligers) zal IHH Nederland beroepscursus-
sen opzetten in Tsjaad en cursisten leren om hand- en 
naaiwerk te verrichten. Professionele onderwijzers uit 
Turkije zullen een eerste lichting van dertig cursisten 
onderwijzen in naaiwerk en het modelleren van kle-
ding. De cursus zal in Ndjamena verzorgd worden en 
zal drie maanden duren.

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

In Tsjaad is er weinig tot geen textielindustrie. Mensen 
dragen veelal traditionele lokale kleding. Die kleding 
wordt geproduceerd door naaisters en kledingmakers. 
Derhalve is er werkgelegenheid voor naaisters en be-
ogen we meer banen te creëren in deze sector.
De cursus kost in totaal 250 euro per cursist. Met dit 
bedrag kan een donateur een arm gezin steunen door 
hen werk en een werkplaats te bieden.

Het is moeilijk om onder armoede te leven. 
Voor vluchtelingen die hun land hebben moe-
ten verlaten is dit nóg zwaarder. Het is moei-
lijk om in de barre winters tenten op te war-
men en kinderen te beschermen tegen de kou. 
Honderd duizenden vluchtelingen bibberen 
tijdens de lange winternachten 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 december hebben we 
in Libanon steun geboden aan vluchtelingen 
die onder zeer erbarmelijke omstandigheden 
moeten leven. We hebben 700 olie kachels en 
1.400 dekens uitgedeeld. De hulp werd voor-
namelijk geboden aan de vluchtelingen in het 
kamp ‘Arsel’, waar zich een groot aantal Sy-
rische vluchtelingen bevindt en in andere ge-
meentes in het zuiden van Libanon.
Ook hebben we in de laatste week van decem-
ber steun geboden aan de Palestijnen in Gaza 
die al jaren onder een zwaar embargo leven. 
Hier hebben we dekens uitgedeeld aan 190 ge-
zinnen.
Wij zullen tot het einde van de winter deze 
steun blijven bieden.

Onze winterhulp gaat door

Het dorp Safaka in Tsjaad dat geheel afgebrand is, heeft via IHH Nederland nood-
hulp gekregen en zijn er dekens, rieten tapijten en keuken gerei uitgedeeld.

We beginnen binnenkort met de wederopbouw van dit dorp.

Hulpverlening aan de afgebrande Safaka dorp in Tjsaad
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Ter gelegenheid van de opening van een school 
in Oeganda, is damesgroep ‘Sadaka’ onlangs af-
gereisd naar Oeganda. De damesgroep heeft de 
renovatie van een school in Oeganda gefinancierd 
waarbij de bouw hiervan is uitgevoerd en vol-
tooid door partnerorganisatie ‘Hear Oeganda’. De 
school, die in het Butambala district van Oeganda 
is gebouwd, ligt op vijftig kilometer afstand van 
de hoofdstad Kampala en heeft genoeg capaciteit 
voor 250 leerlingen.

Zenuwachtig, maar tegelijkertijd erg enthousiast, 
begaf de damesgroep zich voor het eerst in Afrika 
waar zij de openingsceremonie van de school zou-
den bijwonen. Tijdens deze openingsceremonie 
zouden tevens rugzakken en schoolspullen wor-
den uitgedeeld aan de leerlingen. Nadat alle voor-
bereidingen voor de openingsceremonie waren 
getroffen en de leerlingen, het schoolbestuur en 
andere functionarissen zich hadden verzameld, 
werd de aandacht van de dames van ‘Sadaka’ ech-
ter door iets anders getrokken dan de ceremonie 
zelf.

Hetgeen hun aandacht trok, waren namelijk de 
voeten van de leerlingen. Wat de dames zagen 
overviel hen en maakte hen verdrietig. Het meren-

deel van de leerlingen had namelijk geen schoe-
nen en was blootvoets naar school komen lopen. 
De dames kwamen erachter dat deze leerlingen 
blootvoets op bergen, hellingen, akkers en stra-
ten lopen en rennen. Ongetwijfeld raken de voe-
ten van deze kinderen op deze manier verwond 
door de doornen en stenen die zich op hun pad 
bevinden. Dit besef bleef in de gedachten van de 
dames ronddwalen en zij reflecteerden hierbij op 
hun eigen kinderen. Er moest iets gedaan worden! 
En ookal was het onmogelijk om alle kinderen in 
Afrika te voorzien van schoenen, toch besloten de 
damesgroep om aktie te ondernemen. De dames 
zette een nieuwe campagne op met als doel zo-
veel mogelijk kinderen te voorzien van schoenen.
En dat doel is bereikt! Damesgroep ‘Sadaka’ heeft 
schoenen ingezameld en deze naar partnerorga-
nisatie ‘Hear Oeganda’ gestuurd. In maart 2017 
heeft ‘Hear Oeganda’ deze schoenen vervolgens 
uitgedeeld aan maar liefst 211 leerlingen. Dankzij 
deze hulp, kunnen 211 Oegandese kinderen nu in 
alle vrijheid en blijdschap door de straten lopen 
en rennen.

Moge Allah degenen die deze kinderen blijdschap 
hebben bezorgd rijkelijk belonen voor hun daden.

BLOOTVOETS LOPEN, EEN REALITEIT 
VOOR DE KINDEREN IN OEGANDA.
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Een fundamentele oorzaak van armoede, onrecht-
vaardigheid en een oneerlijke verdeling van rijkdom, 
is een gebrek aan goed onderwijs. Ondanks dat veel 
derde wereld landen rijk zijn aan diverse grondstof-
fen en minderalen, lukt het deze landen niet om zich 
uit de vicieuze cirkel van armoede te ontwikkelen.
Samenlevingen die een laag onderwijs niveau heb-
ben, slagen er vaak niet in om de vruchtbare grond 
en de verscheidene grondstoffen waar hun land rijk 
aan is, goed te benutten. De beste investering op 
lange termijn voor derde wereld landen is dan ook; 
het investeren in degelijk en gepersonaliseerd on-
derwijs.
Het is noodzakelijk dat er een revolutie plaatsvind 
op het gebied van onderwijs. Allereerst dient onder-
wijs toegankelijk te zijn voor iedereen. Daarnaast 
moet het niveau waarin men onderwijs krijgt, opge-
schroefd worden en dient men zelfredzaam te wor-
den.
Hulporganisaties dragen hierin een groot verant-
woordelijkheid. Indien zij projecten ontwikkelen wel-
ke de kern van het probleem aanpakken, kunnen zij 
de mensen niet alleen op korte termijn maar ook op 
lange termijn helpen.
IHH NL draagt al jaren bij aan deze inspanningen 
door het realiseren van revolutionaire onderwijs 
projecten. Het wederopbouwen van derde wereld-
landen middels onderwijs is dan ook één van de 
hoofdagenda punten van IHH NL.
Voorbeelden hiervan zijn het bouwen, oprichten, 
renoveren en ontwikkelen van onderwijs instellin-
gen en methoden die zelfredzaamheidsinzichten 
geven aan leerlingen en die zich richten op het be-
nutten van de natuurlijke bronnen en mogelijkheden 
van het desbetreffende land waarin men leeft. Dit, 
om een sociaal-, economisch- en politiek autonome 
generatie van leerlingen op te leiden. Dit is ten slotte 
niet alleen een nobele zaak, maar in het verlengde 
daarvan, een sadaqah Djaariah; een goede daad die 
blijft doorlopen, oftewel met goede daden met ‘een 
het sneeuwbal effect’’.

ONDERWIJS, DE SLEUTEL TOT 
WELSLAGEN EN GELUK

 Onderwijs Projecten
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IHH Nederland is wederom vertrokken naar de Balkan, de 
nalatenschap van het Ottomaanse Rijk. Deze keer zijn we 
afgereisd naar Preševo dat in het zuiden van Servië op de 
grens met Macedonië ligt. Preševo is een onbekend gebied 
van de Balkan waarin een kleine minderheid van Albanese 
moslims leeft.

In de afgelopen decennia hebben zich veel conflicten voor-
gedaan op de Balkan. Een groot aantal van deze conflicten 
hebben plaatsgevonden tussen de Serven en de Albanezen. 
Albanezen die door deze conflicten zijn misplaatst en zich 
in het zuiden van Servië bevinden leven in een klein gebied 
onder slechte omstandigheden. Deze Albanezen leven in 
Preševo dat achtergesteld is ten opzichte van de rest van 
het land op economisch en sociaal vlak .

Om deze minderheid te steunen heeft IHH Nederland op 
vier scholen in Preševo aan 2652 leerlingen schoolspullen 
uitgedeeld, waaronder rugtassen, schriften, pennen, potlo-
den en dergelijke.

Met deze steun hebben we gepoogd een brug te slaan en 
de broederschap aan te sterken tussen twee volkeren die 
eeuwenlang samen hebben geleefd onder hetzelfde Rijk.

Het vergeten 
gebied van 
de Balkan: 
Preševo

Een te laag niveau van onderwijs is een van de meest voor-
aanstaande redenen van ontwikkelingsachterstand en ar-
moede. Dit probleem komt in verschillende werelddelen 
voor, maar heerst vooral in Afrika. Met een laag niveau van 
onderwijs doelen we niet per se op ongeletterdheid, maar 
ook op gebrek aan zelfredzaamheid. Mits iemand pleit voor 
vernieuwing houden de minderbeelden vast aan hun vaste 
ritme en routine, welke hen belemmerd in het ontsnappen 
aan armoede. Deze manier van leven vormt de grootste 
drempel voor verdere ontwikkeling.
Door een slecht onderwijsstelsel missen de bekwaamheid 
om hun levenswijze, de huishoudelijke- en omgevingshygië-
ne en hun interactie met anderen te veranderen. Zij hebben 
dus niet de mogelijkheid om te leren hoe zij gebruik kun-
nen maken van de middelen en mogelijkheden die aan hen 
ter beschikking worden gesteld. Daarnaast worden er geen 
vernieuwingen of projecten ontwikkeld om bijvoorbeeld 
productiever te zijn. De grootste investering in Afrika zou 
daarom het aanvoeren van een intellectuele revolutie zijn. 
Daarvoor is het allereerst enorm belangrijk om onderwijs 
voor iedereen mogelijk te maken. Denk aan cursussen om 
een beroep te leren, het opzetten van technische middel-
bare scholen en universiteiten, maar ook het aanzetten tot 
projectontwikkeling.
IHH Nederland heeft in de afgelopen jaren projecten ont-
wikkeld omtrent onderwijs en ontwikkeling. In de scholen 
die we hebben geopend zijn duizenden leerlingen zich aan 
het voorbereiden om de toekomst van Afrika op te bou-
wen. Daarnaast proberen we om analfabetisme tegen te 
gaan door arme kinderen te voorzien van schoolmateriaal. 
In dit kader hebben we op 28 november 2017 rugzakken, 
schriften, pennen en andere schoolspullen uitgedeeld aan 
850 leerlingen in de school “Medrese-tül Arabiyye-tül İs-
lamiyye”. Deze school bevindt zich in de buitenwijken van 
Ndjamena, de hoofdstad van Tsjaad. Dit soort steun is zeer 
belangrijk voor arme kinderen. Immers, zonder schoolspul-
len lukt het ze niet om deel te nemen aan het onderwijs, 
welke zij juist zo hard nodig hebben.

Voordat we begonnen met het uitdelen kregen we een 
rondleiding door de school. Honderden kinderen kregen 
les in lokalen zonder ramen en soms zelfs zonder stoelen 
of tafels. De lokalen waren overvol en veel kinderen hadden 
geen schriften of pennen. Ze probeerden zoveel mogelijk te 
onthouden wat de docent zei. Dankzij onze donateurs heb-
ben wij hier verandering in kunnen brengen. Wij willen onze 
donateurs daarom hartelijk bedanken voor de steun die ze 
hebben geboden aan alle leerlingen van de school “Medre-
se-tül Arabiyye-tül İslamiyye”.

HET LOT VAN 
AFRIKA GAAT OP 
DE SCHOP
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Eén van de grootste rijkdommen die een land kan hebben 
is zijn jeugd, zij zijn immers de toekomst van het land. In 
Afrika is 60% van de mensen jonger dan 24 jaar. Helaas is 
het zo dat 61 miljoen jongeren niet naar school kunnen gaan 
en in landen die zich onder de Sahara bevinden is het zelfs 
zo dat 10 miljoen kinderen geen basisonderwijs genieten. 
Eén op de drie jongeren, ouder dan 15 jaar, is analfabeet. 
Twee derde hiervan zijn vrouwen. Dit heeft natuurlijk grote 
gevolgen voor de ontwikkeling van een land.

IHH NL hecht veel waarde aan onderwijs en wilt graag bij-
dragen aan de sociaal economische stabiliteit van landen in 
Afrika. Het herstellen van de problemen in Afrika kan op-
gelost worden door de jeugd inzichten te geven in de op-
lossingen van morgen. Echter, zolang de jeugd niet wordt 
onderwezen, is het dweilen met de kraan open.

IHH NL heeft door de jaren heen vele onderwijsprojecten 
ontwikkeld en uitgevoerd. Wij reiken een hand, door leer-
lingen de middelen te geven die zij nodig hebben om te 
studeren. Zo hebben wij meerdere scholen gebouwd en ge-
renoveerd en diverse onderwijsprojecten gerealiseerd met 
betrekking tot schoolmeubilair en schoolspullen voor de 
leerlingen. Onze laatste reis naar Afrika was in het kader 
van ons ’schoolspullen voor leerlingen in Afrika’-project. 
Maar liefst 1000 leerlingen in Tsjaad werden voorzien van 
schooltassen, werkboeken, schriften, schrijfgerei en ander 
onderwijsmateriaal.

Ons ‘schoolspullen voor leerlingen in Afrika’ project gaat 
nog steeds door! Het probleem van analfabetisme in Afri-
ka kan enkel met structureel onderwijs worden verholpen. 
Draag daarom bij aan de wederopbouw van Afrika en do-
neer! Voor slechts €15,- wordt 1 leerling voorzien van een 
schoolpakket.

SCHOOLARTIKELEN 
VOOR LEERLINGEN 
IN BOSNIË
Als IHH Nederland hebben wij onder begeleiding 
van onze hulpverlener Lana Arif, in het Nova 
Kasaba dorp te Bosnië, in totaal 119 weeskinderen 
voorzien van schooltassen en schoolartikelen.

Schoolspullen voor leerlingen in Afrika!
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TURKISH 
AIRLINES

MÜSIAD
AMSTERDAM

PARTNERKANTOOR 
INDONESIË 

PARTNERKANTOOR 
BANGLADESH

VERENIGING 
OOST- TURKISTAN

AMBASSADE VAN 
BANGLADESH IN 
DEN HAAG

TSJAAD 
TIKA

AL NISA

 Programma's ONZE BEZOEKEN EN 
ONZE BEZOEKERS
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Vereniging Sorgucular 
heeft de hulpbehoeftigen 
in Arakan niet vergeten
Moslims in Arakan worden  al 80 jaar gewelddadig onderdrukt. 
De afgelopen 20 jaar heeft  IHH Nederland allerlei hulpprojecten 
uitgevoerd voor deze hulbehoeftigen.
De etnische zuivering/dramatische onderdrukking van de Rohin-
gya’s heeft ondertussen aandacht in het nieuws gekregen. Echter 
heeft deze aandacht geen ander niveau bereikt behalve enkele uit-
spraken en afkeuringen door/van internationale organisaties. Nog 
steeds worden deze moslims onderdrukt en nog steeds moeten ze 
onderkomen/leven in/onder barre omstandigheden. Sinds de laat-
ste gebeurtenissen zijn er vanuit Arakan al 589 duizend moslims 
(toe)gevlucht naar Bangladesh en kunnen alleen in leven blijven 
met het hulp die ze aangeboden krijgen van hulporganisaties. We 
kunnen in een dergelijke situatie onze broeders en zusters niet 
vergeten en zullen ons best doen om ze op onze programma te 
houden!

In dit kader heeft de Vereniging SORGUCULAR op dinsdag 17 ok-
tober 2017 in Den Haag een ontbijt georganiseerd tussen vrouwen 
voor de Rohingya’s. Alle voorbereidingen zijn getroffen door de 
hardwerkende dames van de stichting die samen een bedrag van 
€3446-, hebben weten te verzamelen. Wij bedanken deze dames 
enorm voor hun inzet en kijken uit naar het project in november 
2017, waarbij dit bedrag gebruikt zal worden tijdens onze reis naar 
Arakan.

Ook Eindhoven 
heeft de Rohingya’s 
niet vergeten!
De media en mensen van over de hele wereld besteden al veel 
minder aandacht, aan de hulpbehoeftige moslims van Arakan die 
duizenden kilometers verderop in leven proberen te blijven. Deze 
mensen hebben nog elke dag behoefte aan schoon water, een stuk 
brood en onderdak. Het afwachten van hulp, elke dag opnieuw, 
onder de bedreigende omstandigheden is moeilijk. In de regio’s 
waar de hulpdiensten te werk gaan zijn er lange rijen.  Er zijn 
mensen die de kans krijgen om met volle handen naar hun tent 
terug te keren,  terwijl een paar die met lege handen weglopen 
niet uit te sluiten zijn. Ze zijn er: zij die honger lijden maar vooral 
niet weten wat te zeggen en niet durven te kijken naar het gezicht 
van hun huilende kinderen. Kinderen die dagenlang hongerig in 
slaap vallen op een ‘bed’ dat enkel bestaat uit een stuk nylon. Het 
is tragisch dat deze mensen werkelijk geen  hoge verwachtingen 
hebben van ons. Voor een prijs van €15 kan een familie namelijk 
een maand lang, bescheiden en al consumeren van 25 kg rijst.

Alhoewel veel mensen deze realiteit voor ogen hebben maar als-
nog onze broeder en zusters vergeten, zijn er nog steeds mensen 
die hoop verspreiden.  Het bestuur van IHH Nederland in Zuid- 
Holland heeft op 22 oktober 2017 in het restaurant Antep Tatlisi 
te Eindhoven, een ontbijtprogramma georganiseerd. Tijdens deze 
ochtend hebben we 72 gasten ontvangen en is een totaal bedrag 
van €1475-, ingezameld. Dit bedrag zal in november 2017 tijdens 
ons hulpproject in Arakan gebruikt worden.

De noodkreten die zijn opgegaan in Myanmar in Zuidoost-Azië 
zijn gehoord in de stad Heerhugowaard. De pijn van de onder-
drukte Rohingya’s werd gevoeld door onze broeders en zusters. 
Neziha Melez, Yasemin Yilmaz en hun vrienden besloten daar-
om dat er iets gedaan moest worden om hun pijn te verlichten. 
Derhalve hebben zij contact opgenomen met IHH Nederland, 
dat sinds jaar en dag met vergelijkbare gevoelens regelmatig 
steun biedt aan de Rohingya’s.
Ze wilden in korte tijd een programma opzetten om geld te ver-
zamelen en ervoor te zorgen dat de steun de Rohingya’s zo snel 
mogelijk zou bereiken. Om dit mogelijk te maken hebben ze op 
24 september 2017 een ontbijtprogramma opgezet in Leziz Res-
taurant te Amsterdam. Ze hebben in een mum van tijd het res-
taurant volgeboekt. Ze wisten echter dat de opbrengsten van 
het ontbijt niet zouden voldoen en hebben tegelijkertijd spullen 
beschikbaar gesteld om te veilen tijdens het programma.
Het ontbijtprogramma begon zondag om 10 uur nadat alle 
voorbereidingen getroffen waren. Rond 11 uur waren alle gas-
ten die gereserveerd hadden voor het programma aanwezig en 
kon de voorzitter Huseyin Gunduz met zijn korte presentatie 
over de Rohingya’s het programma starten. Bovendien vertelde 
de heer Selami Yuksel over zijn ervaringen, toen hij tijdens de 
Ramadan periode in Myanmar Arakan namens IHH Nederland 
te werk ging. Ter afsluiting van het programma werd een vei-
ling geleid door Muhammed Yildiz, wie tevens een voorzitter 
van IHH Zuid- Holland is en de projecten in Tsjaad en Kameroen 
begeleidt.
Aan het eind van een geslaagde programma hebben we maar 
liefst €5050 behaald en zullen dit bedrag gebruiken voor het 
project die zal plaatsvinden tussen 29 september en 5 oktober 
2017, ten gunste van de behoeftige Arakan’s /het behoeftige 
volk van Arakan .
Wij bedanken Neziha Melez, Yasemin Yilmaz en hun vrienden/
vriendinnen voor het organiseren van dit programma.

In Amsterdam ontbijtprogramma voor hulp aan 
Rohingya moslims

Algemeen Bestuursvergadering 
mei 2017
Op 6 mei 2017 heeft IHH Nederland zijn maandelijkse verga-
dering van het Algemeen Bestuursvergadering gehouden.
De opening van de vergadering vond plaats met een Koran 
recitatie gevolgd door een korte welkomst toespraak van de 
voorzitter Murat Oktener. Vervolgens werden de financiële 
cijfers van 2016 gepresenteerd.

Omdat de maand Ramadan alweer voor de deur staat, ge-
lijk gevolgd door de Offer/Qurban periode, zijn tevens deze 
twee grote hulpprojecten en de actuele statussen hiervan 
uitgebreid besproken. Daarnaast heeft het bestuur ideeën 
uitgewisseld omtrent de organisatie van onze jaarlijkse iftar 
programma.De vergadering werd beëindigd met een evalua-
tieronde langs alle bestuursleden voor en een Koran recitatie.
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EEN ONTBIJTPROGRAMMA 
VOOR DE ARME LEERLINGEN 
VAN DE BALKAN
Het bestuur van de afdeling Zuidwest Nederland van IHH 
Nederland heeft op 7 september 2017 een ontbijtprogramma 
georganiseerd in het Juliana Plaza restaurant te Den Haag. 
Het programma is opgezet om de arme leerlingen van de 
Balkan te steunen. Ruim 60 personen hebben deelgenomen 
aan het programma.

Onder het genot van een goed ontbijt en in een warme sfeer 
hebben de bezoekers de mogelijkheid gekregen om het te 
hebben over actualiteiten en zijn er presentaties gehouden 
over de situatie van arme leerlingen in de Balkan. Tijdens het 
programma is er €409,- ingezameld. Dit bedrag zal samen 
met het budget van het onderwijsproject gebruikt worden 
om tassen en schoolspullen van te kopen voor de leerlingen.

In Den Daag ontbijtprogramma 
voor hulp aan Roghinya Moslims
IHH Nederland heeft doorgaans steun geboden aan onder-
drukte, gekrenkte, ondervoede en dakloze zielen over de 
hele wereld. Dit geld natuurlijk ook voor de Rohingya! In de 
afgelopen tijd heeft IHH NL middels verschillende kanalen 
zich ingezet voor de Rohingya moslims. In dit kader heeft de 
afdeling Zuidwest Nederland van IHH NL, op 23 september 
2017 in het Soba Restaurant te Den Haag een ontbijtbene-
fiet georganiseerd. Aan het benefiet hebben 180 mensen 
deelgenomen en is er voor €3311,10,- aan donaties ingeza-
meld.

Dit bedrag zal samen met de opbrengst van het Arakan- 
project door Yasir Sorgucu en Hüseyin Gündüz overhandigd 
worden aan de Rohingya moslims. Zij zullen tussen 29 sep-
tember en 5 oktober het project uitvoeren (na)bij de grens 
van Bangladesh en Myanmar.

Volgens de inventarisatie, die door IHH NL is opgemaakt, 
zullen 1000 families voorzien worden van basisbehoeften 
zoals rijst, olie, linzen, melkpoeder, aardappelen, uien en 
zout. Daarnaast zitten in dit noodpakket andere essentiële 
benodigdheden zoals een nylon zeil en verzorgingsmidde-
len.

Naast deze noodpakketten, zullen we tevens 40 waterput-
ten openen in de regio waar de vluchtelingen op dit mo-
ment verblijven.

OPENDAG 
IHH KANTOOR 
2017
Op 6 mei 2017 heeft IHH een open dag georganiseerd op zijn 
kantoor in Amsterdam. Het organiseren van een dergelijke 
dag is belangrijk om een goed beeld te kunnen schetsen van 
onze strategie en voor het creëren van vertrouwen bij onze 
donateurs en overige sympathisanten.

Deze momenten zijn uitermate geschikt om mensen te infor-
meren over onze projecten, ons werkgebied en om inzicht te 
geven in onze financiële cijfers. Daarnaast is het de perfecte 
gelegenheid voor het beantwoorden van vragen. Met deze 
gedachte hebben wij dan ook onze deuren geopend en onze 
donateurs, vrijwilligers en buren van harte welkom geheten.
Onder aanwezigheid van bestuursleden en gasten hebben 
we informatie gegeven over onze recente projecten. De 
gasten konden tevens een fototentoonstelling bekijken wel-
ke een weergave geeft van onze projecten, alles onder het 
genot van Turkse lekkernijen. Het programma eindigde om 
18.00 uur.

We zullen hen niet 
vergeten en voorkomen 
dat ze vergeten worden.
Op 12 november 2017 hebben de weldoeners van IHH Nederland 
elkaar getroffen in Kristal Party Event om te ontbijten ten gunste 
van de Rohingya moslims. Aan het ontbijt hebben ongeveer 350 
weldoeners deelgenomen en is er een totaalbedrag van € 6200,- 
ingezameld. Dit bedrag zal in de eerste week van december aan 
de Rohingya vluchtelingen overhandigd worden. Alle onkosten, 
inclusief de huur van de zaal, zijn bekostigd door sponsoren en 
weldoeners. Door soortgelijke programma’s te organiseren hoopt 
IHH Nederland te voorkomen dat de Rohingya vluchtelingen in de 
vergetelheid raken.

We zien elke dag verschillende irrelevante nieuwsartikelen ver-
schijnen, terwijl het drama dat zich afspeelt in Myanmar uit de ac-
tualiteiten verdwijnt. De focus van het nieuws lijkt zich niet te ves-
tigen op de situatie waarin de Rohingya moslims verkeren. Zoals 
gewoonlijk lijkt de geschiedenis zich te herhalen en mensen lijken 
te vergeten.

Om te voorkomen dat de mensen de Rohingya’s vergeten willen 
wij aan iedereen het volgende nogmaals herinneren: Op 25 augus-
tus 2017 begon de gewelddadige onderdrukking van de moslims in 
Rakhine en daarmee de grootste schending van mensenrechten in 
de 21ste eeuw. De eeuwenoude dorpen waarin honderden duizen-
den Rohingya’s woonden zijn verbrand. Tienduizenden zijn onder-
worpen aan verkrachting en zijn slachtoffers geworden van mas-
samoord. Deze hulpeloze mensen zijn gedwongen om te vluchten 
naar Bangladesh om te overleven. Volgens de meest recente cijfers 
zijn sinds 25 augustus meer dan 600.000 Rohingya’s gevlucht naar 
Bangladesh. Deze mensen proberen onder barre omstandigheden 
in leven te blijven en hebben behoefte aan voedselhulp, schoon 
drinkwater en verblijfplaatsen.
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VEEL BELANG-
STELLING VOOR 
DE IFTAAR-
PROGRAMMA’S
Op 10 juni 2017 vond de jaarlijkse iftar van IHH Ne-
derland plaats in ‘Kristal Party Events’ te Amsterdam. 
Maar liefst 1200 sympathisanten bezochten de Iftar. 
Donateurs, vrijwilligers en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties waren allen aanwezig. 
Daarnaast vond er op 11 juni 2017 in ‘Het Paleis’ te 
Schiedam ook een Iftar plaats. Ook deze werd goed 
bezocht met 550 bezoekers. 

Het programma dat begon met de openingstoespraak 
van Murat Öktener, voorzitter van IHH-Nederland, ver-
volgde met een presentatie door Hüseyin Gündüz over 
de IHH projecten. Na een kort openingswoord van 
voorzitter Selçuk Öztürk van partij DENK, hield theo-
loog Ahmet Boz een korte lezing over het belang van 
de Ramadan. 

Aan het einde van het evenement reciteerde geestelij-
ke leider; Yavuz Bahadır van Süleymaniye Moskee Am-
sterdam, enkele verzen uit de Heilige Koran. Dit werd 
vervolgd met de gebedsoproep ( Adhaan) wat tevens 
het startteken voor het nuttigen van de Iftaar-maaltijd 
was. 

Weeskinderen- en Kermes 
Programma (Fancy fair)
Op 09 en 10 december vond het jaarlijkse IHH Wees bene-
fiet in Kristal Party Events te Amsterdam plaats. Daarnaast 
werd er tevens een editie in Den Haag georganiseerd. Op 
25 december 2017 vond daar het benefiet in Opera Zalen-
centrum plaats.  Tijdens beide evenementen waren stands 
aanwezig en werden traditionele gerechten uit de Turkse 
keuken te koop aangeboden.  Daarnaast werden er films 
omtrent de weesprojecten van IHH-Nederland getoond en 
werd er informatie verstrekt met betrekking tot andere pro-
jecten van IHH. Op beide evenementen kwam jong en oud 
af, de dagen zijn wederom succesvol verlopen! 

FIRST LADY VAN TSJAAD 
NODIGT HET IHH-TEAM 
UIT NAAR EIGEN PALEIS
Tijdens het bezoek van IHH NL aan Tsjaad, is het team 
door de first lady van Tsjaad, Hinda Dibi Etino, uitgeno-
digd. Op 02 december werd het IHH-team in haar pa-
leis ontvangen.  Tijdens de ontmoeting van anderhalf 
uur, werd uitgebreid gesproken over de projecten die 
IHH-Nederland i.s.m. partnerorganisatie AHUT in Tsjaad 
heeft uitgevoerd. Daarnaast is er uitvoerig overleg ge-
weest over één van de gezondheidsprojecten van IHH 
NL, de cataractoperaties. Omdat de first lady tevens 
voorzitter is van gezondheidsinstituut ‘Fondation Grand 
Coeur’, was er veel te bespreken over de recente én toe-
komstige gezondheidsprojecten. 

Maaltijdprogramma 
voor de Arakan - 
vluchtelingen
Op 2 en 3 december 2017 vond het ‘food for refugees’ 
event, georganiseerd door de IHH jongeren commis-
sies, plaats. Het food-event stond volledig in het te-
ken van Arakan, de plek waar vervolging en onmen-
selijkheid al jarenlang hoogtij viert. Gedurende het 
programma zijn er diverse zoete en hartige hapjes 
uit de Turkse- en Arabische keuken geserveerd. Dit 
evenement, welk dankzij de steun van vele sponsors 
heeft kunnen plaatsvinden, duurde het hele weekend. 
Veel bezoekers en buurtbewoners hebben middels dit 
event enerzijds een maaltijd genuttigd en anderzijds 
de Arakan -vluchtelingen geholpen. Naast de verkoop 
van voedselwaren, zijn er korte presentaties gegeven 
over de huidige situatie in Arakan.
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Al 25 jaar organiseert IHH Nederland diverse 
hulpprogramma’s, waarbij onze vrijwilligers de 
projecten ter plaatste coördineren, uitvoeren en 
begeleiden. Wij zorgen er dan ook continue voor 
dat zij goed voorbereid en bewust van de verant-
woordelijkheid die op hen rust, op reis gaan naar 
de desbetreffende landen.
 
In dit kader is er op 20 augustus 2017 een se-
minar georganiseerd voor de vrijwilligers die 
dit jaar het jaarlijkse Qurban programma gaan 
uitvoeren. IHH Nederland zal tijdens het Offer-
feest 2017 in maar liefst negentien landen offers 
brengen ten behoeve van de behoeftigen namens 
onze donateurs hier in Nederland. Dit is één van 
onze projecten waarbij de verantwoordelijkheid 
van de vrijwilligers uitermate hoog is. Zo moeten 
zij erop toezien dat niet alleen de offers van onze 
donateurs op de juiste manier worden gebracht, 

maar ook dat de namen van degenen die offeren 
worden genoemd, alvorens het daadwerkelij-
ke ritueel slachten. Daarnaast wordt er op toe 
gezien dat het vlees van de offers goed wordt 
verdeeld onder de lokale mensen.
 
Tijdens het seminar is er informatie verstrekt 
over het controleren van de offerdieren, de cor-
recte manier van slachten, het verdelen van het 
vlees, het uitdelen daarvan aan de behoeftigen 
maar ook over het verkrijgen van de juiste docu-
mentatie en rapporten na afloop. Na het seminar 
zijn de vrijwilligers begonnen aan de voorberei-
dingen voor de reis die hen naar de meest arme 
en afgelegen plekken van de wereld zal brengen. 
Allen gaan zij dit vol vertrouwen tegemoet en 
hopen zij op deze manier een aandeel te heb-
ben in het geluk van de behoeftigen overal ter 
wereld.

De vrijwilligers zijn klaar voor het jaarlijkse 
Qurban programma!

IHH Nederland evaluatie vergadering
Qurban 2017 programma

Op 17 september 2017 heeft IHH Nederland op het kantoor 
in Amsterdam, vergaderd over de Qurban projecten. Hierbij 
waren de verantwoordelijke vrijwilligers en bestuursleden 
aanwezig die in 21 landen te werk gingen gedurende het of-
ferfeest. De vergadering ging van start met een Qur’an reci-
tatie. Vervolgens deed de voorzitter een welkomstwoord en 
werd deze vervolgd door de financiele cijfers van het Qur-
ban programma.

IHH Nederland heeft in 2017 in 21 landen 10.786 offers ge-
bracht, waarvan 269.650 behoeftigen hebben geprofiteerd.
Dit aantal vertoont, ten opzichte van vorig jaar, een stijging 
van maar liefst 53% procent, Alhamdulillah!

Deze stijging, waarbij we meer dan een kwart miljoen hulp-
behoefdigden hebben bereikt, hebben we kunnen realiseren 
met de steun van alle donateurs, de inzet van onze vrijwilli-
gers en bestuursleden.

Verder is er tijdens de vergadering door de vrijwilligers, die 
gedurende het project de situatie van de behoeftigen en de 
regio’s observeerden, gedetailleerd informatie verstrekt 
over de samenwerking met de partner organisaties. Daar-
naast zijn de behoeften van de lokale mensen en nieuwe 
en langdurige projecten die zouden kunnen bijdragen aan 
het oplossen van hun beproevingen, aan bod gekomen. Er 
zijn ideeën en meningen uitgewisseld en gedeeld met het 
bestuur.
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