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ACTIVITEITEN EN PROJECTEN VAN IHH NEDERLAND
Sinds 1993 middels kleine bijdragen, 
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Voorwoord
In dit bestuursverslag staan de belangrijkste ontwikkelingen en activi-
teiten die zich hebben afgespeeld in 2021. Hiernaast zijn de behaalde 
resultaten in 2021 per project verder toegelicht.

Ook in 2021 heeft IHHNL de nadelen van Covid-19 ervaren. Van vrij-
willigers die op het laatste moment te horen kregen dat ze een land 
niet mochten inreizen tot de nadelige gevolgen voor ons kantoorper-
soneel dat zich moest houden aan de maatregelen. Het doet ons een 
genoegen om te delen dat wij trots zijn op alle vrijwilligers en mede-
werkers die hun flexibiliteit en volle inzet hebben gegeven ondanks 
deze ontwikkelingen.

Het jaar 2021 was ondanks Covid-19 een jaar waarin wij als organi-
satie een grote groei van onze donaties hebben gezien. De resultaten 
zijn te danken aan de vrijwilligers, donateurs, de partners waarmee 
we samenwerken en onze medewerkers. Namens het bestuur bedan-
ken wij éénieder die direct of indirect een bijdrage heeft geleverd voor 
het behalen van onze doelstellingen.

IHHNL is in de afgelopen jaren ver boven verwachting gegroeid, dit 
ging gepaard met een toename in ons kantoorpersoneel. Het streven 
is dat wij in het jaar 2022 stappen zullen zetten om de professionali-
teit op een hogere standaard te realiseren die zal bijdragen aan de 
lange termijn doelstellingen van IHHNL.

Abdurrahman Katırcı – Voorzitter IHHNL

Stichting Internationale Humanitaire
Hulporganisatie Nederland
(gevestigd te Amsterdam)
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De missie van IHHNL
• De internationale samenleving waarin men tegenwoordig leeft is 

veranderd tot een plaats waarin er in vergelijking tot het verleden 
meerdere bloedbaden, verbanningen, overtredingen van mensen-
rechten en misdrijven plaatsvinden;

• De overtredingen van mensenrechten zullen vanaf heden door 
burgerlijke organisaties doelgerichter aangepakt worden;

• IHHNL is een organisatie die geen deel wenst uit te maken van bo-
vengenoemde overtredingen en doet zijn uiterste best om de we-
reld tot een betere plek van bestaan te maken;

• IHHNL is er om de vergeten en onbereikbare benadeelde wereld-
delen te bezoeken, de onbereikbare plekken te bereiken en voor 
eenzame mensen nieuwe hoop te betekenen;

• IHHNL is er om de emigrante en immigrante ouderen, vrouwen, 
kinderen, zieken en gewonden te helpen door hen te voorzien in 
voedsel, onderdak en medicijnen; en

• IHHNL neemt hiermee de zware taak op zich om onveranderlijke 
waarden en normen in een veranderende wereld levend te hou-
den.

Inkomstenbronnen van IHHNL
Grootste deel van de inkomsten van IHHNL is afkomstig uit particulie-
re donaties. IHHNL streeft om de risico’s die particuliere donaties 
kunnen beïnvloeden te minimaliseren. Om ons donateurenbestand 
intact te houden worden de volgende handelingen verricht:
• Particuliere donateurs ontvangen beeldmateriaal
• en documentatie als terugkoppeling voor
• uitgevoerde projecten;
• Benutting van social media platformen;
• Een stijging van de inflatie resulteert in een
• afname van de bestedingen die donateurs kunnen verrichten. In 

het vervolg zullen meer projecten met lagere budgetten volgen om 
dit effect te mitigeren; en

• Voor het behoud van huidige en de aantrekking van nieuwe done-
rende stichtingen, krijgen de kennismakingsgesprekken meer aan-
dacht.

De visie van IHHNL
• De gevolgen van oorlogen en natuurrampen herstellen en de 

slachtoffers aan een volwaardige terugkeer in de samenleving hel-
pen;

• Samenwerking tussen verscheidene hulporganisaties faciliteren en 
bevorderen, en middels dit proces voorloper zijn op het gebied van 
hulpverlening;

• Bevolkingen die hulp nodig hebben van dienst zijn door hen en hun 
organisaties te ondersteunen;

• In crisissituaties acuut reageren om de schade te beperken en cri-
sisgebieden zo snel mogelijk te bereiken;

• Duurzame oplossingen en projecten ontwikkelen; en
• Mensen aansporen om armoede te verhelpen en sociale eerlijkheid 

te bevorderen.
• 

80%

17%

3%

0%

 Particuliere donateurs    Stichtingen    Bedrijven    Scholen
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IHHNL is trots dat zij vrijwilligers stuurt naar projectlanden om te 
controleren of hulp op de juiste plek en in goede staat terecht 
komt. Hoewel er hoge kosten worden gemaakt voor reis -en ver-
blijfkosten, zal IHHNL deze praktijk voortzetten om het vertrouwen 
in stand te houden.

De pandemie heeft ervoor gezorgd dat het bestedingspatroon van 
donateurs is veranderd. Overtollig geld van donateurs is door de do-
nateurs deels gebruikt voor het doneren aan goede doelen. IHHNL 
heeft hiervan ook de positieve ontwikkelingen mogen ervaren, waar-
door zij meer hebben gedoneerd aan IHHNL in 2021. 

Vanwege beperkende maatregelen waren een aantal landen niet be-
reikbaar vanuit Nederland. In die landen hebben de partnerorganisa-
ties de benodigde activiteiten uitgevoerd. Beeldmateriaal is in ont-
vangst genomen voor gevallen waarbij het niet mogelijk was dat onze 
vrijwilligers het land konden bereiken. Desondanks zijn we naar de 
meeste projectlanden geweest waar onze vrijwilligers de projecten 
hebben gecoördineerd.

Doelen en resultaten van hulpprojecten

Voedselprojecten
Voedselhulp bedraagt een groot deel van de hulpprojecten binnen 
IHHNL. Als lange termijn doelstelling streeft IHHNL om elk jaar projec-
ten te starten in nieuwe landen waarbij er behoefte is (nood)hulp. 
Voedselprojecten zijn noodzakelijk, omdat miljoenen mensen sterven 
vanwege onvoldoende voeding. Gezien de recente ontwikkelingen zijn 
wij van mening dat voedselhulp een project is dat jaarlijks terug dient 
te komen.

Nood Voedselhulp Projecten
Zowel in oorlogsgebieden als in regio’s die aangetast zijn door na-
tuurrampen, zijn noodhulpprojecten voor behoeftige mensen van le-
vensbelang. De ‘Nood Voedselhulp Projecten’ zijn daarom één van de 
meest belangrijke projecten van IHHNL. In 2021 hebben we tijdens de 

Risico’s bij project uitvoering
Projecten in het buitenland worden met partnerorganisaties uitge-
voerd. Hierbij stelt IHHNL onder andere de volgende eisen bij een 
partnerorganisatie:
• Partnerorganisaties moeten continuïteit hebben in hun organisa-

tiestructuur voor duurzame relaties;
• Partnerorganisaties moeten voldoende personeelsleden hebben 

voor de uitvoering van projecten;
• Partnerorganisaties moeten in staat zijn om behoeftes te identifi-

ceren in hun land voor impactvolle projecten;
• Partnerorganisaties moeten in staat zijn om de nodige rapporta-

ge en documentatie te verstrekken; en
• Door het jaar heen zijn er online vergaderingen met de partneror-

ganisaties, voornamelijk voor grote projecten welke plaatsvinden 
in de Ramadan en Qurban periode. Partnerorganisaties worden 
tijdens deze vergaderingen geïnformeerd inzake de rapportage-
vereisten en aantal behoeftigen die ze dienen te voorzien in op-
dracht van IHHNL.

De landen waarin wij actief zijn behoren volgens internationale rap-
porten tot de 50 landen met de meeste armoede. Deze landen dra-
gen tevens risico’s ten aanzien van corruptie en burgeroorlogen. Om 
de veiligheid van een project en zijn vrijwilligers te garanderen voert 
IHHNL de volgende stappen uit:
• Voordat een project begint informeert IHHNL zich over de stabili-

teit van het land middels de partnerorganisaties
• en andere zoekbronnen;
• Om te achterhalen of de hulpprojecten impact maken, worden 

lokale overheden benaderd in aanvulling op de
• partnerorganisaties;
• Om te bevestigen dat hulpmateriaal wordt verkregen conform de 

projectbeschrijving, worden facturen en
• overige documenten afgestemd; en
• In de landen waarin we actief zijn kunnen terreurorganisaties 

aanwezig zijn als gevolg van politieke instabiliteit.
• Projectvrijwilligers moeten in desbetreffende landen handhaven 

dat onze hulp niet in handen komt van dergelijke organisaties. 
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Waterprojecten
Wereldwijd is het tekort aan water en waterbronnen nog steeds een 
groot en cruciaal probleem. Klimaatveranderingen, een toename van 
de wereldbevolking en ongelijke verdeling van waterbronnen zijn fac-
toren die bovenstaande situatie in de nabije toekomst zullen verster-
ken. Rapporten van internationale organisaties tonen aan dat 1,1 mil-
jard mensen geen toegang hebben tot schoon drinkwater, waardoor 
er jaarlijks zeven miljoen mensen komen te overlijden.

Sinds 2005 realiseert IHHNL waterhulpprojecten in behoeftige lan-
den. In 2021 heeft de organisatie in 13 landen 4.617 waterputten ge-
opend en zodoende 1,3 miljoen mensen van schoon drinkwater voor-
zien. Tot op heden heeft de organisatie in totaal 11.944 waterputten 
geopend, waarvan 3,6 miljoen mensen profiteren.

Weesprojecten
Oorlogen, natuurrampen en ondervoeding resulteren in een toename 
van het aantal weeskinderen op de wereld. Uit onderzoeken blijkt dat 
er wereldwijd ongeveer 160 miljoen weeskinderen zijn. Deze weeskin-
deren bevinden zich gewoonlijk in landen waar oorlog, natuurrampen 
en armoede voorkomen. In arme landen worden deze kinderen niet 
beschermd door een voogd, maar lijden een troosteloos bestaan in 
verlaten gebieden. Doorgaans komt het voor dat deze kinderen te-
rechtkomen in het web van kwade en duistere personen, waardoor 
hun toekomst en die van anderen in gevaar komt.

IHHNL zet zich hard in voor deze kwetsbare kinderen van onze wereld. 
Middels onze weesprojecten proberen we deze kinderen te bescher-
men en in hun toekomst te investeren. De organisatie heeft in zeven 
landen negen weeshuizen gebouwd en zodoende de weeskinderen 
daar een veilig onderdak gegeven. Momenteel hebben we in drie lan-
den vijf weeshuisbouwprojecten lopen. In 2021 hebben in totaal 
4.235 weeskinderen elke maand, regelmatig een donatie ontvangen. 
Zodoende zijn ze in hun voedsel, kleding en onderwijs behoeften voor-
zien. Daarnaast heeft de organisatie in 27 landen aan 14.069 wees-
kinderen voorzien van kleding.

Ramadan periode 49.398 voedselpakketten in 31 landen en in het 
resterende deel van het jaar, 22.768 voedselpakketten in 24 landen 
uitgedeeld. Zodoende hebben we in het jaar 2021 in totaal 1.992 ton 
voedsel aan 72.166 behoeftige families gedistribueerd.

Vlees, rijk aan proteïne, is voor veel behoeftige mensen in ontwikke-
lingslanden een luxe voedingsproduct en veelal geen onderdeel van 
hun dagelijkse voedingspatroon. Om deze mensen van vlees te voor-
zien hebben we in 2021 in 29 landen vlees van 4.526 grootvee en 
1.819 kleinvee gedeeld, waar meer dan 840.000 behoeftige mensen 
van hebben geprofiteerd.

Onderwijs Projecten
Met het besef dat “Onderwijs de sleutel tot welslagen en geluk” vormt, 
blijven wij als organisatie onze onderwijsprojecten continue in hulpbe-
hoeftige landen realiseren.

Het is triest dat miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden, door een 
tekort aan schoolgebouwen, geen onderwijs kunnen volgen. IHHNL 
zet zich hard in om onderwijsgebouwen te bouwen, te renoveren en 
scholen op te richten. Tot nu toe hebben we in zeven landen negen 
schoolprojecten gerealiseerd. In deze scholen volgen 2.700 leerlingen 
onderwijs. IHHNL heeft in 2021 in drie landen vijf schoolprojecten ver-
wezenlijkt. Momenteel hebben we in twee landen twee schoolprojec-
ten lopen.

IHHNL is een organisatie die 29 jaar lang projecten in arme landen 
realiseert. Om deze projecten te coördineren reizen jaarlijks 100 vrij-
willigers naar het buitenland. Uit hun observaties en rapporten van 
andere organisaties, stellen wij dat veel kinderen in behoeftige landen 
niet naar school kunnen wegens een tekort aan schoolspullen. Het 
komt ook voor dat een merendeel van deze kinderen naar school gaat 
om vervolgens alleen maar naar de docent te luisteren. We realiseren 
doorgaans schooltassen en schoolspullen campagnes om meer be-
hoeftige kinderen te helpen in hun onderwijsproces. De organisatie 
heeft in het jaar 2021 in 15 landen 7.882 behoeftige leerlingen voor-
zien van schooltassen en schoolspullen.



2022 | IHH NEDERLAND | 9

heeft in 2021 in Sri Lanka 49 vissersboten gedistribueerd. Sinds 2019 
heeft de organisatie in totaal 172 Sri Lankanen voorzien met een vis-
sersboot welke resulteert in een duurzame inkomensbron voor deze 
behoeftigen.

Bovendien distribueert de organisatie, in het kader van sociale onder-
steuning, marktkramen in Indonesië. De behoeftige mensen kunnen 
op deze manier elk seizoen zichzelf voorzien van inkomen, door ver-
schillende soorten voedsel en drinken te verkopen. De organisatie 
heeft in 2021 40 marktkramen en daarmee tot op heden in totaal 219 
marktkramen gedistribueerd.

In veel delen van de wereld zijn de winters hard en zwaar. Mensen in 
deze landen hebben meer behoefte aan voedsel maar daarnaast ook 
aan winterkleding. De organisatie heeft zich in 2021 ook hard ingezet 
voor deze mensen en winterhulpprojecten gerealiseerd. In zes landen 
zijn totaal 3.847 families voorzien van haardhout, steenkool, dekens 
en winterkleding.

Landbouw en Veeteelt Projecten
Het realiseren van landbouwprojecten is één van de meest efficiënte 
en effectieve manieren voor armoedebestrijding. Voor behoeftige 
mensen zijn voornamelijk de landbouwmaterialen en het aanleren 
van landbouwtechnieken één van de belangrijkste duurzame projec-
ten op dit gebied.

IHHNL realiseert sinds recente jaren duurzame landbouwprojecten. In 
2021 is een rijstverbouwingsproject op een grondoppervlak van 200 
hectare in Tsjaad gestart. Dit jaar zullen daarvan minstens 200 fami-
lies profiteren. Bovendien hebben we in vijf landen in totaal 447.840 
fruit en groente stekken geplant, waar duizenden hulpbehoeftige 
mensen in de toekomst van zullen profiteren.

Als organisatie draagt IHHNL bij aan het creëren van duurzame op-
lossingen en werkgelegenheden, door verschillende veeteelt projecten 
te realiseren. In veel Afrikaanse landen, waar er woestijnklimaat en 
droogte heerst, ondersteunen wij de landen op een duurzame manier 

Gezondheidsprojecten
Gezonde individuen kunnen een gezonde samenleving vormen waarin 
mensen onder vreedzame leefomstandigheden kunnen leven. Gebruik 
maken van gezondheidsvoorzieningen is een fundamenteel recht van 
elk individu. Wegens oorlog, natuurrampen en armoede worden van 
wereldwijd honderden miljoen individuen medische hulp ontnomen.

IHHNL blijft allerlei bouwprojecten realiseren, die de behoeften van 
mensen op elk mogelijk gebied voorzien. Zo ook op het gebied van ge-
zondheid. Tot nu toe heeft de organisatie in twee landen de bouw van 
twee gezondheidscentra gerealiseerd. In twee landen lopen momen-
teel twee andere gezondheidscentra projecten. In het Arakan vluchte-
lingenkamp in Bangladesh, het vluchtelingenkamp in Somalië en 
Tsjaad zijn zo’n 3.000 patiënten behandeld en voorzien van medicij-
nen.

Wereldwijd hebben 20 miljoen mensen last van staar (cataract), ver-
oorzaakt door ondervoeding en geografische- klimaat omstandighe-
den. Alleen al in Afrika leven 12 miljoen staarpatiënten. In 2021 heeft 
de organisatie in 5 landen 2.093 staar patiënten geopereerd en hun 
duistere wereld voorzien van daglicht.

Sociale Ondersteuning Projecten
Om behoeftige mensen te helpen in hun zelfvoorziening en hun leven 
te verbeteren, is het van groot belang om duurzame projecten te ont-
wikkelen. Ten eerste dient elke familie onderdak te hebben conform de 
gemiddelde standaarden. Volgens analyses van onze hulpverleners 
leven wereldwijd 1,8 miljard mensen in fragiele huisjes of tenten. 100 
miljoen mensen zijn genoodzaakt om te leven als daklozen. Om dit 
probleem te verhelpen bouwt de organisatie in Bangladesh, Sri Lanka 
en Tsjaad huizen. Momenteel zijn 10 huisprojecten gerealiseerd. 110 
andere projecten zijn in ontwikkeling.

Middels kleine bijdragen blijven we grote en duurzame projecten rea-
liseren om het leven van behoeftige mensen te verbeteren. Sri Lanka 
is een eilandstaat en heeft een overvloed aan rivieren en meren. 
Hierdoor is 2,5% van de populatie werkzaam als visser. De organisatie 
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In Bosnië en Herzegovina werden 50 kippen verstrekt aan families 
met een kippenhok.

Overzicht donaties en projectuitgaven 2021
Hieronder is in een overzicht verwerkt welke type donaties er zijn ont-
vangen in 2021 en de gerelateerde  projectuitgaven.

met het geitenproject. Zo heeft de organisatie in 2021 in vier landen 
155 families voorzien van 701 geiten. Bovendien heeft de organisatie 
in Afghanistan 13, in Kyrgyzstan 12 en Bosnië en Herzegovina 5 fami-
lies voorzien van kippen voor een duurzaam inkomen in het jaar 2021. 
De families in Afghanistan en Kyrgyzstan hebben 50 kippen en een 
kippenhok gekregen. 

Type Totaal Donaties
Totaal
Projectuitgaven

Details

Overige Donaties € 96.511 Spaarpotten en algemene donaties.

Algemene
Donaties

€ 309.371 Algemene donaties, IHHNL benut deze inkomsten op meerdere projectdoelen.

Zakaat-ul Maal Donaties € 910.969
Hoewel het merendeel tijdens de Ramadan periode komt, wordt deze donatie door het hele jaar 
heen gedaan. Meestal wordt het voor voedselprojecten gebruikt.

Noodhulp Donaties € 1.557.902
Donaties bestemd voor behoeftige slachtoffers van natuurrampen en oorlogen. Hierdoor vari-
eert dit bedrag jaarlijks.

Onderwijs Donaties € 713.720 € 1.121.564
De meest belangrijke projecten voor duurzame ontwikkeling. Ons doel is om meer bewustzijn te 
creëren over het belang van onderwijs en aan te sporen tot meer donaties.

Voedselhulp Donaties € 1.108.843 € 2.246.006 Voedsel donaties zijn altijd een hoge prioriteit.

Qurban Donaties € 2.195.811 € 2.079.879
Hoewel het merendeel tijdens de Qurban periode komt, wordt deze donatie door het hele jaar 
heen gedaan. Het vlees van de Qurban wordt aan behoeftigen uitgedeeld.

 
Gezondheid Donaties

€ 214.969 € 433.946
Gezondheidsprojecten zijn belangrijk, maar vanwege het relatief lage aantal donaties realiseren 
we deze projecten met algemene donaties.

 
Sociale Hulp Donaties

€ 338.509 € 460.241
Sociale Hulp projecten zijn belangrijk, maar vanwege het relatief lage aantal donaties realiseren 
we deze projecten met algemene donaties.

 
Water Donaties

€ 3.708.919 € 3.812.117 Water projecten zijn onze meest stabiele projecten. Ons budget groeit jaarlijks.

Landbouw Donaties € 210.511 € 199.916
Landbouw projecten zijn essentiële en duurzame projecten. Vanwege het relatief lage aantal do-
naties, willen we deze projecten bevorderen met meer promotie.

 
Veeteelt Donaties

€ 47.308 € 74.633
Veeteelt projecten zijn belangrijke duurzame projecten. Vanwege het relatief lage aantal dona-
ties, willen we deze projecten bevorderen met meer promotie.

 
Weeskinderen Donaties

€ 1.968.260 € 2.119.158
Wees projecten zijn een van onze stabiele projecten. Vanwege de hoge interesse van donateurs 
groeit het budget jaarlijks.

Totaal € 13.381.604 € 12.547.459
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Het gemiddelde kostenpercentage op basis van de hulpinkomsten in 
de afgelopen drie jaar is 4,8 %. In de komende twee jaar schatten we 
dat er een kleine groei zal plaatsvinden in onze uitgaves, waarbij er 
een lichte stijging zal plaatsvinden en de uitgaves rond de 6% van de 
ontvangen donaties zullen uitmaken. De stijging van de kosten heeft 
deels te maken met de professionaliseringslag die wij willen realiseren 
welke gepaard gaat met een toename in kosten.

In de huidige situatie hanteren we de regel om een personeelslid aan 
te nemen per € 1,5 miljoen aan donaties. Deze regel kan veranderen 
aan de hand van de werkindeling in de toekomst.

Hieronder is een overzicht van de algemene kosten toegevoegd. Wij 
verwijzen naar de toelichtingen in de jaarrekening naar de verhoudin-
gen tussen de lasten en uitgevoerde projecten.

Algemene Kosten 2021 Omvang

Personeelskosten € 248.188

Kantooruitgaven € 124.920

Wervingskosten € 50.190

Reis- en verblijfskosten & Portiekosten € 133.848

Financiële baten en lasten € 41.577

Totaal € 598.723

Resultaat 2021
Het resultaat over boekjaar 2021 bedraagt € 617.457 en ligt veel ho-
ger dan de begroting € - 450.000. Deze onderbesteding wordt ver-
oorzaakt doordat de inkomsten € 3,3 mln. hoger lagen dan begroot. 
Ondanks de hogere bestedingen van € 12,5 mln. ten opzichte van be-
groot € 10,3 mln. is de stijging van de inkomsten niet gecompenseerd 
waardoor de stichting haar boekjaar afsluit met een overschot van 
bijna € 0,6 mln.

Collectie methodes 2021
IHHNL streeft en stimuleert om zijn donaties via de website te ont-
vangen. Hierbij hoopt IHHNL te realiseren dat het gebruiksgemak van 
online doneren door de donateurs wordt ervaren, het gemak zal re-
sulteren tot herhaling en de administratie handelingen worden gemi-
nimaliseerd. Hiernaast maakt een online donatie het mogelijk dat we 
documentatie en beeldmateriaal kunnen sturen waardoor het ver-
trouwen groeit in onze stichting. De vruchten van de inspanningen in 
de afgelopen jaren zien we ook terug in de cijfers van 2021. Meer dan 
de helft van de donaties zijn via de website ontvangen.

De bankoverboekingen vinden plaats op de rekeningen van IHHNL 
welke te vinden zijn op onze website, flyer en brochures. Tevens is er 
besloten om gebruik te maken van Tikkie. Hoewel het niet mogelijk is 
om contactgegevens

te bemachtigen van deze donateurs zien wij dat dit donatiebestand. 
Als IHHNL voeren wij ook automatische incasso’s uit. Het laatste heeft 
voornamelijk betrekking op donaties die worden uitgevoerd voor 
weeskinderen.
Jaarlijks zien we een daling van de contante betalingen. In 2020 be-
droeg het aandeel van kwitantie donaties 16% en in 2021 is dit be-
drag verminderd naar 10%. Ons doel is dat het bedrag welke via kwi-
tanties wordt ontvangen verwaarloosbaar zal zijn in de toekomst.

Algemene kosten
resulteert in een niet te verwaarlozen deel van ons
 IHHNL is in de laatste drie jaar met 48,3% gegroeid. Wij verwachten 
een stagnatie in de groei in verband met recente ontwikkelingen die 
mogelijk gevolgen kunnen hebben voor het bestedingspatroon van 
onze donateurs. In de afgelopen drie jaar hebben we de kosten van al 
onze projecten kunnen dekken met een gemiddelde van 4,8%. IHHNL 
voert doorlopende projecten uit in 35 landen. De komende twee jaar 
streven wij ernaar om in twee extra landen doorlopende projecten uit 
te voeren.
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Beleggingsbeleid
IHHNL is een humanitaire hulporganisatie die internationaal opereert. 
Donateurs vormen het inkomen van de organisatie. IHHNL streeft om 
in de toekomst stappen te realiseren waarbij inkomen wordt gegene-
reerd via alternatieve bronnen. IHHNL heeft momenteel geen beleg-
gingen en verwacht deze ook niet te hebben voor 2024.

Organogram
De directeur draagt de algemene bevoegdheid en verantwoordelijk-
heid van de organisatie. Hiernaast moet de directeur verantwoording 
afleggen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur houdt toe-
zicht op de financiële gezondheid en de risicobeheersing van de orga-
nisatie. Daarnaast wordt er ook toezicht gehouden op de uitvoering 
van de strategie en of de belangen van stakeholders voldoende zijn 
gewaarborgd. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om com-
missies op te richten.

De algemeen directeur heeft bevoegdheden conform de statuten ge-
publiceerd bij de KvK en legt verantwoording af aan de Raad van Be-
stuur. Kantoormedewerkers verrichten activiteiten onder de verant-
woordelijkheid van de directeur.

De Raad van Bestuur krijgt geen enkele vorm van salaris. Ze doen hun 
werkzaamheden op vrijwillige basis. De Raad van Bestuur kan voor de 
stichting gemaakte kosten declareren. Beloningsbeleid en arbeids-
voorwaarden van kantoormedewerkers worden bepaald door de 
Raad van Bestuur. De directeur bepaalt de activiteiten en werkzaam-
heden van de kantoormedewerkers.

Bestemmingsreserves

Bronnen bestemmingsreserves
Sinds 2011 vallen de werkelijke kosten lager uit dan de begroting die 
wordt verricht conform de verwachtingen op basis van ons uitgave-
patroon en vergelijkbare stichtingen die als maatstaaf kunnen dienen. 
Naast het overschot van algemene en overige donaties zijn er in de 
bestemmingsreserve bedragen opgenomen voor projecten die nog 
afgerond moeten worden.

Bestemming van bestemmingsreserves
Besteding van de bestemmingsreserve vindt plaats bij natuurrampen 
en oorlogssituaties waar meer dan 10.000 mensen behoefte hebben 
aan noodhulp, sociale hulp projecten waar minder wordt gecollec-
teerd dan begroot en hulpprojecten met een strategisch motief die 
worden voorgesteld door partnerorganisaties. Denk hierbij aan het 
uitvoeren van een waterproject om conflict tussen stammen te voor-
komen in Afrika.

Hieronder is een overzicht van de bestedingsreserve toegevoegd. 

Besteding reserve 2021 Omvang

Overige Projecten € 382.810

Noodhulp Projecten € 501.196

Voedselhulp Projecten € 649.414

Sociale Projecten € 394.405

Totaal € 1.927.825

Continuïteitsreserve
IHHNL neemt de nodige financiële voorzorgsmaatregelen voor de 
continuïteit en financiële gezondheid van de organisatie. We beschik-
ken over een continuïteitsreserve dat bijna twee keer zoveel is als de 
kosten van het financiële jaar 2021. Voor details inzake de lasten be-
steed aan doelstellingen, wervingskosten en kosten beheer en admi-
nistratie verwijzen wij door naar de jaarrekening. De continuïteitsre-
serve bedraagt ultimo boekjaar € 900.000.
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de hand van deze documenten. De directeur zal verantwoording af-
leggen aan de Raad van Bestuur. Personeelsleden zullen de overeen-
gekomen werkzaamheden verrichten onder de verantwoordelijkheid 
van de directeur. De directeur zal zorgdragen voor een evenwichtig 
HR-beleid. De stichting zal zorgen voor een veilige en een gezonde 
werkplek voor personeelsleden. Personeelsleden zullen worden be-
trokken bij het aangenamer maken van de arbeidsomstandigheden 
op de werkplek. Het beloningsbeleid van personeelsleden zal worden 
bepaald door de Raad van Bestuur na het inwinnen van advies van 
de directeur.

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden (“bezoldiging”) van de 
directeur zal worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het 
functioneren van de directeur zal jaarlijks beoordeeld worden door de 
Raad van Toezicht. De honorering van de voorzitter en de leden van 
de Raad van Toezicht zal jaarlijks vastgesteld worden door de Raad 
van Toezicht binnen de wettelijke en ethische kaders.

Kwalificaties van Bestuursleden en Kantoormedewerkers
Hieronder is een overzicht toegevoegd van de kwalificaties van be-
stuursleden en kantoormedewerkers van IHHNL:
• Een bestuurslid of kantoormedewerker dient de missie en organi-

satiedoelen van IHHNL te ondersteunen;
• Iemand die sociaal onaanvaardbare overtredingen begaat (zoals 

diefstal, gokken of drugsgebruik) komt niet in aanmerking om be-
stuurslid of kantoormedewerker te worden.

• Iemand met een strafrechtelijke vervolging komt niet in aanmer-
king om bestuurslid of kantoormedewerker te worden;

• Een bestuurslid of kantoormedewerker dient de kennis en ervaring 
te hebben om zijn functie uit te voeren, of zicht bieden op het be-
heren hiervan;

• Een bestuurslid of kantoormedewerker zal handelen conform de 
gedragscodes en richtlijnen welke op te vragen zijn bij de organisa-
tie; en

• Bij aanbrengen van (niet-)materiele schade krijgen bestuursleden 
of kantoormedewerkers ontslag;

Hieronder is een toelichting en organogram toegevoegd welke een 
visuele weergave zal zijn van IHHNL in de nabije toekomst.

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Landbouw
projecten

Onderwijs
projecten

Gezondheids
projecten

Sociaal
projecten

Voedsel
projecten

Wees
projecten

Water
projecten

Bouw
projecten

Secretariaat Project coördinator Financiële administratie

Directieteam Directeur

De Raad van Bestuur wordt belast met het besturen en met de alge-
mene leiding van de organisatie. De Raad van Bestuur komt de verte-
genwoordigingsbevoegdheid toe. Hiernaast moet de Raad van Be-
stuur verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht wanneer 
deze in de nabije toekomst is opgericht. De Raad van Toezicht zal toe-
zicht houden op de financiële gezondheid en de risicobeheersing, 
maar ook op de uitvoering van de strategie en of de belangen van 
stakeholders voldoende zijn gewaarborgd door het bestuur. De Raad 
van Toezicht kan (uit zijn midden) commissies instellen indien daar be-
hoefte aan is.

De taken en verantwoordelijkheden van zowel de Raad van Toezicht 
als de Raad van Bestuur zullen worden vastgelegd in de Statuten van 
de stichting en verder uitgewerkt in afzonderlijke reglementen. Deze 
organen zullen hun werkzaamheden en activiteiten vormgeven aan 
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Hulpprojecten 2022
De organisatie streeft ernaar om in 2022 in 35 landen 31 soorten 
hulpprojecten te realiseren. De focus zal liggen op campagnes voor 
duurzame projecten, om meer duurzame projecten te promoten en 
uiteindelijk deze te realiseren. In dit kader hebben we met onze part-
nerorganisaties, bestuurders en vrijwilligers ideeën uitgewisseld en 
hen hulp gevraagd voor de ontwikkeling van deze projecten. Duurza-
me projecten die middels kleine bijdragen tot stand komen, worden 
door onze donateurs positief ontvangen. Wegens de lucratieve op-
brengst van landbouw en veeteelt projecten, zal de organisatie zich 
voornamelijk focussen op deze projecten. Bovendien zullen we uitge-
breid onderzoek doen naar de verschillende mogelijkheden van de 
beroepsopleidingen, omdat deze op lange termijn veel voordelen met 
zich meebrengen.

Ook dit jaar blijven we dezelfde motto hanteren: “Een behoeftige leren 
vissen, is gunstiger dan hem levenslang vis geven.”

Toekomst- en begrotingsplannen
De bestuurders en medewerkers krijgen training over hun taken en 
verantwoordelijkheden. Minstens één keer per jaar volgt een oplei-
dingskamp.

Vanwege groeiende cijfers verandert de werkinrichting. Voor proces-
verbetering worden nieuwe programma’s en middelen gebruikt. Om 
kantoormedewerkers in staat te stellen voor het gebruiken van deze 
programma’s en middelen, volgen trainingen conform voorgaande 
jaar.

IHHNL heeft ruim 1.200 ingeschreven vrijwilligers, waarbij een onder-
scheid gemaakt wordt tussen actieve en passieve vrijwilligers. Actieve 
vrijwilligers dragen bij aan donatiecampagnes en de uitvoering van 
projecten in het buitenland. IHHNL zet zich hard in voor het creëren 
van bewustzijn en toenemen van de groep actieve vrijwilligers. Jaar-
lijks gaan minstens 100 vrijwilligers naar het buitenland voor hulppro-
jecten. Het is belangrijk dat IHHNL een vrijwilligersbestand heeft 
waarvan zij op verzoek vrijwilligers kan uitzenden naar hulplanden. 

IHHNL is een onafhankelijke hulporganisatie die haar hulpprojecten 
volledig uitvoert zonder onderhevig te zijn aan een andere organisatie 
of instantie.

De bestuursleden van IHHNL in 2021 zijn:

Naam Functie Bezoldiging Aanvang 
functie

Afloop 
functie

Abdurrahman Katırcı Voorzitter N.v.t 1-1 31-12

Murat Öktener Penningmeester N.v.t 1-1 31-12

Selami Yüksel Secretaris N.v.t 1-1 31-12

Veli Bilge Lid N.v.t 1-1 31-12

Necibullah Halıcı Lid N.v.t 1-1 31-12

Mahmut Bağcı Lid N.v.t 1-1 31-12

Yasin Küçük Lid N.v.t 1-1 31-12

Ayhan Arslantaş Lid N.v.t 1-1 31-12

İsmet Yen Lid N.v.t 1-1 31-12

Vaststelling van de projectlanden
Projectlanden worden gekozen uit de 50 meest arme landen volgens 
rapportage van de Verenigde Naties of andere internationale organi-
saties. Regio’s die getroffen zijn door humanitaire crises vanwege 
oorlogen of natuurrampen worden vastgesteld en hulpactiviteiten 
worden in overeenstemming met de partnerorganisatie uitgevoerd.

Communicatie met hulpbehoeftigen in desbetreffende landen en regio’s
IHHNL werkt samen met lokale partnerorganisaties die in contact zijn 
met hulpbehoeftigen in desbetreffende landen, regio’s en dorpen. 
Partnerorganisaties zijn in contact met lokale overheden en zijn in 
staat om de meest behoeftigen te identificeren. Hiernaast stellen ze 
lijsten op van behoeftigen die hulp krijgen en zorgen voor handteke-
ningen. Tevens zijn de partnerorganisaties in contact met ministeries 
over gezondheid en onderwijsprojecten om de projecten zo goed mo-
gelijk uit te voeren en coördineren.
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Marketingkanalen voor hulpprojecten
Hieronder is een overzicht toegevoegd van de marketinginstrumenten 
waar IHHNL gebruik van maakt ten behoeve van marketing en pro-
motie. IHHNL streeft om minimale marketing uitgaven te realiseren 
met maximale donatieontvangsten.

Regionale organisatiestructuur
Hieronder is een regionale organisatiestructuur toegevoegd met toe-
lichting hoe dit is ingericht binnen IHHNL:

In gebieden waar 
minstens 5.000 van 
potentiële donateurs 

wonen, wordt een externe 
vertegenwoordiger 

aangewezen.

In gebieden waar 
potentiële donateurs 
uit minstens 25.000 

individuen bestaan, wordt 
een bestuur gevormd

In gebieden waar minder 
dan 5.000 potentiële 

donateurs wonen, worden 
inwonende vrijwilligers van 

dat gebied aangewezen 
als vertegenwoordigers.

De structuur wordt 
gevormd in gebieden 
waarin wij een hoge 

potentie van donateurs 
identificeren.

• Regio Haarlem
• Regio Den Haag
• Regio Rotterdam
• Regio Eindhoven
• Regio Maastricht
• Regio Arnhem
• Regio Twente

Bestaande Bestuur regio’s

• Regio Groningen
• Regio Flevoland
• Regio Utrecht
• Regio Deventer
• Regio Zeeland
• Regio Roosendaal

Geplande Bestuursregio’s

Regionale organisatiestructuur

Om passieve vrijwilligers te activeren wijzen we activiteiten toe in Ne-
derland en sturen we deze vrijwilliger bij goed vooruitzicht met een 
ervaren vrijwilliger naar het buitenland. Een vrijwilliger die zich suc-
cesvol inzet in het buitenland wordt geschaard onder de actieve vrij-
willigers. Bij overweging van de sterke organisatiegroei, moeten we 
gemiddeld 20 actieve vrijwilligers toevoegen per jaar.

De regionale bestuursorganen van IHHNL in Nederland zijn een van 
de succesfactoren. Regionale bestuursorganen eisen een belangrijke 
rol in hulpcampagnes en het werven van actieve vrijwilligers. IHHNL 
heeft momenteel zeven regionale besturen en streeft om het aantal 
met zes te laten toenemen.

Hieronder is onze begroting van 2022 toegevoegd waarbij er per type 
project de verwachte omvang is weergegeven:

Type verwachte donaties Verwachte omvang

Algemene en overige Hulpprojecten € 350.000

Gezondheidsprojecten € 325.000

Landbouw Projecten € 250.000

Noodhulp Projecten € 1.200.000

Onderwijshulp Projecten € 750.000

Qurban Projecten € 2.250.000

Sociale Ondersteuningsprojecten € 450.000

Veeteelt Projecten € 65.000

Voedsel Projecten € 1.250.000

Water Projecten € 4.100.000

Weesprojecten € 2.100.000

Zakaat Projecten € 1.100.000

Totaal € 14.190.000
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2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
e. a. het verwerven van financiële middelen;
f. b. het samenwerken met gelijkgestemde organisaties in binnen- 

en buitenland.
g. 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten 

doel.

Bestuurder-, commissaris- en vertegenwoordigers
Het bestuur bestaat uit negen leden. De heer H. Gündüz is algemeen 
directeur. Het jaarverslag ligt ter inzage op het kantoor van Stichting 
Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland.
Zie www.ihhnl.org.

Amsterdam, 12 september 2022 H. Gündüz

13.000
volgers

142.000
jaarlijkse bezoekers

6.000
volgers

642
abonnees

95
groepsgesprekken

Bestuursleden,
vrijwilligers, donateurs

Algemene informatie
De stichting betreft een stichting met volledige rechtsbevoegdheid. 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder num-
mer 40537991.
Blijkens de akte d.d. 15 mei 2008, te Amsterdam, verleden voor nota-
ris
mr. Alexander Evert Blom, werd de stichting per genoemde datum 
opgericht.

De doelstelling
De doelstelling van Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisa-
tie Nederland wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

1. Doelstelling:
a. De stichting heeft ten doel het verlenen van humanitaire steun en 

financiële hulp aan personen of groepen van personen die getrof-
fen worden door natuurrampen, politieke vervolging, oorlogsmis-
daden en soortgelijke omstandigheden, waar ook ter wereld.

b. het verbeteren van de leefomstandigheden; bijvoorbeeld door het 
slaan van waterputten, het verbeteren van sanitaire omstandig-
heden;

c. het helpen bij het opzetten van projecten op het gebied van huis-
vesting, onderwijs, gezondheidszorg, waaronder ook begrepen het 
helpen bij studiefinanciering; en

d. het verlenen van hulp aan asielzoekers, het doneren van kleding 
en goederen alsmede het geven van financiële steun.
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Nr Campagne start Projectnaam Departement Verantwoordelijke

1  01.01.2022 Winterhulpproject Sociale ondersteuningsprojecten Hüseyin Gündüz

2 15.01.2022 Campagne weesproject Weesprojecten Abdurrahman Katırcı

3 01.02.2022 Palestina jonge boompjesproject Landbouw- en veeteeltprojecten Ayhan Arslantaş

4 15.02.2022 Campagne Jemen noodhulp Noodhulpprojecten Yasin Küçük

5 01.03.2022 Campagne huisbouwproject Sociale ondersteuningsprojecten Hüseyin Gündüz

6  10.03.2022 Campagne Scootmobielen hulpproject Gezondheidsprojecten Veli Bilge

7 20.03.2022 Waterput projecten Waterprojecten Oruç Uluçay

8  01.04.2022 Arme Gezin Hulpproject Sociale ondersteuningsprojecten Hüseyin Gündüz

9  10.04.2022 Ramadan hulpproject Ramadanprojecten Selami Yüksel

10  15.04.2022 Kledinghulpproject Weeskinderen Weesprojecten Abdurrahman katırcı / İsmet Yen

11 05.05.2022 Campagne Geitenhulpproject Landbouw- en veeteelt Ayhan Arslantaş

12 10.05.2022 Palestina noodhulpproject Noodhulpprojecten Yasin Küçük

13  15.05.2022 Oplaadbare Zaklampproject Sociale ondersteuningsprojecten Hüseyin Gündüz

14 15.05.2022 Medische Onderzoek en Medicatie Projecten Gezondheidsprojecten Veli Bilge

15 20.06.2022  Qurban hulpproject Qurbanprojecten Necibulla Halıcı

16 20.07.2022 Mobiele marktkraamproject Sociale ondersteuningsprojecten Hüseyin Gündüz

17 01.08.2022  Schooltas en schoolspullenproject Onderwijsprojecten Mahmud Bağcı

18 15.08.2022  Turkije jonge boompjesproject Landbouw- en veeteeltprojecten Ayhan Arslantaş

19 20.08.2022  Warme maaltijdenproject Noodhulpprojecten Yasin Küçük

20  01.09.2022 Hygiëne pakkettenhulpproject Gezondheidsprojecten Veli Bilge

21 15.09.2022 Studiebeurzen hulpproject Onderwijsprojecten Mahmud Bağcı

22  01.10.2022 Zaadjeshulpproject Landbouw- en veeteeltprojecten Ayhan Arslantaş

23  15.10.2022 Cataract project Gezondheidsprojecten Veli Bilge

24 01.11.2022  Kippenfokkerijproject Landbouw- en veeteeltprojecten Ayhan Arslantaş

25  20.11.2022 Vissersbotenhulpproject Landbouw- en veeteeltprojecten Ayhan Arslantaş

26  25.11.2022 Mikrokrediet hulpproject Sociale ondersteuningsprojecten Hüseyin Gündüz

27  01.12.2022 Winterhulpproject Sociale ondersteuningsprojecten Hüseyin Gündüz

28  10.12.2022 Beroepsopleidingenproject Sociale ondersteuningsprojecten Hüseyin Gündüz

29  15.12.2022 Armen Huwelijksproject Sociale ondersteuningsprojecten Hüseyin Gündüz

30  20.12.2022 Oeganda jonge boompjesproject Landbouw- en veeteeltprojecten Ahyan Arslantaş



Afganistan

Benin

Bosnië Herzegovina
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Noodhulp Donaties  Bedrag  

Algemene Noodhulp Donaties € 263.648,48 

Noodhulp Palestina € 936.575,33 

Noodhulp Syrische Vluchtelingen € 4.585,24 

Noodhulp Arakan (Vluchtelingen) € 101.730,02 

Noodhulp Somalië € 1.903,60 

Noodhulp Jemen € 249.458,93 

Totaal € 1.557.901,60 



Bangladesh Arkan

Bangladesh 

Mali

Burkina Faso

Sri Lanka

Gambia
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Filipijnen 

Libanon 

Tsjaad

Palestina

Pakistan 

Kirgizië
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Somalië 

Sierra Leone

Turkije

Tanzania

Oeganda

Jemen
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Complexe bouwprojecten

Land van project Tanzania Naam van project

Projectspecificatie Complex (Weeshuis, school, gezonheidscentrum en masjid)
Gebruiksgebied project 1898 m² Kosten project € 115.000,-
Status project Bouw is gereed en gebouw is in gebruik genomen
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Land van project Afghanistan Naam van project Al Khattab
Projectspecificatie Complex (Weeshuis, school)
Gebruiksgebied project 765 m² Kosten project € 120.000,-
Status project 80% van de bouwwerkzaamheden is voltooid.

Land van project Niger Naam van project Dar’ul Farah
Projectspecificatie Complex (School, masjid, gezondheidscentrum en weeshuis)
Gebruiksgebied project 1771 m² Kosten project € 157.600,-
Status project Het bouwproject is afgerond en zal geopend worden voor gebruik

Land van project Afghanistan Naam van project Hiba & Habib
Projectspecificatie Complex (School, masjid en gasthuis)
Gebruiksgebied project 1168 m² Kosten project € 150.000,-
Status project Het project is gerealiseerd e 80% van de bouwwerkzaamheden is voltooid. n in gebruik

Land van project Tsjaad Naam van project Ashab-ı Suffa
Projectspecificatie Complex (School, masjid en weeshuis)
Gebruiksgebied project 825 m² Kosten project € 142.700,-
Status project 20% van de bouwwerkzaamheden is voltooid.
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Land van project Tsjaad Naam van project Dar’ul Erkam
Projectspecificatie Complex (Weeshuis, school en masjid)
Gebruiksgebied project 868 m² Kosten project € 99,608,-
Status project Bouw is gereed en gebouw is in gebruik genomen

Land van project Tanzania Naam van project Oemul Mu’minien Aisha
Projectspecificatie Copmlex (School, slaapvertrek voor leerlingen, Moskee, Ziekenhuis, werkplaats)

Gebruiksgebied project 4680 m² Kosten project € 513.715,-
Status project Bouw voor % 10 afgerond.
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IHHNL Nederland zet de investering van lang-
durige projecten in het buitenland voort. Mo-
menteel heeft de organisatie in 15 landen 75 
bouwprojecten gestart, waarvan een groot deel 
al verwezenlijkt en klaar voor gebruik is.

Op 16 oktober 2021 hebben we het ‘Oemul Mu’-
minien Aisha Complex’ project in Zanzibar, Tan-
zania, gestart.
Het complex heeft de volgende eigenschappen:
Een schoolproject, welke gebouwd zal worden 
op een terrein van 880 m². Deze school zal in 
totaal 720 leerlingen voorzien van onderwijs. 
Totaal zullen er 16 klaslokalen, met in elk klaslo-
kaal 45 leerlingen zijn.

Een slaapvertrek voor leerlingen, welke ge-
bouwd zal worden op een terrein van 720 m². 
Hier zullen totaal 180 leerlingen, waarvan 90 

meisjes en 90 jongens, verblijven.
Een moskeeproject, op een terrein van 1200 m², 
groot genoeg om 1800 mensen tegelijkertijd 
ruimte te bieden voor het gebed.

Ziekenhuisproject, op een terrein van 1400 m², 
waar dagelijks 200 patiënten terecht kunnen 
komen.
Werkplaats project, op een terrein van 480 m², 
waar totaal 10 werkplaatsen gebouwd zullen 
worden. De inkomsten die gegeneerd worden 
op deze werkplaatsen, zullen gebruikt worden 
voor de onkosten van het complex zelf.

Door dit geweldige project te ondersteunen, zult 
u in de toekomst van behoeftige mensen in Tan-
zania bemiddelen. De totale kosten voor het 
complex bedragen € 513.715, waarvan momen-
teel al  € 262.155,- opgehaald is.

Oemul Mu’minien 
Aisha complex in 

Zanzibar
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Bouw Gezondheidscentra
Als IHHNL zijnde zijn wij bezig met de bouw van nieuwe gezondheids-
centra. De bouw van het gezondheidscentrum in het complex in Tanza-
nia, onder naam Leyla Güneş, is voltooid en in gebruik genomen. Ook is 
het gezondheidscentrum in Niger in het complex Dar’ul Ferah en het 
gezondheidscentrum in de hoofdstad Niamey is voor 70% compleet. 
Daarnaast is het gezondheidscentrum in Gambia voltooid en in gebruik 
genomen.

Land van project Gambia Naam van project IHH Nederland
Projectspecificatie Gezondheidscentrum
Gebruiksgebied project 250 m² Kosten project € 22.000,-
Status project Project bouw is voltooid

Land van project Niger Naam van project Gardens of the sincere
Projectspecificatie Gezondheidscentrum
Gebruiksgebied project 225 m² Kosten project € 30.000,-
Status project Project bouw is voor % 70 voltooid
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Cultuur Centra en 
Gebedshuizen Projecten
IHHNL Nederland blijft allerlei bouwprojecten realiseren, die de behoef-
ten van mensen op elk mogelijk gebied voorzien. Een van deze projecten 
is het Cultuurcentrum & Gebedshuis project in arme landen.

Momenteel zijn er in 7 landen, 23 Cultuurcentrum & Gebedshuis projecten 
in aanbouw. Een deel van deze projecten is al gerealiseerd en in gebruik. 
Van sommige is de bouw nog in volle gang. 

Land van project Indonesië Naam van project Masjid Abed
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 250 m² Kosten project € 45.455,-
Status project Het project is net gestart.

Land van project Togo Naam van project Davet
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 150 m² Kosten project € 20.000,-
Status project Het project is gerealiseerd en in gebruik

Land van project Niger Naam van project Genk
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 265 m² Kosten project € 15.128,-
Status project Het project is gerealiseerd en in gebruik
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Land van project Gambia Naam van project Metin Bayrak
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 55 m² Kosten project € 7000,-
Status project Het project is gerealiseerd en in gebruik

Land van project Filipijnen Naam van project Het Zuivere Pad
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 120 m² Kosten project € 12.500,-
Status project Het project is gerealiseerd

Land van project Niger Naam van project Kılnç Ailesi
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 160 m² Kosten project € 15.000,-
Status project Het project is gerealiseerd en in gebruik

Land van project Niger Naam van project Riyad Rogiest
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 150 m² Kosten project € 21.000,-
Status project Het project is gerealiseerd en in gebruik



2022 | IHH NEDERLAND | 29

Land van project Niger Naam van project Aile Mescidi
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 160 m² Kosten project € 15.000,-
Status project Het project is gerealiseerd en in gebruik

Land van project Niger Naam van project Faik Kaba
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 120 m² Kosten project € 12.500,-
Status project Het project is gerealiseerd

Land van project Niger Naam van project Mardin Yıldırım
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 120 m² Kosten project € 12.500,-
Status project Het project is gerealiseerd

Land van project Gambia Naam van project Badr Mescidi
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 60 m² Kosten project € 11.000,-
Status project Bouw is voor 90% afgerond
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Land van project Tsjaad Naam van project Nazlı ve Beytullah
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 80 m² Kosten project € 15.000,-
Status project Het project is gerealiseerd en in gebruik

Land van project Niger Naam van project Masjis an Nasr
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 200 m² Kosten project € 20.000,-
Status project Bouw voor % 50 afgerond

Land van project Niger Naam van project Beytullah Kuyucak
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 120 m² Kosten project € 12.500,-
Status project Het project is gerealiseerd

Land van project Niger Naam van project Ibrahim Giaccobe
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 120 m² Kosten project € 12.000,-
Status project Bouw voor % 50 afgerond
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Land van project Niger Naam van project Mescid-i Kadi
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 125 m² Kosten project € 12.500,-
Status project Bouw voor % 50 afgerond

Land van project Malawi Naam van project Ertuğrul Gazi
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 130 m² Kosten project € 12.500,-
Status project Het project is gerealiseerd

Land van project Niger Naam van project Akkurt Ailesi
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 150 m² Kosten project € 15.000,-
Status project Bouw voor % 50 afgerond

Land van project Sierra Leone Naam van project Al Hayat Bouhilata
Projectspecificatie Cultureel centrum en gebedshuis
Gebruiksgebied project 140 m² Kosten project € 15.000,-
Status project Het project is gerealiseerd
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Schoolbouw Projecten
IHH NL draagt al jaren bij aan deze inspanningen door het realiseren van 
revolutionaire onderwijs projecten. Het wederopbouwen van derde we-
reldlanden middels onderwijs is dan ook één van de hoofdagenda punten 
van IHH NL.

Voorbeelden hiervan zijn het bouwen, oprichten, renoveren en ontwikkelen 
van onderwijs instellingen en methoden die zelfredzaamheidsinzichten 
geven aan leerlingen en die zich richten op het benutten van de natuurlij-
ke 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’’.

Land van project Gambia Naam van project Talindi
Projectspecificatie Schoolbouw Project
Gebruiksgebied project 400 m² Kosten project € 15.000,-
Status project Het bouwproject is afgerond en in gebruik genomen.

Land van project Tanzania Naam van project Vivid Dream
Projectspecificatie Schoolbouw Project
Gebruiksgebied project 500 m² Kosten project € 22.000,-
Status project Het bouwproject is afgerond en in gebruik genomen.

Land van project Gambia Naam van project Brikama
Projectspecificatie Schoolbow Project
Gebruiksgebied project 500 m² Kosten project € 37.500,-
Status project Het bouwproject is afgerond en in gebruik genomen.
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Land van project Somalië Naam van project Al Khattab
Projectspecificatie Schoolbouw Project
Gebruiksgebied project 400 m² Kosten project € 50.107,-
Status project Het bouwproject is afgerond en in gebruik genomen.

Land van project Indonesië Naam van project Zusterschap en Broederschap
Projectspecificatie Schoolbouw Project
Gebruiksgebied project 400 m² Kosten project € 18.145,-
Status project Het bouwproject is afgerond en in gebruik genomen.

Land van project Turkije Naam van project Güvenç Basisschool
Projectspecificatie School renovatie project
Gebruiksgebied project 930 m² Kosten project € 15.000,-
Status project Het bouwproject is afgerond en in gebruik genomen.

Land van project Niger Naam van project Happy Days
Projectspecificatie Schoolbouw Project
Gebruiksgebied project 930 m² Kosten project € 50.000,-
Status project De bouw van het project is voor 50% voltooid.
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Als IHHNL zijnde zijn wij bezig met het bouwen van weeshuizen voor weeskinderen. Tot op heden zijn wij erin 
geslaagd om 9 weeshuizen te voltooien. Daarnaast zijn wij nog bezig met de bouw van 7 nieuwe weeshui-
zen.

Weeshuis bouw

Projectland Tanzania Projectnaam Dar ar Rahma
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 286 m² Projectbudget € 25.000,-
Projectstatus Bouw voor % 20 afgerond.

Projectland Gambia Projectnaam Serra Kunda
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 400 m² Projectbudget € 47.758,-
Projectstatus Het project is gerealiseerd

Projectland Gambia Projectnaam Abdullah Baba
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 500 m² Projectbudget € 53.000,-
Projectstatus Het project is gerealiseerd

Projectland Bangladesh Projectnaam Stichting voor de mens
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 600 m² Projectbudget € 90.000,-
Projectstatus Het project is gerealiseerd en in gebruik
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Projectland Gambia Projectnaam Bangsang
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 150 m² Projectbudget € 16.576,-
Projectstatus Het project is gerealiseerd en in gebruik

Projectland Mongolië Projectnaam Bayan Ulgi
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 600 m² Projectbudget € 19.500,-
Projectstatus De bouw wordt voortgezet

Projectland Gambia Projectnaam Bwiam
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 250 m² Projectbudget € 30.000,-
Projectstatus Het project is gerealiseerd

Projectland Afghanistan Projectnaam Şefkat
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 530 m² Projectbudget € 58.320,-
Projectstatus Het project is gerealiseerd en in gebruik
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Projectland Gambia Projectnaam Fakebba
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 200 m² Projectbudget € 15.00,-
Projectstatus Het project is gerealiseerd en in gebruik

Projectland Niger Projectnaam Türkiyem
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 433 m² Projectbudget € 55.755,-
Projectstatus Bouw voor % 80 afgerond.

Projectland Tanzania Projectnaam Hiba&Habib
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 300 m² Projectbudget € 25.000,-
Projectstatus Het project is gerealiseerd en in gebruik

Projectland Somalië Projectnaam Rahma
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 112 m² Projectbudget € 20.120,-
Projectstatus Het project is gerealiseerd en in gebruik
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Projectland Niger Projectnaam One Family
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 184 m² Projectbudget € 25.000,-
Projectstatus Bouw voor % 80 afgerond.

Projectland Tanzania Projectnaam Dar Abria
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 300 m² Projectbudget € 25.000,-
Projectstatus Bouw voor % 50 afgerond.

Projectland Tanzania Projectnaam Dar Al Nour
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 260 m² Projectbudget € 25.000,-
Projectstatus Bouw voor % 80 afgerond.

Projectland Somalië Projectnaam Wadajir
Projectsoort Weeshuis project
Projectcapaciteit 350 m² Projectbudget € 50.000,-
Projectstatus Bouw voor % 40 afgerond.



38 | IHH NEDERLAND | 2022

G
E

ZO
N

D
H

E
ID

S
P

R
O

J
E

C
T

E
N

Het is wetenschappelijk bewezen dat langdurige 
blootstelling aan UV- straling het risico op ca-
taract verhoogt. Cataract komt in Afrika, waar 
hoge temperaturen en directe blootstelling aan 
zonlicht onvermijdelijk is, vaker voor. Wegens een 
tekort aan medische middelen en armoede kun-
nen miljoenen mensen niet geopereerd worden en 
verduren hun leven in afhankelijkheid van ande-
ren. Volgens de door het WGO (Wereldgezond-
heidsorganisatie) verstrekte cijfers bevinden zich 
momenteel op de wereld 2,2 miljard miljoen men-
sen met een oogaandoening. Van dit aantal heeft 
65,2 miljoen te kampen met de cataract ziekte.

Cataract

3%3%

3%3%

1%1%
11%11%

49%49%

33%33%
€ 6.320,10 

€ 7.058,09  

€ 2.687,19  

€ 23.311,09

 € 104.304,83 

€ 71.287,75

Gezondheid Donaties Totaal

Algemene Gezondheidsprojecten € 23.311,09

Cataract Projecten € 104.304,83

Medische Onderzoek en Medicatie 
Projecten € 6.320,10

Besnijdenisproject € 7.058,09

Gezondheidsproducten Projecten € 71.287,75

Hygiënepakket Donaties € 2.687,19

Totaal € 214.969,05
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Wereldgezondheidsorganisatie hebben onge-
veer 85 miljoen mensen last van visuele beper-
kingen en zijn 39 miljoen mensen blind. De visu-
ele beperkingen worden voor een derde 
veroorzaakt door staar. Wereldwijd hebben 20 
miljoen mensen last van staar, waarvan 12 mil-
joen alleen al in Afrika leven. Wereldwijd lijden 
miljoenen mensen aan staar. Zij kunnen met een 
eenvoudige operatie behandeld worden, maar 
beschikken veelal niet over genoeg middelen om 
zich die operatie te veroorloven. Desondanks 
proberen zij hun leven voort te zetten in het 
donker. Het is aan ons om deze hulpeloze men-
sen een helpende hand toe te reiken en het voor 
hen mogelijk te maken om hun geliefden te zien 
en onafhankelijk te zijn van anderen.

IHH Nederland voert al 28 jaar lang 
staaroperaties uit in verschillende lan-
den over de wereld. Deze operaties zijn 
van levensbelang en maken het moge-
lijk voor mensen om bij te dragen aan 
hun gemeenschap. 

In de afgelopen jaren hebben we ons met name 
gericht op Afrika en hebben in een groot aantal 
gebieden staaroperaties uitgevoerd.

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

Nr Landen Bedrag Aantal

1 Somalië  €            25.000,00 400

2 Afghanistan  €            25.000,00 357

3 Gambia  €            35.000,00 660

4 Pakistan  €            25.001,65 500

5 Mali  €            12.000,00 176

 Totaal  €          122.001,65 2093

2021 
Cataractoperaties 

Project

Gezonde individuen kunnen een gezonde sa-
menleving vormen waarin mensen onder vreed-
zame leefomstandigheden kunnen leven. Ge-
zondheid is voor een mens even belangrijk als 
zuurstof of water. Mensen die ziek zijn of last 
hebben van beperkingen zijn veelal afhankelijk 
van anderen. In landen waarin het sociaal vang-
net niet aanwezig is hebben zieke of (lichamelijk) 
beperkte individuen het nog moeilijker.

De meest beperkende ziektes hebben betrek-
king op het zicht. In arme landen hebben men-
sen relatief meer last van staar (cataract) dan 
in ontwikkelde landen. De ziekte wordt veroor-
zaakt door ouderdom, ondervoeding, onhygiëni-
sche leefomstandigheden en meer. Volgens de 



2%2%

49%49%

5%5%

29%29%

15%15%

€ 7.000,00

 € 206.865,19 

 € 22.500,09 

 € 122.001,65

€ 63.175,91 

Uitgaven Gezondheidsprojecten Bedrag

Algemene Gezondheidsprojecten € 7.000,00

Cataract Projecten € 122.001,65

Medische Onderzoek en Medicatie 
Projecten € 63.175,91

Gezondheidsproducten Projecten € 206.865,19

Gezondheidscentrum Bouwprojecten € 22.500,09

Totaal € 421.542,84

40 | IHH NEDERLAND | 2022

IHH Nederland heeft de cataractprojecten voor 
dit jaar afgerond. In de hoofdstad van Somalië, 
Mogadishu, zijn 400 cataract patiënten in de 
periode van 14-18 oktober 2021 geopereerd. In 
behoeftige landen waar behandelmogelijkhe-
den schaars zijn, komt cataract vaker voor. Men-
sen in deze landen zijn continu in afwachting om 
gratis behandeld te worden. Hulporganisaties 
kunnen deze ziekte behandelen door grootscha-
lige operaties te faciliteren. IHH Nederland 

neemt deze verantwoordelijkheid al 28 jaar op 
zich, door verschillende gezondheidsprojecten te 
organiseren om mensen van hun kwalen te ver-
lossen. In recente jaren zijn we actief geweest 
om voornamelijk in Afrika, maar ook in andere 
gebieden, cataractoperaties te faciliteren. Mid-
dels deze projecten beogen we het daglicht 
weer toegankelijk te maken voor de meest be-
hoeftigen.

400 Somaliërs 
hebben het daglicht 

gezien!
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Het scootmobiel project ten gunste van de hulp-
behoeftige mindervaliden in Turkije loopt onver-
minderd door. Een scootmobiel kost €325,-
Dankzij haar donateurs implementeert IHH Ne-
derland diverse projecten ten gunste van de 
hulpbehoeftigen. Eén van deze projecten is het 
scootmobiel project, waarbij jaarlijks mindervali-
de hulpbehoeftigen in Turkije geholpen worden. 
In de afgelopen periode hebben we dankzij onze 
donateurs vele hulpbehoeftigen kunnen berei-
ken en hun vreugde mogen delen. Tot nu toe 

hebben we in de steden Sivas, Karaman, Balike-
sir, Samsun, Yozgat, Kayseri en Kocaeli 430 min-
dervalide voorzien van een scootmobiel. Ook dit 
najaar zullen we wederom onze scootmobiel 
project implementeren. Tevens hopen we op 
korte termijn dit mooie project ook in meerdere 
landen te implementeren.

Steun het scootmobiel project en zorg voor een 
glimlach.

Scootmobiels die 
levens veranderd
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IHH Nederland blijft belangrijke projecten uit-
voeren op het gebied van gezondheid. Gezonde 
individuen kunnen een gezonde samenleving 
vormen waarin mensen onder vreedzame leef-
omstandigheden kunnen leven. Met dit in ge-
dachte beoogt IHH Nederland gezondheidspro-
jecten te ontwikkelen en te realiseren die 
belangrijke veranderingen in het leven van indi-
viduen teweegbrengen.

Tand- en mondhygiëne is uitermate belangrijk 
voor de mens, omdat deze de gehele gezond-
heid van het lichaam beïnvloedt. Eenvoudige 

tandproblemen, die met eenvoudige middelen 
genezen kunnen worden, kunnen bij verwaarlo-
zing lijden tot grotere gezondheidsklachten.

IHH Nederland heeft in de periode tussen 14-19 
oktober 2021 in Bishkek, de hoofdstad van Ky-
rgyzstan, 120 behoeftige kinderen tussen de 
5-15 jaar behandeld. Dit project is gerealiseerd 
in samenwerking met 3 lokale tandklinieken.

De organisatie zal soortgelijke projecten in de 
toekomst blijven realiseren.

Tand- en 
mondhygiëne project 

Kyrgyzstan
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In Tsjaad zijn de kamelen van vele families ge-
troffen door een virus en daardoor gestorven. 
De organisatie heeft de getroffen families ge-
holpen door: voedselpakketten uit te delen, wa-
terputten te openen en grondige gezondheids-
controles uit te voeren.

Natuurrampen, besmettelijke ziekten en oorlo-
gen blijven de wereldbevolking bedreigen. Er 
gaat geen dag voorbij dat nieuwe rampen op-
duiken. Dit keer is Tsjaad een van de getroffen 
regio’s.

Tsjaad bestaat voor een groot deel uit woestij-
nen. De bewoners van Tsjaad leven in klimaat-
omstandigheden en hebben beperkte middelen 
om in hun onderhoud te voorzien. Landbouw- 
en handelsmogelijkheden zijn zeer schaars. Hun 
levensonderhoud is dan ook afhankelijk van ka-
melen en fokgeiten. Doordat kamelen en geiten 
in staat zijn om in de meest moeilijke omstan-
digheden te overleven, zijn zij makkelijke dieren 
om te houden.

Veel van deze families in woestijngebieden in 
Tsjaad, onderhouden hun inkomen door middel 
van kamelen. Echter zijn vele kamelen begin dit 
jaar getroffen door een onbekend virus en ge-
storven. Zodoende zijn er honderden slachtof-

fers gevallen. Zij proberen nabij de hoofdstad 
van Tsjaad, Ndjamena, in tenten van stro te 
overleven. Deze mensen verkeren in noodhulp 
van voedsel en water. Als er niet ingegrepen 
wordt, zal een groot deel van de kampbewoners 
sterven.

De lokale partnerorganisatie van IHH Neder-
land, OHAD, analyseert sinds lange tijd dit pro-
ces en geeft regelmatig rapport over de ontwik-
kelingen. In de maand augustus heeft de 
organisatie, samen met Stichting Rizq, aan min-
stens 700 mensen in het kamp voedselpakket-
ten uitgedeeld. Bovendien heeft Stichting 
Bashiearah in deze regio waterputten laten 
bouwen, zodat de kampbewoners gebruik kun-
nen maken van schoon (drink)water.

IHH Nederland heeft tevens in dit kamp een 
medische tent opgezet. In deze tent worden 
mensen regelmatig onderzocht, voorzien van 
medicatie en waar nodig naar het ziekenhuis 
overgeplaatst. 

Deze tent is momenteel continu in gebruik.
Wij verzoeken al onze donateurs en vrijwilligers 
om te denken aan deze broeders en zusters.

Slachtoffers van 
gestorven kamelen 

Tsjaad voorzien van 
gezondheidshulp
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de meest dichtstbevolkte gebieden ter wereld Vanwege het handelsembargo dat in 2006 van 
kracht is gegaan leeft het volk van Gaza onder 
zware economische omstandigheden. Er zijn 
weinig sectoren waarin men kan werken en geld 
kan verdienen. Daarom is landbouw van levens-
belang voor Gaza.

De geschiedenis van de olijfboom is op zijn minst 
even rijk als die van de mens. De witte duif die 
Noach (vzmh) losliet na de zondvloed keerde 
terug met een jong olijfblad. Sindsdien is de olijf 
het symbool van vrede, rust en orde.

Volgens het Oude Testament is de olijf het sym-
bool van welvaart en overvloed. In andere heili-
ge boeken is de olijfboom ook het symbool van 
heiligheid, overvloed, rechtvaardigheid, gezond-
heid, trots, overwinning, voorspoed, wijsheid, 
rede, zuivering en wedergeboorte. Kortom, het 
symbool van de belangrijkste deugden en waar-
den.

In de Koran wordt in zes verzen en herhaaldelijk 
lovend over de olijf gesproken. Soera an-Nur, 
vers 35 luidt: “van een gezegende olijfboom – 
die niet van het Oosten, noch van het Westen is. 
Haar olie lijkt uit zichzelf te willen ontvlammen, 
hoewel geen vuur het heeft aangeraakt.” Olijf-
bomen kunnen tussen oktober en maart worden 
geplant. IHH Nederland plant ieder jaar olijf- en 
citrusbomen in februari.

Olijfbomen beginnen vruchten te dragen wan-
neer ze 7 of 8 jaar oud zijn en dragen om het 
jaar meer vruchten. De oogst neemt toe totdat 
de boom 35 jaar oud is. Daarna neemt de oogst 
af. Olijfbomen die honderd jaar oud zijn moeten 
worden vernieuwd om weer vruchten te dragen.

Wereldwijd wordt in een gebied van 15 miljoen 
hectaren olijfbomen gekweekt. Naar schatting 
zijn er wereldwijd ongeveer een miljard olijfbo-
men. Ongeveer 80% daarvan is te vinden rond 
de Middellandse Zee. Palestina heeft een Mid-
dellands Zeeklimaat, waardoor de olijfboom een 

10.570 olijf- en 
citrusbomen voor 

Gaza

IHH Nederland plant ieder jaar olijf- en citrus-
bomen in Gaza om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de beperkte landbouwgrond. Sinds 
2014 zijn 10.570 olijf- en citrusbomen geplant. 
Ook hebben we de machines en de irrigatiesys-
temen verworven om de bomen mee te planten. 
Tot nu toe zijn 700 gezinnen geholpen met de 
geplante olijf- en citrusbomen. Dit project is een 
belangrijke investering voor de toekomst van 
Gaza.

Gaza is de grootste stad in de Gazastrook. De 
Gazastrook ligt in het zuidwesten van Palesti-
na, heeft een oppervlakte van 360 km2 en 
heeft twee miljoen inwoners. Het is een van 
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keld.  Landbouwactiviteiten vormen ook een be-
langrijk aspect bij de vooruitgang en ontwikkeling 
van arme landen. Wegens het gebruik van primitie-
ve en traditionele middelen kunnen deze landen 
echter niet optimaal profiteren van hun activiteiten. 
Bovendien kunnen deze mensen wegens armoede 
geen zaden of stekken veroorloven, waardoor 
vruchtbare gronden futloos blijven. 

Het realiseren van landbouwprojecten is een van de 
meest efficiënte en lucratieve manieren voor ar-
moedebestrijding. Voor behoeftige mensen zijn 
voornamelijk het voorwerken van landbouwgronden 
en het aanleren van landbouwtechnieken een van 

de belangrijkste duurzame projecten op dit gebied

IHH Nederland realiseert sinds recente jaren duur-
zame landbouwprojecten. In 2021 is een rijstver-
bouwingsproject, op een grondoppervlak van 200 
are, in Tsjaad gestart. Dit jaar zullen daarvan min-
stens 200 families profiteren. Bovendien hebben 
we in 5 landen in totaal 447840 fruit en groente 
stekken geplant, waar duizenden hulpbehoeftige 
mensen in de toekomst van zullen profiteren. 

In tijdens als deze, waarin natuurgebieden bedreigd 
worden, zullen wij alles op alles zetten om middels 
onze landbouwprojecten onze leefgebieden groe-
ner en duurzamer te maken.

Landbouw Projecten 2021

Alhoewel we in de 21e eeuw leven, een tijdperk 
waarin industrie en technologie hoogtij vieren, 
vormt landbouw nog steeds een belangrijke in-
komstbron voor de mensheid. Wegens de kli-
maatcrisis, die vruchtbare landbouwgronden 
aantasten, en de toenemende consumptie van 
grote landen, is het belang van landbouw groter 
dan ooit. Daarbij komt kijken dat landbouw een 
belangrijk aspect is van strategische inkomst-
bronnen. Hierdoor worden in de landbouwsector 
allerlei nieuwe projecten en -branches ontwik-
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Nr Land Steksoort Bedrag Aantal stekken

1 Albanië Walnootstek  €          5.000,00 90

2 Palestina Olijf- en citrusboom stek  €        57.500,00 5550

3 Sierra Leone Cassave stek  €        25.835,00 250000

4 Turkije Olijfboom stek  €        50.000,00 110000

5 Oeganda Tropische vruchten stek  €        50.000,00 82200

    Totaal  €      188.335,00 447840
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Als IHH Nederland ervaren wij het geluk van een 
zeer bijzonder en mooi project. In de stad Sanli-
urfa, ook wel bekend als de stad van Ha-
lil-ur-Rahman, hebben wij 90 duizend olijf-
boomstekjes met de dorre maar zeer 
vruchtbare grond verenigd. Daarnaast zal er in 
het Middellandse Zee regio 20 duizend stekken 
geplant worden.

De organisatie heeft in het kader van de plant-
projecten, die 30 december 2021 van start zijn 
gegaan, samen met andere hulporganisaties in 
totaal 200 duizend stekken geplant op 2500 
hectare grond. Deze activiteiten zijn uitgevoerd 
op de terreinen Akcahisar en Yedikuyu in Sanli-

urfa. De zorg, onderhoud en bescherming van 
dit project, zal in de komende drie jaar in sa-
menwerking met de Sanliurfa Regionale Directie 
van Bosbouw voortgezet worden. Nadat de 
stekken volgroeid zijn, zal de verantwoordelijk-
heid van de vruchten aan de dorpelingen afge-
vaardigd worden.

Het project om afgebrande bossen nieuw leven 
in te blazen en onbegroeide terreinen te voor-
zien van bossen, zal onder het ‘Turkije Stekpro-
ject’ doorgaan.

Wij bedanken al onze donateurs die dit project 
ondersteund hebben.

Boomstek Project 
Turkije

1%1%

0,8%0,8%

1%1%

44%44%

25%25%

28%28%

€ 2.593,00

€ 1.797,01

€ 2.224,10

€ 92.796,27

€ 51.766,21 

€ 59.335,18 

Landbouw Donaties Totaal

Algemene Landbouw Donaties € 92.796,27

Oeganda Stek Project € 51.766,21

Walnotenboom Project Balkan € 2.593,00

Boomproject Palestina € 59.335,18

Broeikassen Project € 1.797,01

Zaadprojecten € 2.224,10

Totaal € 210.511,77

84%84%

9%9%

8%8%

€ 162.443,23

€ 16.759,00

€ 15.000,00

Uitgaven Landbouw Projecten Bedrag

Fruitstek Projecten € 162.443,23

Groentestek Projecten € 16.759,00

Graanverbouw Projecten € 15.000,00

Totaal € 194.202,23
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Als IHH Nederland ondersteunen wij de afgelo-
pen jaren arme gezinnen in verschillende landen 
door hen te voorzien van een duurzame geiten-
project. Vanwege het woestijnklimaat en de 
droogte in vele landen in Afrika, ondersteunen 
wij de landen op een duurzame manier met het 
geitenproject. In 2021 hebben wij in vier landen 
155 families voorzien van 701 geiten.
 
IHH Nederland ondersteunt arme gezinnen in 
Afrika door hen jaarlijks geiten te geven. In dit 
kader is het project in Somalië, Gambia, Niger 
en Tsjaad gerealiseerd. Zodoende hebben we 
met hulp van onze donateurs en lokale partner-
organisatie, arme families voorzien van een 
duurzaam inkomen.

Door dit project te realiseren, draagt IHH Ne-
derland bij aan het creëren van duurzame op-
lossingen voor werkgelegenheden. Veeteelt is 
een veelzijdig gebied om deze duurzame oplos-
singen in Afrika uit te breiden. Naast werkgele-
genheid, is dit project voor de bevolking ook een 
bron van voedingsstoffen. Behoeftige families in 
Somalië, Gambia, Niger en Tsjaad, in het bijzon-
der weduwen en weeskinderen, consumeren en 

verkopen het melk van de geiten. Daarnaast 
kunnen geiten zonder moeite overleven in om-
standigheden die voor andere dieren ongunstig 
zijn. Bovendien kunnen geiten ieder jaar twee 
keer jongen krijgen waardoor een kleine kudde 
snel uit kan groeien tot een grote.

De gezinnen die zijn voorzien van geiten worden 
opgenomen in een overzicht en worden gecon-
troleerd door onze partnerorganisaties. Bij het 
overdragen van de geiten stellen we als voor-
waarde dat er geen geiten worden geslacht of 
verkocht totdat de kudde bestaat uit twintig 
dieren. Wanneer de kudde groot genoeg is dra-
gen we twee geiten over aan een ander gezin. 
Zo moedigen we saamhorigheid aan en zorgen 
we ervoor dat het project duurzaam blijft.

Humanitaire hulpprojecten vormen een belang-
rijke noodzaak voor Afrikaanse landen, die ge-
troffen zijn aan economische en politieke crisis. 
Door mensen in deze gebieden te helpen, dra-
gen we bij aan een duurzame toekomst waarin 
individuen zorgeloos kunnen genieten van hun 
meest primaire levensbehoeften.

Geiten vormen een 
duurzame inkomst 

voor families in Afrika

Nr Land Familie Aantal geiten Bedrag

1 Somalië 50 250  € 20.000,00 

2 Tsjaad 31 155  € 10.000,00 

3 Gambia 39 156  €  10.000,00 

4 Niger 35 140  € 10.000,00 

   Totaal  155 701  € 50.000,00
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Kippenfokkerij project 
Kyrgyzstan

In Kyrgyzstan, een van de meest behoeftige lan-
den in Centraal Azië, wordt het kippenfokkerij 
project uitgevoerd. Families die in aanmerking 
komen voor dit project, ontvangen 50 kippen en 
een kippenhok. Bovendien ontvangen de fami-
lies ook kippenvoer, voldoende om de kippen 
minstens twee maanden te voeren. De behoef-
tige families worden in de eerste instantie voor-
zien van de eieren van deze kippen. Na een tijd 
beginnen de kippen onderling te paren, waar-
door het aantal kippen per familie zal doen stij-
gen. Zodoende worden deze families op lange 
termijn voorzien van de voordelen die het kip-
penfokkerij project met zich meebrengt.

Dit duurzame project wordt continue door onze 
lokale partnerorganisaties geïnspecteerd. Het 
slachten en verkopen van kippen wordt afgera-
den en waar nodig belemmerd, zodat de fami-
lies op lange termijn gebruik kunnen maken van 
de kippen. In Kyrgyzstan zijn tot nu toe 22 be-

hoeftige families, 10 in 2020 en 12 in 2021, 
voorzien van het kippenfokkerij project.

De kippenhokken worden zodanig gebouwd, dat 
de kippen zowel in de zomer als in de winter te-
gen de temperaturen beschermd worden. Elk 
hok is 7m2 groot, waarin totaal 50 kippen pas-
sen. Naast het hok wordt ook een open ruimte 
van 6m2 gebouwd zodat de kippen kunnen 
scharrelen. 

Een ei kost in Kyrgyzstan 10 som (1 euro = 103 
SOM). Kippen die dagelijks voldoende voedings-
stoffen binnenkrijgen, kunnen per dag 40 tot 45 
eieren leggen. Het gemiddelde inkomen in Ky-
rgyzstan is 25000 SOM. Uit deze informatie 
concluderen wij dat het gemiddelde projectinko-
men, van de gemiddelde opbrengst aan eieren, 
tussen de 12500-13000 SOM zal zijn. Zodoende 
zal een familie van 3-4 personen makkelijk 
rondkomen en zelf in hun behoeften voorzien.

7%7%21%21%

4%4%

47%47%

20%20%

1%1%
€ 5.000,00

€ 48.962,42€ 151.515,62

€ 27.606,26

€ 337.247,12

€ 143.388,24 

Onderwijshulp Donaties Totaal 

Algemene Onderwijsprojecten € 5.000,00 

Schooltas en spullen Projecten € 48.962,42 

Schoolbouw Projecten € 151.515,62 

Studiebeurs Projecten € 27.606,26 

Cultuurcomplex Renovatie 
Hulpprojecten € 337.247,12 

Kulliya Bouw Projecten € 143.388,24 

Totaal € 713.719,66
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Kippenproject 
Afghanisan

IHH Nederland is continu bezig met het ontwik-
kelen van initiatieven om de behoeftige inwo-
ners van Afghanistan, verscheurd door oorlo-
gen, zelfredzaam te maken.

In Afghanistan wordt al decennialang oorlog 
gevoerd, waardoor mensen mensen vaak ge-
dwongen moeten verhuizen (vluchten) naar an-
dere delen van het land of buurlanden. Vluchte-
lingen binnen het land verduren hun leven met 
de steun van hulporganisaties. Voor de oorlog 
hadden al deze mensen een normaal bestaan. 
Ze deden aan veeteelt en landbouw om hun 
inkomen te voorzien. Helaas heeft de oorlog hier 
een einde aan gebracht. Deze vluchtelingen zijn 
continue afhankelijk van de hulp van humanitai-
re organisaties. In tijden waarin deze hulp stopt 

komen verschillende crisissen voor.

De lange periode van oorlog heeft niet alleen 
het leven van Afghaanse vluchtelingen, maar 
ook de inwonenden enorm aangetast. Wegens 
een tekort aan werkgelegenheid is armoede 
toegenomen, waardoor veel Afghanen geen 
toegang tot basis voedingsmiddelen hebben.

Voor zulke plekken zijn duurzame projecten, 
middels kleine bijdragen, van groot belang. In dit 
kader is IHH NL sinds 2019 actief, om het kip-
penfokkerij project in Afghanistan in stand te 
houden. De gezinnen die elk 50 kippen en een 
kleine kippenhok krijgen, profiteren op korte ter-
mijn door de eieren te verkopen. Middels deze 
campagne heeft de organisatie sinds 2019 on-
dersteuning geboden aan 29 Afghaanse fami-
lies.

2%2%
6%6%

4%4%2%2%
9%9%

27%27%

€ 36.203,33 

€ 133.469,10 

€ 78.864,54 
€ 52.583,46

 € 195.304,94

€ 593.082,74 

Uitgaven Onderwijs Projecten Bedrag

Algemene Onderwijs Projecten € 36.203,33

Schooltas en spullen Projecten € 133.469,10

Schoolbouw Projecten € 78.864,54

Studiebeurzen Projecten € 52.583,46

Cultuurcomplex Renovatie 
Hulpprojecten € 195.304,94

Kulliya Bouw Projecten € 593.082,74

Totaal € 1.089.508,11
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Op 13 oktober 2021 is in de hoofdstad van So-
malië, Mogadishu, het schooltas en -spullen 
project voor weeskinderen voltooid. Onder coör-
dinatie van bestuurslid Yasin Kucuk heeft de or-
ganisatie aan 240 leerlingen schooltassen, 
schriften, schrijfgerei en allerlei andere spullen 
uitgedeeld.

IHH Nederland organiseert elk jaar het ‘school-
tas en schoolspullen’ project, ten behoeve van 
arme leerlingen in verschillende delen van de 
wereld. In dit kader is het project ook in Somalië 
gerealiseerd.
Alle kinderen hebben het recht op onderwijs, om 
henzelf te ontwikkelen en te voorzien in hun be-
hoeften. Echter kunnen kinderen in ontwikke-
lingslanden niet altijd gebruik maken van deze 

recht. Een merendeel van ouders in behoeftige 
landen kampt met het probleem hun kinderen 
niet te kunnen voorzien van onderwijsmateriaal. 
Duizenden kinderen zijn in afwachting van een 
helpende hand, om deze materialen toch te ont-
vangen. De kinderen van Somalië, die geen ge-
bruik kunnen maken van onderwijsmogelijkhe-
den en daardoor zichzelf niet kunnen 
ontwikkelen, belanden in een vicieuze cirkel die 
armoede in het land staande houdt.

De burgeroorlog, droogte en hongersnood ma-
ken het leven in Somalië zwaar. De noodzaak 
van onderwijs is door deze humanitaire crisis 
zodoende groter geworden en vraagt naar aan-
dacht onder weldoeners.

Onderwijshulp aan 
weeskinderen in 

Somalië
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Uitgaven Onderwijs Projecten Bedrag

Algemene Onderwijs Projecten € 36.203,33

Schooltas en spullen Projecten € 133.469,10

Schoolbouw Projecten € 78.864,54

Studiebeurzen Projecten € 52.583,46

Cultuurcomplex Renovatie 
Hulpprojecten € 195.304,94

Kulliya Bouw Projecten € 593.082,74

Totaal € 1.089.508,11

Technologische ontwikkelingen zijn een onmis-
baar onderdeel van ons leven geworden en ver-
tonen een sterke groei. Zo ook op het gebied 
van onderwijs. Terwijl de westerse wereld het 
computertijdperk achter zich laat en voorbereid 
op een nieuw technologisch tijdperk, zijn er op 
de wereld nog steeds mensen die simpelweg 
geen toegang hebben tot technologische mid-
delen. Ontwikkelingslanden in Afrika ervaren 
moeite op het gebied van educatieve toeganke-
lijkheid. Dit beïnvloedt het onderwijsniveau en 
daarmee de ontwikkeling van deze landen. 

IHH Nederland realiseert regelmatig verschil-
lende onderwijsprojecten in ontwikkelingslan-
den. In de regio Zanzibar in Tanzania heeft de 
organisatie in het jaar 2019 het ‘Vivid Dream 

School’ project gerealiseerd. Momenteel volgen 
op deze school 300 behoeftige leerlingen on-
derwijs. Onlangs is er een computerlokaal met 
20 computers gecreëerd, waar tegelijkertijd 20 
leerlingen van kunnen profiteren. 

De leerlingen zullen door middel van deze com-
puters hun onderwijs op de beste manier voort-
zetten en henzelf ontwikkelen.

Hoe hoger het onderwijsniveau van ontwikke-
lingslanden is, des te sneller ontwikkeling op 
gang zal komen. Met deze gedachtegoed zal 
IHH Nederland onderwijsprojecten in behoeftige 
landen blijven realiseren en zodoende investe-
ren in hun ontwikkeling.

Computer Project 
Tanzania
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In de hoofdstad van Albanië, Tiran, is het wees-
kleding en schooltas en -spullen project voor 
weeskinderen voltooid.

Met de slogan “onderwijs is de sleutel tot per-
soonlijke groei en een betere toekomst” is IHH 
Nederland in de periode van 26-29 september 
2021 afgereisd naar Albanië. In samenwerking 
met de lokale partnerorganisatie ALSAR, zijn 
200 weeskinderen voorzien van kleding, school-
tassen en spullen; waaronder schriften en 
schrijfgerei. Het project was een succes en to-
verde een glimlach op het gezicht van velen.

IHH Nederland organiseert elk jaar het ‘school-
tas en schoolspullen’ project, ten behoeve van 
arme leerlingen in verschillende delen van de 
wereld.
Onderwijs vormt een fundamenteel belang voor 
de ontwikkeling van individuen en samenlevin-
gen. Mede hierdoor is onderwijs van groot be-
lang om te investeren in de toekomst van de 
individu en de maatschappij. Echter zien we dat 

onderwijs en armoede een nauwe relatie heb-
ben. Armoede is de grootste factor die onder-
wijs(kwaliteit) lijkt te beïnvloeden. Economische 
laagontwikkelde landen lijden dan ook aan de 
negatieve gevolgen van deze, waaronder tekor-
ten in het onderwijs. Een merendeel van ouders 
in behoeftige landen kampt met het probleem 
hun kinderen niet te kunnen voorzien van onder-
wijsmateriaal.

Individuen en samenlevingen, in landen waar-
van het onderwijsniveau stijgt, ervaren positieve 
gevolgen. De toegang tot onderwijs voor kinde-
ren en jongeren is, daarom, ongetwijfeld van 
groot belang voor henzelf en het land waarin ze 
leven.
IHH Nederland voert onder het kader van on-
derwijs heel veel projecten uit. Studenten bege-
leiden in het onderwijstraject, is een grote missie 
voor de organisatie. Soortgelijke projecten zullen 
in de toekomst in zowel arme landen als de Bal-
kan landen voortgezet worden.

Onderwijshulp aan 
200 weeskinderen in 

Albanië
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IHH Nederland blijft onderwijsprojecten uitvoe-
ren in de meest behoeftige landen. Op 14 okto-
ber 2021 heeft de organisatie in de hoofdstad 
van Kyrgyzstan, Bishkek, aan 22 universitaire 
studenten, een studiebeurs uitgereikt.

Het project werd onder coördinatie van directeur 
Huseyin Gunduz gestart met een vergadering, 
waar de studenten zelf ook aan hebben deelge-
nomen. Met de studenten, die door de lokale 
partnerorganisatie ‘Ak Demilge Vakfi’ zijn gese-

lecteerd, werd eerst kennis gemaakt. Vervolgens 
werden hun documenten en gegevens gecontro-
leerd. In het kader van dit project hebben 22 stu-
denten een beurs gekregen. De directeur van 
IHH Nederland Huseyin Gunduz hield een korte 
toespraak over het belang van onderwijs: “Het 
ondersteunen van universitaire studenten, is als 
het voorzien van volgroeide bomen die klaar-
staan om hun vruchten te werpen. Deze boom 
zal binnen een paar jaar vruchten geven, waar-
van mensen zullen profiteren.” Vervolgens werd 

tegen de studenten de volgende boodschap 
meegegeven: “Wij verzoeken jullie om gedreven 
studenten te zijn, die hun vakgebied en speciali-
satie recht zullen doen. Onderhoud het recht, 
wees rechtvaardig en zet je in voor de vrede en 
geluk van de gehele mensheid.”

Het programma werd beëindigd met gebeden 
en lovende woorden vanuit de studenten voor de 
donateurs en IHH Nederland die in het project 
bemiddeld heeft.

Beursproject in Kyrgyzstan
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Met het besef dat “Onderwijs de sleutel tot wel-
slagen en geluk” vormt, blijven wij als organisa-
tie onze onderwijsprojecten continue in hulpbe-
hoeftige landen realiseren. De belangrijkste 
projecten in dit kader zijn de schoolbouwprojec-
ten en de schooltas en schoolspullen campag-
nes aan behoeftige (wees)kinderen. 

In heel veel ontwikkelingslanden kunnen kinde-
ren geen gebruik maken van hun onderwijs-
recht, omdat ze simpelweg niet beschikken over 
schoolspullen en onderwijsmateriaal. Een me-

rendeel van deze kinderen studeert zonder ge-
noemde schoolspullen en zet hun studie voort 
door naar school te gaan en naar de docent te 
luisteren. Deze vicieuze cirkel beïnvloedt het on-
derwijsniveau in behoeftige landen. Zodoende 
blijft armoede een aanhoudend probleem en 
daarmee de kans op een gelukkig bestaan. 

De organisatie heeft in het jaar 2021 in 15 lan-
den met een budget van € 130.271,- 7882 be-
hoeftige leerlingen voorzien van schooltassen 
en schoolspullen. 

Nr Land Datum Hoeveelheid

1 Afghanistan  € 13.000,00 1133

2 Albanië  € 11.050,00 1370

3 Bangladesh-Rohingya  € 5.000,00 450

4 Burkina Faso  € 1.000,00 100

5 Burundi  € 2.000,00 140

6 Tsjaad  € 6.200,00 450

7 Palestina  € 25.000,00 1000

8 Mali  € 10.000,00 850

9 Niger  € 3.000,00 80

10 Sierra Leone  € 5.241,00 366

11 Somalië  € 5.000,00 240

12 Tanzania  € 6.280,00 314

13 Turkije  € 5.000,00 195

14 Oeganda  € 2.500,00 145

15 Jemen  € 30.000,00 1049

Totaal  € 130.271,00 7882

Schooltas en 
Schoolspullen

project 2021

7%7%21%21%

4%4%

47%47%

20%20%

1%1%
€ 5.000,00

€ 48.962,42€ 151.515,62

€ 27.606,26

€ 337.247,12

€ 143.388,24 

Onderwijshulp Donaties Totaal 

Algemene Onderwijsprojecten € 5.000,00 

Schooltas en spullen Projecten € 48.962,42 

Schoolbouw Projecten € 151.515,62 

Studiebeurs Projecten € 27.606,26 

Cultuurcomplex Renovatie 
Hulpprojecten € 337.247,12 

Kulliya Bouw Projecten € 143.388,24 

Totaal € 713.719,66



Schooltas en Schoolspullen 
project 2021
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Steun aan 
gedupeerden en een 

schoolreparatie in 
Izmir, Turkije

De aardbeving en de overstromingen die zich 
hebben voorgedaan in Izmir hebben veel men-
sen getroffen. IHH Nederland heeft aanvankelijk 
een steuncampagne opgezet om de gedupeer-
den te helpen met voedselpakketten.

De campagne is met stichting ‘Adil Paylaşım 
Derneği’ (Rechtvaardige Verdelingsassociatie) 
opgezet en een deel van de fondsen zijn op 
aanraden van het provinciale bestuur ingezet 
om de stookruimte van de basisschool ‘Konak 
Kıbrıs Şehitleri’ te repareren. De directeur van 
de school heeft zijn dankbaarheid als volgt uit-

gedrukt: “De boilers werden gestookt met kolen 
en waren erg inefficiënt. Vooral in de winter-
maanden is het belangrijk dat de stookruimte 
naar behoren werkt, zodat de kinderen het niet 
koud hebben. De boilers waren toe aan vervan-
ging en dat hebben jullie op een ideaal moment 
mogelijk gemaakt.”

Naast de reparatie van de stookruimte zijn aan 
215 gezinnen cadeaukaarten met een limiet van 
300 lire uitgedeeld om boodschappen mee te 
kunnen doen. De lijst met behoeftige gezinnen is 
in overleg met het lokale bestuur opgesteld.
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Studiebeurzensteun 
voor 

universiteitsstudenten 
in Tsjaad

‘’Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei en 
een betere toekomst.’’ welzijnsniveau van de 
maatschappij is gelijkwaardig aan het onder-
wijsniveau. Oftewel, landen waarvan het onder-
wijsniveau en kwaliteit hoog is, presteren ook 
hoger op sociaaleconomisch niveau. Landen 
waarvan het onderwijsniveau niet voldoet aan 
bepaalde normen, hebben te kampen met on-
derontwikkeling. Dit resulteert in onvoldoende 
investering van zowel ondergrondse als boven-
grondse bronnen en vervolgens in armoede. Het 
grootste probleem van ontwikkelingslanden is 
het gebrek aan onderwijs.

Gezien de genoemde situatie en de gevolgen die 
hieruit af te leiden zijn, moeten we stil staan bij 
de middelen om armoede in deze landen tegen 
te gaan. De voornaamste redenen voor het te-
kort aan onderwijs in ontwikkelingslanden is als 
volgt:
• Het tekort aan onderwijsinstituten, met 

name scholen
• Het tekort aan onderwijsmateriaal
• Het tekort aan onderwijspersoneel
• Het tekort aan het aantal studenten die re-

gelmatig onderwijs volgen

De sociaaleconomische problemen dragen bij 
aan een laag onderwijsniveau. Ondanks deze 
situatie zijn er vooralsnog leerlingen die met be-
perkte mogelijkheden studeren op het primair, 
secundair en universitair niveau. In ontwikke-
lingslanden vormen universitaire leerlingen een 
zeer kleine minderheid en proberen, onder zeer 
zware omstandigheden en begrensde middelen, 
hun studie te voltooien. Wegens financiële be-

weegredenen kunnen deze studenten ondanks 
hun goeie prestaties de opleiding niet afronden 
of hun diploma niet ontvangen. Het is van groot 
belang dat deze studenten hun studies afron-
den en hun diploma’s ontvangen, zodat ze hun 
landen van dienst kunnen zijn met de waarde-
volle informatie die ze bezitten. Alleen dan kun-
nen we de benadeelde toekomst van Afrika ver-
anderen.

De situatie van een student die op universitair 
niveau studeert, is vergelijkbaar met een rijpe 
boom die in korte tijd vrucht zal dragen. Als deze 
boom goed verzocht wordt zal het op lange ter-
mijn veel vruchten geven. Anderszins zal de 
boom uitdrogen.

Als IHH Nederland proberen wij deze bomen 
levend te houden. Door middel van beursprojec-
ten ondersteunen we universitaire studenten in 
Albanië, Kirgizië, Tsjaad en Oeigoeren in Turkije.

In april 2021 hebben we 33 studenten van de 
Koning Faisal Universiteit in Ndjamena te Tsjaad 
voorzien van studiebeurzen. Middels deze beurs 
hebben we de studie- en materiaalkosten van 
deze studenten van een heel jaar voorzien.

Door een maandelijkse beurs van € 35,- te do-
neren kunt u de toekomst van Afrika verande-
ren. Dit kleine bedrag, voor een ander van grote 
waarde, zal vele veranderingen teweegbrengen.
Donateurs ontvangen elk jaar een informatie-
rapport met gegevens van de student en de 
studievoortgang.
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na en de Polytechnische Universiteit van Tirana) 
voorzien van een studiebeurs. De studenten zijn 
geselecteerd tussen de bachelor en master stu-
denten, die allemaal met een hoge gemiddelde 
presteren.

De directeur van IHH Nederland, Huseyin Gun-
duz, gaf tijdens het programma aan dat: “Het 
ondersteunen van universitaire studenten, als 
het voorzien van volgroeide bomen die klaar-
staan om hun vruchten te werpen is. Deze boom 
zal binnen een paar jaar vruchten geven, waar-
van mensen zullen profiteren.” Met deze woor-
den werd het belang van studiebeurzen bena-
drukt. De heer Gunduz eindigde zijn betoog met 
de volgende zinnen: “Deze jongeren studeren 
aan verschillende faculteiten, waaronder ge-
neeskunde, engineering en sociale wetenschap-

pen. Ze ontvangen waardevolle kennis die ze 
binnenkort zullen inzetten om henzelf, hun fami-
lies en Albanië van dienst te zijn. Deze beurspro-
jecten zijn belangrijke stappen voor deze jonge-
ren en hun toekomstige leven. Wij willen de 
donateurs van IHH Nederland bedanken voor 
hun inzet en vertrouwen in dit mooie project, 
waarin wij als organisatie de eer hadden om te 
bemiddelen.”

IHH Nederland voert onder het kader van onder-
wijs heel veel projecten uit. Universitaire studen-
ten voorzien van een beurs en hen begeleiden in 
het onderwijstraject, is een grote missie voor de 
organisatie. Soortgelijke projecten zullen in de 
toekomst in zowel arme landen als de Balkan 
landen voortgezet worden.

Studiebeurzensteun 
voor 

universiteitsstudenten 
in Albanië

IHH Nederland heeft in de hoofdstad van Alba-
nië, Tirana, het studiebeurzensteun project ge-
realiseerd.  Dit project is in samenwerking met 
de lokale organisatie ALSAR in de week van 26-
29 september 2021 uitgevoerd.

In het kader van het project zijn totaal 25 stu-
denten van verschillende universiteiten (Univer-
siteit van Tirana, Medische Universiteit van Tira-
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Offeren als een ritueel, is in de gehele geschie-
denis van de mensheid in alle religies en over-
tuigingen onder mensen beoefend als een vorm 
van aanbidding. Hoewel het in sommige eeuwen 
en in sommige samenlevingen heel anders is 
toegepast, wordt deze vorm van aanbidding 
veelal beschouwd als dankbaarheid en plicht 
jegens de schepper. 

De islam omschrijft qurban als volgt: “een dier 
die aan bepaalde voorwaarde voldoet en in een 
bepaalde periode wordt geofferd met de inten-
tie van aanbidding”. Moslims die financieel ge-
zien in de gelegenheid zijn om een offer te bren-
gen, voltooien deze ritueel tijdens de feestdagen 
en delen het vlees met hun naasten en behoef-
tige mensen. In de islamitische gemeenschap, 
die circa uit 1,5 miljard individuen bestaat, wor-
den jaarlijks miljoenen offers uitgebracht. Door 
het vlees van deze offers met hulpbehoeftige 

mensen te delen, ontstaat er een enorm net-
werk en intens gevoel van saamhorigheid en 
solidariteit. Middels deze daad kunnen jaarlijks 
miljoenen mensen, die gewoonlijk geen vlees 
kunnen veroorloven, vlees nuttigen tijdens de 
Offerfeest (Eid ul-Adha) periode. 

Bovendien zijn er veel mensen die buiten de Of-
ferfeest periode ook in de vorm van een: sada-
qah, adaq (nezr), aqiqa en sukr offer doneren en 
zodoende bijdragen aan deze nobele daad. 

IHH Nederland realiseert regelmatig offer pro-
jecten tijdens en buiten de Offerfeest periode. In 
het kader van de Offerprojecten hebben we in 
het afgelopen jaar in 29 landen 4526 grootvee 
en 1819 kleinvee geofferd. Met een totaal van 
33601 aandelen hebben we meer dan 840 dui-
zend behoeftige mensen verblijd met vlees. 

Qurban Projecten 
2021

3%3%

4%4%

78%78%

7%7%

7%7%

€ 73.565,00

€ 95.332,82

€ 1.719.173,31 

€ 160.535,00

€ 147.205,00

Qurban Donaties Totaal

Wajib € 1.719.173,31

Adaq (nezr) € 147.205,00

Aqiqa € 73.565,00

Sukr € 95.332,82

Sadaqah € 160.535,00

Totaal € 2.195.811,13
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Filipijnen 

Palestina 

Gambia 

Ghana 

Kameroen

Kirgizië

Malawi
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Siri Lanka 

Tanzania

Oeganda

Togo

Turkije 

Yemen 
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In 27 landen 28.314 
aandelen geofferd

IHH Nederland heeft tijdens het offerfeest 
28.314 aandelen van zijn donateurs uitgedeeld 
aan 707.850 behoeftigen, in totaal 27 landen. In 
het kader van het offerprogramma heeft de or-
ganisatie 1.827.595 euro aan hulp verzameld. 
Naast het offervlees hebben we ook nog eens 
2.455 weeskinderen verblijd met Eid kleding, 
speelgoed, ballonnen en snoep.

Met het motto ‘Ook deze Eid ul-Adha streven wij 
naar een glimlach’ heeft de organisatie meer 
dan zijn originele doel bereikt en het offerproject 
beëindigd. Middels het 2021 offerproject pro-
gramma hebben we, in vergelijking tot vorig jaar, 
%12 meer aandelen ontvangen en uitgedeeld.

Onze vrijwilligers zijn afgereisd naar verschillen-
de landen om de projecten in het kader van het 
offerfeest te realiseren. Bovendien hebben we 
voor het bezoeken van de veemarkten, het se-
lecteren en kopen van vee en het analyseren 
van de behoeftigen nauw samengewerkt met 
onze lokale partnerorganisaties.

Sinds 1993 staat het offerproject en het uit-
brengen van de offers, hoog in het vaandel van 

de organisatie. Ook dit jaar hebben we conform 
deze richtlijnen onze projecten gerealiseerd en 
volgens islamitische normen offers uitgebracht 
en het vlees aan de behoeftigen uitgedeeld. Het 
slachtproces is volgens islamitische normen en 
onder het toezicht van onze IHH NL verantwoor-
delijken uitgevoerd en opgenomen.

IHH Nederland heeft dankzij de donateurs dui-
zenden behoeftigen bereikt in: Somalië, Kame-
roen, Oeganda, Benin, Burkina Faso, Malawi, 
Mali, Mongolië, Niger, Sierra Leone, Sri Lanka, 
Tanzania, Togo, Tsjaad, Filipijnen, Gambia, Gha-
na, Pakistan, Afghanistan, de Balkan, Rohingya 
vluchtelingkampen, Kirgizië, Turkije, Jemen, Pa-
lestina en Libanon.

Wij delen de vreugde met onze donateurs voor 
het feit dat we sinds onze oprichting tot aan nu 
toe, behoeftigen met vlees kunnen verblijden en 
daardoor hun smeekbedes kunnen ontvangen.
Ook dit jaar hebben we met jullie offers weer 
een aandeel in de glimlach van honderdduizen-
den. Wij bedanken onze donateurs die dit heb-
ben gerealiseerd.
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Nr Landen Qurban periode 
bedrag

Qurban periode 
grootvee

Qurban periode 
aandeel

Grootvee door het 
jaar heen

Bedrag door het 
jaar heen

Aandeel door 
het jaar heen

1 Afghanistan  € 112.500,00 225 1575 45  € 22.500,00 315

2 Albanië  € 37.000,00  370 21  € 12.000,00 147

3 Bangladesh  € 50.000,00 83 581 20  € 12.000,00 140

4 Bangladesh - Rohingya  € 50.000,00 83 581   0

5 Benin  € 60.000,00 170 1190   0

6 Bosnië en Herzegovina  € 25.000,00  250   0

7 Burundi  € -     5  € 2.500,00 35

8 Burkina Faso  € 60.000,00 172 1204 6  € 1.980,00 42

9 Filipijnen  € 50.000,00 125 875 19  € 8.150,00 133

10 Gambia  € 52.179,00 110 770 23  € 8.280,00 161

11 Ghana  € 45.700,00 86 602 10  € 5.000,00 70

12 Jemen  € 100.000,00 137 959 34  € 23.902,00 238

13 Kameroen  € 50.000,00 145 1015   0

14 Kyrgyzstan  € 40.000,00  421   0

15 Malawi  € 60.000,00 181 1267   0

16 Mali  € 75.000,00 206 1442 22  € 9.200,00 154

17 Mongolië  € 40.000,00  778   0

18 Niger  € 75.000,00 235 1645 120  € 25.310,00 840

19 Oeganda  € 78.250,00 214 1498 12  € 3.750,00 84

20 Pakistan  € 80.074,00 160 560   0

21 Palestina  € 83.300,00 50 350 7  € 11.800,00 49

22 Sierra Leone  € 50.000,00 123 861 32  € 13.716,00 224

23 Somalië  € 91.750,00 274 1918   0

24 Sri Lanka  € 60.000,00 155 1085   0

25 Tanzania  € 91.500,00 284 1988 75  € 24.750,00 525

26 Libanon  € 10.000,00 8 56   0

27 Togo  € 93.750,00 170 1190   0

28 Tsjaad  € 103.500,00 320 2240 359  € 125.885,00 2513

29 Turkije  € 14.800,00 0 100   0

 Totaal  € 1.709.303,00 3716 27931 810  € 310.723,00 5670
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Ramadan Hulpprogramma Rapport 2021
Wij delen de vreugde en trots om wereldwijd het 
Ramadan project succesvol afgerond te hebben
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IHH Nederland was tijdens de Ramadancam-
pagne 2021 actief in dertig landen en op drie 
continenten. In het kader van de campagne zijn 
49.398 voedselpakketten uitgedeeld, zijn 
90.015 iftarmaaltijden verzorgd en zijn 6.243 
(wees)kinderen van kleding voorzien. In totaal 
zijn 343.248 behoeftigen bereikt.

Net als in voorgaande jaren heeft IHH Neder-
land ook dit jaar campagne gevoerd tijdens de 
Ramadan. Dit jaar is een stijging van 44 procent 
waargenomen in ingezamelde fondsen. On-
danks de werkdruk en de moeizame werkom-
standigheden heeft IHH Nederland eigenhandig 
30 procent van de behoeftigen bereikt.

Onze vrijwilligers hebben de door onze dona-
teurs gefinancierde voedselpakketten, zakaat, 
fitrah, iftarmaaltijden en kleding uitgedeeld aan 
behoeftigen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten 
en de Balkan. IHH Nederland heeft voornamelijk 
steun geboden in Jemen, Bangladesh, Libanon, 
Palestina, Somalië en Niger, maar heeft ook dui-

zenden behoeftigen, weeskinderen en gezinnen 
in andere landen bereikt. In het kader van de 
campagne is 1.290 ton aan voedsel uitgedeeld 
in de vorm van voedselpakketten. Daarnaast zijn 
weeskinderen en arme kinderen voorzien van 
kleding voor het suikerfeest. Gedurende de Ra-
madan zijn gezamenlijke iftarmaaltijden geor-
ganiseerd en zijn iftarmaaltijden aan huis be-
zorgd.

Het budget van de Ramadancampagne 2021 
was in totaal € 1.894.303,-. Het bedrag is inge-
zameld met de donaties van onze donateurs die 
€ 738.863,- aan zakaat, € 639.085,- aan voed-
selpakketten, € 211.547,- aan iftarmaaltijden, € 
200.707,-  aan fitrah en € 104.101,- aan kleding 
voor weeskinderen hebben gedoneerd. Het to-
tale bedrag is ingezet om zoveel mogelijk be-
hoeftigen te bereiken.

Wij willen onze donateurs wederom van harte 
bedanken

IHH Nederland heeft 
343.248 behoeftigen 

bereikt
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Het dorp Sokofe ligt op 115 kilomter afstand van 
Ndjamena, 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 
partnerorganisatie niet verbroken.

In 2017 hebben wij slecht nieuws ontvangen uit 
Sokofe. Tijdens de Ramadan hebben de inwo-
ners van het dorp deelgenomen aan een Koran 
recitatie in een naburig dorp. De kinderen die in 
het dorp bleven hebben een grote brand veroor-
zaakt, 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 hui-
zen werd het leven nog zwaarder.

Wij hebben regelmatig steun geboden aan So-
kofe in de vorm van levensmiddelen en huishou-
delijke benodigdheden. Omdat ze geen huizen 
hadden om in te wonen was deze steun niet vol-
doende. In 2018 heeft IHH Nederland samen 
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 tenuit-
voerlegging. 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 weersomstandighe-
den. Veel later begon de pandemie, waardoor 
niemand 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 bin-
nen een jaar afronden en kunnen de inwoners 
van het dorp dan in hun nieuwe huizen gaan wo-
nen.
Wij willen onze donateurs die dit project mede 
mogelijk hebben gemaakt en dit proces met ge-
duld volgen van harte bedanken.

Het ‘Söğütdorp’ van 
Tsjaad
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Bangladesh, een van de armste landen in Zuid-
Azië. Met 180 miljoen inwoners verspreid over 
een oppervlakte van 144.000 km2, is Banglade-
sh een van de dichtstbevolkte gebieden van de 
wereld.Daarnaast is dit land qua inkomsten per 
inwoner, één van de armste landen ter wereld.

Sri Lanka is een eilandstaat die ten zuiden van 
India ligt. Het land heeft 21 miljoen inwoners en 
heeft een oppervlakte van 65.610 vierkante ki-
lometer. Het merendeel van de bevolking hangt 
het Boeddhisme aan, maar ongeveer tien pro-
cent van de bevolking is moslim.

Door het subtropische regenklimaat, valt er elk 
jaar erg veel regen. Veel huizen, die in zeer ar-
moedige omstandigheden zijn gebouwd, zijn 
niet bestand tegen dit weer. De fragiele huisjes 
die zijn gemaakt van takken, bladeren en stro, 
worden regelmatig door storm en regenval be-
schadigd, of zelfs helemaal verwoest. De men-
sen die het al moeilijk hebben met het voorzien 

van inkomen voor hun families, hebben het hier-
door nog velen malen moeilijker.

Wij als IHH Nederland bouwen daarom huizen 
voor de minderbedeelden in Bangladesh en Sri 
Lanka. De families die geen woning meer heb-
ben of in een dusdanig beschadigd huis leven 
dat deze onbewoonbaar is, krijgen een nieuw 
huis van IHH Nederland. Deze huizen zijn ge-
maakt van beton en zijn speciaal ontworpen, 
zodat ze bestendig zijn tegen de weeromstan-
digheden in Bangladesh en Sri Lanka. De huizen 
van ongeveer 26-45m2 groot, beschikken over 
twee kamers en een overdekt balkon. De wonin-
gen die voor lokale begrippen zelfs als luxe kun-
nen worden ervaren, zijn voor de Bengalezen en 
Sri Lankaans  van essentieel belang om te kun-
nen overleven.

Bangladesh woningbouwproject  45 m2 € 
2400, –
Sri Lanka woningbouwproject 26 m2 € 2000, –

Huizen bouwen in 
Bangladesh en Sri 

Lanka
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Al jaren worden moslims in de staat Rakhine 
(Myanmar) systematisch onderdrukt. De onder-
drukkingen hebben gaandeweg vorm van geno-
cide en massale bloedbaden in dorpen aange-
nomen. Vanwege de uitmoordingen, 
onderdrukkingen en toenemende vervolgingen, 
hebben Arakan-moslims noodgedwongen hun 
toevlucht in buurlanden zoals Bangladesh moe-
ten zoeken.

De migratiebeweging, die begon in 1982, be-
reikte hoogtepunt in 2017. Alleen al in Bangla-
desh leven er 1.2 miljoen Arakan-vluchtelingen. 
Bijna alle Arakan-vluchtelingen in Bangladesh 
leiden een geïsoleerd bestaan in een kleine re-
gio van de stad Cox’s Bazar, in het oosten van 
het land. De vluchtelingen leven in slechte om-
standigheden en verblijven in tenten die ge-
maakt zijn van bamboebomen en nylon. Het 
enige wat het in leven houdt, is de humanitaire 

hulp die ze ontvangen.
IHH Nederland investeert in duurzame projec-
ten om behoeftige mensen een kans in de toe-
komst te bieden. De Arakan-moslims in Bangla-
desh beschikken niet over de middelen om te 
werken of veeteelt en landbouw activiteiten te 
verrichten. Om deze vluchtelingen een kans te 
bieden hebben we in februari en december 
2021, totaal 237 naaimachines gedistribueerd. 
De families die deze naaimachines in ontvangst 
nemen zullen in hun tenten zowel voor hun eigen 
families als omwonenden naaien en zodoende 
een centje verdienen.

Wegens de afwezigheid van elektriciteit zijn er 
handmatige naaimachines uitgedeeld. De kos-
ten van een naaimachines, inclusief de trans-
portkosten, bedraagt €75,- Voor dit kleine be-
drag zullen families in de 
Arakan-vluchtelingenkamp in hun eigen behoef-
ten voorzien.

Naaimachine 
hulpproject voor 

Arakan-vluchtelingen



80 | IHH NEDERLAND | 2022

IHH Nederland heeft in Savé, een dorp gelegen 
in het West Afrikaans land Benin, een aantal 
productiemachines aan een coöperatie van en 
voor vrouwen gedoneerd. De desbetreffende 
machines worden ingezet voor de productie van 
verschillende pinda producten. Onder andere: 
pindakaas, pindakoekjes en pindaolie. Middels 
deze investering is de productie omzet van 17% 
naar 37% gestegen. Het coöperatief stimuleert 
niet alleen de inkomsten van arme gezinnen, en 
daarbij de lokale economie, maar zorgt er ook 
voor dat kinderen van arme families onderwijs 
kunnen volgen. Bovendien valt het op dat de 
vrouwen, die werkzaam zijn in het coöperatief, 
onderling hun band en sociale contacten ver-
sterken. 

Mevrouw Aisha, de coördinatrice van de coöpe-
ratie, benadrukte in haar toespraak het belang 
van deze machines voor deze vrouwen. Ze geeft 
aan dat de productie omzet is toegenomen en 

zodoende meer werkgelegenheden voor vrou-
wen zijn gecreëerd. “Jullie hulp en immense 
steun voor vrouwen op grote afstand, die jullie 
niet kennen, is onbeschrijfbaar. Naast de pro-
ductiemachines hebben jullie ons ook nog eens 
voorzien van een moderne watersysteem, die 
niet alleen van de medewerkers van het coöpe-
ratief, maar ook de omwonenden verhelpen in 
het verkrijgen van schoon drinkwater. Boven-
dien hebben jullie een generator gedoneerd die 
ons constant zal helpen in onze stroomvoorzie-
ningen. Wij zijn onveranderlijk dankbaar en zul-
len jullie in onze gebeden meenemen.”

De vrijwilliger van IHH Nederland benadrukte in 
zijn toespraak de missie van de organisatie om 
te investeren in de ontwikkeling van vrouwen en 
de duurzaamheid van deze projecten. Boven-
dien wenste hij alle aanwezigen veel succes bij 
het verkopen van de producten. 

Sociale ondersteuning 
aan behoeftige 

families in Benin
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Op 9 oktober 2021 heeft IHH Nederland in de 
Turkse stad Kars, steenkool uitgedeeld aan Af-
ghaanse vluchtelingen en behoeftige families. 
24 vluchtelingfamilies en 12 andere behoeftige 
families hebben eenieder 25 zakken van 28-30 
kg steenkool ontvangen. Zodoende heeft de or-

ganisatie in totaal 27 ton aan steenkool gedis-
tribueerd aan families die onder zware omstan-
digheden verkeren. Het project werd namens 
IHH Nederland gecoördineerd door Murat Kurt 
en Metin Bayrak.

IHH Nederland heeft in Mongolië 451 ton steen-
kool uitgedeeld aan behoeftige gezinnen. Door 
een brug te slaan tussen donateurs en behoef-
tigen streeft IHH Nederland naar consistentie 
en behoud van waarden in een veranderende 
wereld. IHH Nederland heeft tussen 11 januari 
2021 en 10 februari 2021 steenkool uitgedeeld 

aan 451 behoeftige gezinnen in de bestuurlijke 
regio Bajan-Ölgi. Met de steenkool kunnen zij de 
zware Mongoolse winter trotseren.

IHH Nederland zet de strijd tegen armoede 
voort met vergelijkbare projecten en campag-
nes.

Steenkool
distributie

in Kars

Brandstof voor 
behoeftige gezinnen in 

Mongolië
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De kosten voor deze duurzame oplossing bedra-
gen slechts € 325,-. U kunt een arm gezin de 
mogelijkheid geven om te werken voor betere 
leefomstandigheden. Geef hen niet elke dag een 
vis, maar leer hen om te vissen.

Sri Lanka is een eilandstaat die ten zuiden van 
India ligt. Het land heeft 21 miljoen inwoners en 
heeft een oppervlakte van 65.610 vierkante ki-
lometer. Het merendeel van de bevolking hangt 
het Boeddhisme aan, maar ongeveer tien pro-
cent van de bevolking is moslim.

Sinds 2009 was het veilig in het land, maar 
daar hebben de aanslagen op kerken en hotels 
in de afgelopen maand verandering in gebracht. 
Bepaalde groeperingen die zichzelf Islamitisch 
noemen hebben deze aanslagen opgeëist, met 
alle gevolgen van dien. De Islamitische minder-
heid in het land wordt momenteel onder druk 
gezet.

Sri Lanka heeft een kustlijn van 2905 kilometer. 
De visserij is dan ook een zeer belangrijke sector 

die de minderbedeelden van het land kan voor-
zien van werk en inkomen. Desondanks heeft 
eenieder die wilt werken in de visserij een boot 
en een visvergunning nodig. Dat is voor veel ar-
men een obstakel die niet te overbruggen is. 
Momenteel zijn er 250.000 legale en 100.000 
illegale vissers in het land, maar de sector heeft 
een enorme groei doorgemaakt. Op dit moment 
werkt 13.5 procent van de bevolking (2.7 miljoen 
mensen) in de visserij. Tien procent van hun 
vangst wordt geëxporteerd en de rest wordt 
verhandeld op de binnenlandse markt.

Al twee jaar lang maken wij ons hard om de 
leefomstandigheden van minderbedeelden in 
het land te verbeteren. In dat kader zetten wij in 
op duurzame oplossingen en zelfvoorziening. Zo 
zijn we begonnen met het vervaardigen van ge-
schikte boten voor de behoeftigen in Sri Lanka. 
Ook vervaardigen wij de documenten die zij no-
dig hebben om te kunnen werken en hun gezin-
nen te kunnen onderhouden. Die certificaten en 
documenten worden door onze partnerorgani-
satie uitsluitend via legale wegen verkregen.

Vissersboten voor 
zelfvoorziening

Als IHH Nederland voeren we regelmatig pro-
jecten uit die op lange termijn hulpbehoeftige 
families van een inkomen voorzien. In dit kader 
hebben we tot nu toe 146 vissersboten in Sri 
Lanka uitgedeeld. Zij zijn momenteel in staat om 
onder gunstige omstandigheden te werken in de 
visserij en zichzelf te voorzien. Zij zullen in staat 
zijn om per maand € 450 tot € 600,- te verdie-
nen, terwijl het gemiddeld jaarlijks inkomen in Sri 
Lanka € 2555,- is. Zij zullen, met andere woor-
den, meer verdienen dan de gemiddelde burger.
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Uitgaven Sociale Ondersteuningsprojecten Bedrag

Algemene Sociale 
Ondersteuningsprojecten € 93.262,45

Mobiele Marktkraam Projecten € 14.921,00

Armen Huwelijksprojecten € 2.000,00

Arme Gezin Hulpprojecten € 43.409,30

Vissersboot Hulpprojecten € 14.700,00

Huisrenovatie Projecten € 51.598,00

Oplaadbare Zaklamp Projecten € 15.000,68

Beroepsopleidingen Hulpprojecten € 37.277,17

Winter Hulpprojecten € 149.918,54

Microkrediet Projecten € 25.000,00

Totaal € 447.087,14
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gedistribueerd en aan 1549 mensen winterkle-
ding uitgedeeld. Mongolië, Afghanistan en 
Oost-Turkije zijn gelegen in het noordelijk half-
rond en hebben een landklimaat. Mensen in die 
gebieden hebben dit jaar te kampen met een 
erg strenge winter.

Veel mensen in Mongolië wonen nog in traditio-
nele tenten terwijl de temperatuur in Mid-
den-Azië tot wel -40 graden Celcius kan dalen. 
Het is voor hen zwaar om hun leven ondanks de 
strenge winter voort te zetten. Door vele oorlo-
gen hebben veel Afghanen hun woonplaats 
moeten verlaten. Zij proberen hun leven elders 
voort te zetten in tenten en hebben te kampen 
met een zware winter. Zij hebben voedsel, kle-
ding en brandstof nodig om de winter te trotse-
ren.

Voor de duizenden Syrische vluchtelingen in Tur-
kije, die het onder normale omstandigheden al 
erg zwaar hebben, wordt het leven in de winter 
nog zwaarder. Sinds het begin van de burger-
oorlog in 2015 hebben zij zich gevestigd in 

Noord-Syrië, Turkije, Jordanië en Libanon. Tot 
op heden is het voor hen niet mogelijk om terug 
te keren naar hun thuisland.

Tienduizenden Syrische vluchtelingen zijn naar 
Europa gevlucht in de hoop om een beter leven 
te leiden. Zij hebben zich met name gevestigd in 
de Balkanlanden waar de winters erg streng 
zijn. Voor hen staat er niets anders op dan 
hoopvol te blijven. Zij zijn volledig afhankelijk van 
nongouvernmentele organisaties in hun levens-
onderhoud en hebben in de winter nog meer 
steun nodig.

IHH Nederland heeft in de wintermaanden een 
groot aantal mensen in Mongolië, Afghanistan, 
Turkije en in de Balkan bereikt, die hun leven on-
der zware (weers)omstandigheden proberen 
voort te zetten. Aan velen van hen is brandstof 
uitgedeeld. Anderen hebben tenten, winterkle-
ding, dekens en kachels ontvangen. Met de 
steun van onze donateurs hebben we gepro-
beerd om zoveel mogelijk behoeftigen bij te 
staan in de strijd tegen de kou.

Winter Projecten 
2021

Nr Land Hoeveelheid Familie Steenkool 
(ton) Dekens Haardhout 

(Palet)
Winter 
kleding 

1 Afghanistan  €   25.000,00 460 321 460    

2 Palestina  €   24.957,64 400   400   400

3 Turkije  €   37.010,00 897 75     539

4 Mongolië  €   25.100,90 685 680      

5 Bosnië en Herzegovina  €   30.350,00 1005   1005 63 610

6 Albanië  €     7.500,00 400   300 100  

  Totaal  € 149.918,54 3847 1076 2165 163 1549

In veel delen van de wereld zijn de winters hard 
en streng. Voor mensen in landen waarin de 
winteromstandigheden hard zijn, is het leven 
onverdraagzaam. Bovendien wordt armoede in 
deze periode negatief beïnvloedt, puur omdat 
landbouwactiviteiten stilgezet worden. Mensen 
in deze landen hebben meer behoefte aan 
voedsel maar daarnaast ook winterkleding en 
brandstof. 
In landen zoals Syrië en Afghanistan, waar lan-
ge tijd door de oorlog onrust heerst, is het leven 
onhartelijk. In het bijzonder voor de mensen, 
waaronder kleine kinderen, die gedwongen zijn 
om te leven als vluchtelingen en hun leven el-
ders proberen voort te zetten in tenten. Zij ver-
keren in nood en hebben dringend hulp nodig. 
Als niemand deze mensen helpt of hun leed er-
kent, zullen de kwetsbare lichamen van deze 
kinderen de kou niet overleven.

IHH Nederland zet zich altijd in voor mensen die 
in moeilijke omstandigheden en gebieden verke-
ren. Met deze intentie hebben we in het afgelo-
pen jaar in 5 landen aan totaal 3847 families 
winterhulp verleend. Daarbij werd: 1076 ton 
steenkool, 2165 dekens, 163 paletten haardhout 
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€ 538.083,52 

€ 159.156,59

€ 24.528,60 

€ 282.373,72 

€ 104.700,73

Voedsel Donaties Totaal

Zakaat u Fitr € 159.156,59

Ramadan Voedselhulp € 538.083,52

Algemene Voedselhulp € 104.700,73

Iftar Maaltijd Projecten € 282.373,72

Warme Maaltijd Projecten € 24.528,60

Totaal € 1.108.843,16
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Natuurrampen zijn een veel voorkomend onderdeel van het leven. Onder 
deze rampen zijn droogte, overstromingen en aardbevingen de meest 
voorkomende soorten. Gewoonlijk brengen deze natuurrampen hongers-
nood, armoede en ziektes met zich mee.

Naast genoemde redenen verkeren wereldwijd miljoenen mensen ook in 
hongersnood en armoede, door de hebzucht van individuen die resulteren 
in oorlogen en conflicten. Een meerderheid van deze mensen wordt ge-
dwongen het leven elders voort te zetten en te leven als vluchteling.

IHH Nederland zet zich jaarlijks in om met beperkte middelen het tij te 
doen keren, door behoeftigen te voorzien van verschillende soorten nood-
hulp in tijden van oorlog en nood. 

Als organisatie is het ons in de afgelopen 29 jaar gelukt om de meest be-
hoeftige mensen in de meest ongunstige regio’s te bereiken. Onze missie, 
om de vergeten en benadeelde werelddelen te bezoeken en voor de be-
nadeelde en eenzame mensen nieuwe hoop te betekenen, zal zich voor 
altijd doorzetten. 

In het afgelopen jaar hebben we tijdens de Ramadan periode in 31 landen 
49398 voedselpakketten en in het resterende deel van het jaar, in 24 lan-
den 22768 voedselpakketten uitgedeeld. Zodoende hebben we in het jaar 
2021 in totaal 1992 ton voedsel aan 72166 behoeftige families gedistri-
bueerd.

Nr Landen Bedrag 
Voedsel 

pakketten
KG

1 Afghanistan  €          40.000,00 859 37

2 Albanië  €           4.000,00 100 25

3 Bangladesh-Arakan  €          75.000,00 2935 27

4 Bangladesh  €          10.000,00 517 25

5 Benin  €          10.000,00 400 43

6 Bosnië en Herzegovina  €          11.584,00 480 27

7 Burkina Faso  €           5.001,00 167 26

8 Burundi  €           2.500,00 73 28

9 Filipijnen  €          10.000,00 700 12

10 Gambia  €          11.500,00 300 28

11 Kyrgyzstan  €          10.000,00 400 40

12 Libanon  €          31.986,00 1560 15

13 Mali  €          15.000,00 545 33

14 Niger  €          10.000,00 240 41

15 Oeganda  €           5.000,00 180 25

16 Pakistan  €          20.002,32 950 29

17 Palestina  €        129.995,19 3950 28

18 Sierra Leone  €          10.000,00 400 26

19 Somalië  €          20.000,00 660 35

20 Sri Lanka  €           5.000,00 250 16

21 Turkije  €          29.203,51 915 25

22 Tanzania  €          12.500,00 435 25

23 Tsjaad  €          37.000,00 1450 21

24 Jemen  €        163.500,00 4302 49

 Totaal  €        678.772,02 22768  

Nood Voedselhulp Projecten 2021 
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IHH Nederland staat in 28 landen behoeftigen 
bij die in de meest onbegaanbare gebieden van 
de wereld leven. IHH Nederland heeft onlangs 
170 schoolpakketten en 185 voedselpakketten 
uitgedeeld aan behoeftigen in Mali. Daarnaast 
is het vlees van zeven offerdieren uitgedeeld 
aan 180 gezinnen.

Mali is in 1960 onafhankelijk geworden van 
Frankrijk en heeft een bevolking die voor negen-
tig procent islamitisch is. Mali is een van de 25 
armste landen ter wereld. IHH Nederland zal in 
de toekomst actiever zijn in Mali en zich inzetten 
om duurzame projecten te realiseren voor de 
Malinezen.

IHH Nederland heeft in de gebieden Kangaba, 
Bamako en Senou zes dorpen bezocht. In die 
dorpen is steun geboden aan alle behoeftigen 
zonder onderscheid te maken tussen geloof, ras 
of geslacht. Bij het uitdelen van steun hebben 
we gehandicapten, vluchtelingen en studenten 

geprioriteerd. IHH Nederland bereid zich voor 
om op grotere schaal projecten uit te voeren in 
Mali.
Het is niet altijd mogelijk om alle behoeftigen in 
één keer te helpen. Helaas hebben we op de 
school die we hebben bezocht alleen de helft 
van de leerlingen kunnen voorzien van school-
spullen. IHH Nederland is in nauw overleg met 
de gemeentes en burgemeesters in de regio en 
wil nogmaals benadrukken dat de behoefte in 
Mali groot is.

De steun die is geboden in Mali
170 schoolpakketten: een rugtas, een waterfles, 
twee schriften, twee pennen, een liniaal en een 
geometrieset met passer.

185 voedselpakketten: 25 kilogram rijst, 5 kilo-
gram pasta en 5 liter olie.

Het vlees van zeven offerdieren is uitgedeeld 
aan 180 gezinnen.

IHH Nederland bereikt 
behoeftigen in Mali
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€ 43.993,63 

€ 1.248.804,09

€ 679.684,51 

€ 209.329,13 

Uitgaven Voedselhulp Projecten Bedrag

Ramadan Voedselprojecten € 1.248.804,09

Voedselhulp Projecten € 679.684,51

Iftar Maaltijd projecten € 209.329,13

Warme Maaltijd Projecten € 43.993,63

Totaal € 2.181.811,36
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Hongersnood, en ondervoeding die dit veroor-
zaakt, is nog steeds het grootste probleem in de 
wereld. Internationale organisaties, waaronder 
de Verenigde Naties, hebben hierover meerdere 
beangstigende rapporten gepubliceerd.

Als internationale hulporganisatie neemt IHH 
NL dit probleem zeer serieus en realiseert der-
mate in tientallen landen diverse voedselprojec-
ten. Deze projecten helpen duizenden hulpbe-
hoeftigen aan voedsel en bieden een oplossing 
om dit probleem te verkleinen.

In de afgelopen jaren is het warme maaltijd 
project onderdeel geworden van onze voedsel-
projecten. Dit project die we normaliter tijdens 
de Ramadan organiseren, realiseren we nu re-
gelmatig ook in andere maanden. Zo hebben we 
dit project in november 2021 in Tsjaad gereali-
seerd en 22 dagen lang, 300 arme kinderen 
van een warme maaltijd voorzien. Zodoende 
hebben we aan totaal 6600 kinderen een war-
me en voedzame maaltijd uitgedeeld.

Deze maaltijden werden gegeven in lokale ma-
drasa’s, waar behoeftige kinderen en weeskin-

deren onderdak vinden. In veel Afrikaanse lan-
den, waaronder Tsjaad, worden vernielde 
gebouwen in de vorm van wrakken, vernoemd 
naar madrasa en gebruikt als opvangplaats 
voor arme kinderen. Arme families die hun kin-
deren niet voldoende kunnen voeden sturen hun 
kinderen naar deze madrasa’s. De kinderen in 
de madrasa’s verkeren onder barre omstandig-
heden. Velen van hen slapen, als ze het kunnen 
vinden, op een rieten mat. Velen op de grond. 
De docenten van deze madrasa’s proberen hulp 
in te zamelen om de kinderen te kunnen voeden. 
Het komt echter vaker voor dat dit niet lukt, 
waardoor de kinderen noodgedwongen zijn om 
te bedelen. Het geld dat ze verzamelen gebrui-
ken ze vervolgens om een maaltijd te kopen of 
te bereiden. Ook in deze situatie komt het vaker 
voor dat dit plan niet succesvol is, en de kinde-
ren dagenlang met een lege maag naar ‘bed’ 
gaan.

Onder deze omstandigheden is een warme 
maaltijd voor hulpbehoeftigen van groot belang 
en hulp zwaarwegend. Wij zullen onze uiterste 
best doen om deze projecten in de toekomst 
voort te zetten.

Maaltijdproject
Tsjaad
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De Rohingya is een etnische groep die leeft in 
Zuid-Azie. In de afgelopen jaren zijn hun huizen 
in brand gestoken, zijn ze mishandeld en verdre-
ven uit hun woonplaatsen.

Meer dan een miljoen Rohingya wonen al 30 
jaar lang in een klein gebied aan de Ben-
gaals-Myanmarese grens. Zij proberen hun le-
ven onder zware omstandigheden voort te zet-
ten. Hoewel zij officieel vluchtelingen zijn leiden 
de Rohingya een gevestigd bestaan. In het klei-
ne gebied waarin zij wonen worden kinderen 
geboren, komen mensen te overlijden en wor-
den nieuwe gezinnen gesticht. Zij hebben dan 
ook behoefte aan allerlei spullen.

Bangladesh huisvest al 30 jaar lang vluchtelin-
gen en heeft op het eiland Bhasan Char, 34 ki-
lometer ten westen van de stad Chittagong, een 
vluchtelingenkamp voor 100.000 vluchtelingen 
gebouwd. Op het eiland dat voorheen onbe-
woond was worden nu vluchtelingen gehuisvest. 
Op dit moment wonen ongeveer 10.000 vluch-
telingen op het eiland. De Verenigde Naties (VN) 
en veel Ngo’s hebben hun zorgen uitgesproken 

over het plan om vluchtelingen op het eiland te 
vestigen, omdat het eiland in het verleden vaak 
is overstroomd. Hoewel de voorzieningen op het 
eiland beter zijn dan in de kampen waarin ze 
wonen, willen veel vluchtelingen niet naar het 
eiland. Toch worden zij door de regering ge-
dwongen om te verhuizen naar het eiland. Op 
het eiland zullen zij een nog geïsoleerder leven 
leiden.

De Rohingya zijn afhankelijk van de steun van de 
VN en hulporganisaties in hun levensonder-
houd. De VN heeft echter laten weten dat zij 
geen steun zullen bieden aan de vluchtelingen 
op Bhasan Char, waardoor de vluchtelingen op 
het eiland het erg moeilijk zullen krijgen.

IHH Nederland heeft in de afgelopen twintig 
jaar regelmatig hulp geboden aan de Rohingya. 
We bieden noodhulp aan wanneer dat nodig is 
en voeren regelmatig projecten uit in het kader 
van gezondheidszorg en sociale steun.

Wij willen al onze donateurs bedanken die dit 
prachtige project hebben gesteund.

De problemen 
van de Rohingya 

eindigen niet!

Nr Datum Voedsel Famillie’s Bedrag

1 Februari 2021 33 kg 900 € 25.000,00

2 Februari 2021 13 kg 953 € 20.000,00

3 Devember 2021 25 kg 1082 € 30.000,00

Totaal 69 ton 2935 € 75.000,00
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De Covid-19 pandemie heeft in vele arme lan-
den hulpbehoeftigen en hun levensomstandig-
heden zwaar getroffen. Door verschillende pro-
jecten te realiseren zet IHH Nederland zich in 
voor deze mensen. In dit kader hebben we in Sri 
Lanka 1000 nood-voedselpakketten uitgedeeld. 
Deze voedselpakketten bestonden uit 5 kg rijst, 1 
kg meel, 1 kg suiker, 500 gr noedels en 500 gr 
linzen.

Sri Lanka is een eiland ten zuiden van India en 
telt 23 miljoen inwoners, waarvan 10% moslim 
is. De Indiase variant van het virus verspreid zich 
snel, waardoor dagelijks 2000-2500 nieuwe 
ziektegevallen en 50-100 sterftegevallen vast-
gesteld worden. Ondanks de strenge maatre-
gelen zijn er van de totaal 239.689 gevallen, tot 

nu toe 2581 burgers overleden. Om het virus te 
bestrijden worden ambtenaren en 60 plussers 
gevaccineerd. Het totaal aantal gevaccineerde 
vormen %11,1 van de bevolking. Deze cijfers to-
nen aan dat het land moeite heeft met bestrij-
den van het virus. Bovendien hanteert de over-
heid een de facto totale lockdown, waardoor 
humanitaire hulpvoorzieningen noodzakelijker 
zijn dan ooit. Wij observeren als organisatie dat 
noodhulpprojecten, zoals de voedselpakketten, 
groot impact hebben op de bevolking.

Als IHH Nederland hebben wij door jullie dona-
ties Sri Lanka kunnen helpen, die naast de pan-
demie ook te kampen heeft met armoede. Wij 
zullen onze projecten ongetwijfeld blijven voort-
zetten voor onze medemens.

Noodhulppakketten 
aan 1000 families in 

Sri Lanka
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IHH Nederland heeft in Burkina Faso 167 voed-
selpakketten uitgedeeld en het vlees van zes 
offerdieren verdeeld over 187 behoeftige gezin-
nen. In de hoofdstad Ouagadougou en in Sapa-
la-Tomausbaoga zijn 100 weeskinderen van kle-
ding en 100 scholieren van schoolspullen 
voorzien.

IHH Nederland probeert in alle landen waarin zij 
actief is armoede te bestrijden en zet haar 
werkzaamheden in dat kader voort in Burkina 
Faso. IHH Nederland werkt nauw samen met 
lokale overheden om benodigdheden te ver-
strekken aan de bevolking. De voedselpakketten 
die bestaan uit rijst, olie, suiker, zout en pasta, 
zijn uitgedeeld aan 87 gezinnen in Sapala-To-
mausbaoga en aan 80 gezinnen in de buiten-
wijken van Ouagadougou. Op een schoolplein in 
Ouagadougou zijn weeskinderen verblijd met 

schoenen, broeken, overhemden en andere kle-
ding, terwijl scholieren met veel enthousiasme 
schoolspullen in ontvangst namen.

Burkina Faso ligt in West-Afrika en heeft geen 
toegang tot de oceaan. In 1960 is Burkina Faso 
onafhankelijk geworden. Sindsdien hebben zich 
meerdere coups en een revolutie voorgedaan, 
waardoor er politieke onrust heerst in het land. 
Burkina Faso is een van de armste Afrikaanse 
landen en heeft een populatie van 18 miljoen 
die voor 70% procent islamitisch is. Volgens de 
statistieken van UNICEF behoort Burkina Faso 
in 2021 tot de landen die te kampen hebben 
met voedseltekorten.

De behoefte aan humanitaire hulp in Burkina 
Faso is groot en IHH Nederland zal zich inzetten 
om in zoveel mogelijk behoeften te voorzien.

Voedsel, kleding en 
schoolspullen voor 

Burkina Faso
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IHH Nederland heeft in Tsjaad, een van de arm-
ste landen ter wereld, voedselpakketten uitge-
deeld aan hulpbehoeftige families. Zodoende 
zijn in totaal 1450 arme families, 750 in augus-
tus en 700 in november, voorzien van voedsel-
hulp.

Begin dit jaar zijn ongeveer 30 duizend kamelen 
gestorven door een onbekend virus. Duizenden 
families die hun inkomen met kamelen onder-
houden zijn getroffen door deze situatie. Hier-
door heeft de organisatie in augustus 750 ge-
troffen families geholpen door voedselpakketten 
te distribueren.

IHH Nederland werkt met lokale partnerorgani-
saties, die zijn geregistreerd als officiële hulpor-

ganisaties in desbetreffende landen. Het analy-
seren van de behoeften in het land, de regio’s 
waarin projecten uitgevoerd zullen worden en 
de families die hulp zullen ontvangen is de ver-
antwoordelijkheid van deze partnerorganisaties. 
Onze partnerorganisaties doen hun uiterste 
best om de meest behoeftige mensen te berei-
ken. Deze werkzaamheden wordt in samenwer-
king met lokale autoriteiten en diverse ngo’s 
voortgezet.

Op 9 november 2021 heeft de organisatie on-
der coördinatie van directeur Huseyin Gunduz in 
de regio Mandalia 700 behoeftige families in 22 
dorpen geholpen. De inhoud van de voedsel-
pakketten bestond uit: rijst, meel, plantaardige 
olie, macaroni en tomatenpuree en zeep.

Voedselhulp aan 
behoeftige families in 

Tsjaad
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IHH Nederland heeft in het Somalische dorp 
Tabelaha, de regio Hodan en het district Ba-
naadir aan 660 behoeftige families voedselpak-
ketten uitgedeeld.

Op 12 oktober 2021 werden voedselpakketten 
uitgedeeld aan behoeftige families. De inhoud 
van deze voedselpakketten bestond uit 12.5 kg 
rijst, 12.5 kg meel, 7 kg suiker en 3 lt plantaardi-
ge olie. Zodoende heeft de organisatie onder 
begeleiding en coördinatie van bestuurslid Yasin 
Kucuk, behoeftige families voorzien van voedsel-
hulp ter voorbereiding op de winter.

De zware omstandigheden waarin Somaliërs 
verkeren, en hun nijpende behoefte in voedsel-
hulp, is op deze manier nogmaals geconsta-
teerd. IHH Nederland zet als organisatie het 
werk voort om wereldwijd hulpbehoeftigen te 
bereiken.
Somalië

Somalië is een land dat gelegen is in de Hoorn 
van Afrika. Het land grenst in het noordwesten 
met Djibouti, in het westen met Ethiopië en in 

het zuidwesten met Kenia. Het land telt onge-
veer 16 miljoen inwoners, waarvan % 99 soenni-
tische moslim is. Het bruto binnenlands product 
(bbp) wordt voor 65% gevormd door landbouw 
en veeteelt. Van de bevolking is 90% onder de 
40 jaar. Deze jonge generatie kampt met werk-
loosheid. Bij mannen is dit aandeel 61%, terwijl 
bij vrouwen het percentage aanzienlijk hoger 
ligt, namelijk 74%. Met het begin van de burger-
oorlog in 1991 is de economische situatie van 
het land drastisch veranderd. Belangrijke ha-
vensteden zoals Mogadishu, Kismayo, Bosaso 
en Berbera, die voorheen werden gezien als de 
meest prestigieuze handelscentra van Afrika, 
hebben deze belangrijke positie verloren. De 
crisis die ook de infrastructuur en gebouwen 
van het land heeft getroffen, blijft zich voortzet-
ten. Volgens het rapport van de Verenigde Na-
ties zijn in 2020 2,6 miljoen Somaliërs ont-
heemd geraakt. In het land zijn minstens 1,3 
miljoen behoeftig aan noodvoedselhulp. Een 
totaal van 4,1 miljoen mensen heeft geen voed-
selgarantie en is zodoende ook behoeftig aan 
voedsel.

Voedselpakketten 
bereiken de 

behoeftigen in 
Somalië
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dat ongeveer 25000 Libanese pond.

Ik ga al jaren regelmatig naar Libanon, om 
voornamelijk Syrische vluchtelingen te voorzien 
van humanitaire hulp. Hierdoor heb ik de kans 
gehad om persoonlijk te zien, hoe de lokale bur-
gers verarmd zijn, diegenen die het nu nog goed 
hebben krijgen het ook steeds moeilijker.

In Libanon worden de levensomstandigheden 
alsmaar zwaarder. Dit is onder andere te mer-
ken aan sommige Syriërs, die ondanks gevaar 
voor hun leven en gezondheid, naar Syrië terug-
reizen. Daarbij komen er steeds meer nieuwe 
Syrische vluchtelingen naar Libanon. Een zeer 
bizarre situatie.
Het doet mij als mens pijn om te zien hoe kinde-
ren in dit land opgroeien. Kinderen die als baby 
naar dit land kwamen, of hier zijn geboren; geen 
ander leven kennen dan ze in verkeren. Kinderen 
die in ongunstige omstandigheden zijn en weinig 
tot geen kans maken op goed onderwijs; de toe-
komst van deze kinderen is afhankelijk van de 
toekomst in het land waarin ze zich bevinden. 

Aan de andere kant verkeert een groot deel van 
de eigen bevolking van Libanon ook in slechte 
staat, zo ook de onderwijskwaliteit van hun kin-
deren. Dit is voornamelijk beïnvloedt door de 
eerdergenoemde brain emigration.

Als IHHNL hebben we tussen 10-14 november in 
verschillende Libanese steden zoals Tripoli, Be-
kaa en Jebail, 1360 voedselpakketten aan Syri-
sche en Palestijnse vluchtelingen en behoeftige 
Libanese families uitgedeeld.

We hebben voor 675 kinderen kleding, schoe-
nen, schoolkleding, sportkleding en ondergoed 
besteld. De distributie van deze kleding zal in de 
komende weken gerealiseerd worden.

Nadat we klaar waren met onze projecten in 
Libanon, hebben we met de vertegenwoordi-
gers van onze partnerorganisatie besproken 
hoe we een bijdrage kunnen leveren aan nieuwe 
duurzame projecten.
Projectleider hulpprojecten Libanon
Yasin Kucuk

We hebben de 
hulpbehoeftigen in 
Libanon nogmaals 

geholpen.

Libanon werd destijds beschouwd als het Parijs 
van het Midden-Oosten. Deze betoverende land 
huisvest momenteel 1,5 miljoen vluchtelingen, 
is verwikkeld in economische en politieke proble-
men en vecht bovendien tegen hoge inflatie.
De burgers van dit land leidden tot twee jaar 
terug een modaal leven. Libanon heeft nu te 
maken met “brain emigration”, goed opgeleide 
mensen zoeken elders een beter bestaan. Het 
land is de weg van afgang ingeslagen.

De waarde van één dollar was twee jaar gele-
den nog 1500 Libanese pond. Tegenwoordig is 
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brandstof voor generatoren vormt een grote 
noodzaak, aangezien stroomuitval in de regio 
frequent voorkomt. Er is 7040 liter aan brand-
stof bekostigd, zodat diensten onverstoord 
voortgezet kunnen worden.

Om de basisbehoeften van de inwoners te voor-
zien, hebben we 540 families voedselpakketten 
uitgedeeld en 7715 personen voorzien van een 
warme maaltijd. Aan 500 families hebben we 
huisraad uitgedeeld voor hun huizen die schade 
hebben opgelopen. Tijdens onze analyses is het 
ons ook opgevallen dat de bevolking veelal ge-
bruik maakt van oplaadbare handlampen. Tij-
dens een stroomuitval is dit voornamelijk van 
groot belang, daarom hebben we van deze 
handlampen duizend stuks uitgedeeld.

Om de verwoeste gebieden zo snel mogelijk te 
herstellen, proberen we als organisatie onze 
projecten in hoge tempo voort te zetten. Nood-
hulp zoals huisraad, voedselpakketten, warme 
maaltijden, oplaadbare handlampen, brandstof, 
ambulances en medicamenten zijn overhandigd 
aan de meest behoeftigen van Gaza. De op-

bouw van woningen en gezondheidscentra 
wordt voortgezet.

Sinds het begin van de aanvallen heeft IHH Ne-
derland Gaza een hart onder de riem gestoken 
door projecten te realiseren met een totaalbud-
get van 895 duizend euro. Het resterende be-
drag beogen we voor het offerfeest te overhan-
digen.

Wat is er gebeurd in Gaza
Tijdens de aanvallen van Israël in de periode 
van 10-21 mei 2021, zijn in Gaza totaal 261 
mensen, waarvan 67 kinderen, om het leven 
gebracht. Van de 2000 mensen in totaal zijn 
alleen al 600 kinderen gewond geraakt. Hon-
derden huizen zijn verwoest en duizenden ver-
keren in slechte staat. Daarbij komt nog kijken 
dat 180 scholen, 33 gezondheidscentra, vele 
wegen, water en elektrische infrastructuur ver-
nield zijn. Een ander groot probleem is de regel-
matige brandstof afsluiting. De door Israël ge-
genereerde afsluiting veroorzaakt grote 
problemen in elektriciteitscentrales.

Wij zijn één met Gaza

IHH Nederland blijft haar projecten voortzetten 
in Gaza, die zwaar getroffen is door de Israëli-
sche aanvallen.

Momenteel zijn we bezig met 22 woningprojec-
ten, voor de mensen die hun huizen hebben ver-
loren, en aan de bouw van 2 gezondheidscentra 
is een start gemaakt. Voor deze projecten heb-
ben we een budget van respectievelijk 220 dui-
zend en 300 duizend euro samengesteld.

Onze partners hebben in de eerste instantie de 
noodzakelijke behoeften geanalyseerd en daar-
na bepaalt welke hulpsoorten gerealiseerd die-
nen te worden. Door de aanval zijn de gezond-
heidsdiensten zwaar getroffen, waardoor we 2 
ambulances en medische hulpmiddelen voor 
800 personen hebben bemachtigd. Het onder-
houd van ziekenhuizen en de aanschaf van 
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reld. Op 15 oktober 2021 heeft de organisatie 
onder coördinatie van directeur Huseyin Gun-
duz, 400 families in Bishkek voorzien van voed-
selpakketten. De inhoud van de pakketten be-
stond uit verschillende voedingsmiddelen:

25 kg meel
3 kg suiker
1 pak thee
2 lt plantaardige olie
1 kg macaroni
2 kg rijst
2 kg boekweit
1lt tomatenpuree
1 kg snoepgoed
750 gr zout
1 kg biscuitkoekjes

De behoeftige families die vooraf benaderd 
werden, kwamen naar de locatie om hun voed-

selhulppakket in ontvangst te nemen. De distri-
butie van de pakketten verliep soepel wegens 
de systematische werkwijze van de organisatie. 
De Turkse ambassadeur in Bishkek Ahmet Sadik 
Dogan, de Turkse adviseur van religieuze dien-
sten Mursel Ozturk, onderminister van Sociale 
Diensten van Kyrgyzstan Soltonbekova Aliza 
Karipbekovna en de burgemeester van Bishkek 
Jamalbek Irisaliev waren onder andere de gas-
ten die deelnamen aan het programma.

Het programma werd beëindigd met een wel-
komsttoespraak en gebeden voor de donateurs 
en aanwezigen.

Voedselhulp project in 
Kyrgyzstan

IHH Nederland heeft op 15 oktober 2021 in de 
hoofdstad van Kyrgyzstan, Bishkek, aan 400 
families voedselpakketten uitgedeeld.

In veel landen is armoede nog steeds een heel 
groot probleem. Meer dan 2 miljard mensen 
leven onder de armoedegrens en 753 miljoen 
onder de hongergrens. Daarboven verkeren er 
momenteel 201 miljoen mensen in nood en af-
wachting van hulp. Wegens de heersende pan-
demie is dit probleem alsmaar groter geworden.

IHH Nederland voert al 28 jaar voedselhulp 
projecten uit in verschillende delen van de we-
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kinderen urenlang tientallen kilometers moeten lopen 
voor water. Draag bij aan onze projecten en voorzie 
daarmee uw medemens in een basisbehoefte.

Hoe kan ik voor een waterput doneren en hoe ver-
loopt het proces?
U kunt via www.ihhnl.org doneren voor een waterput. 
Verder kunt u ook doneren voor een waterput door 
het aanvraagformulier op kantoor in te vullen. Elk 
waterput bevat een naambord. De donateur bepaalt 
zelf wat er op het naambord komt te staan. Na af-
ronding van de betaling van uw donatie ontvangt u 
van ons een bevestigingsmail. Hierna wordt uw do-
natie in het systeem verwerkt. Het realiseren van de 
waterput duurt gemiddeld 6 maanden. Voor Paki-
stan is deze tijdsduur langer, namelijk 8 maanden. 
(Door de huidige omstandigheden betreffende Coro-
na kan deze tijdsduur vertraagd worden). Na het rea-
liseren ontvangt de donateur foto’s, video en een 
rapport (op USB) met gedetailleerde uitgaven van de 
waterput. Dit zal verstuurd worden naar het post-
adres van de donateur.
 
Hoe komt het dat het realiseren van een waterput 
minimaal 6 maanden duurt?
Het realiseren van een waterput duurt gemiddeld 
6-8 maanden. Dit komt onder andere door de vol-
gende factoren:

Het realiseren van de waterput begint niet op het 
moment dat u heeft gedoneerd. Nadat de donaties 
voor de waterputten een bepaald aantal hebben 
bereikt, worden de partnerorganisaties op de hoogte 
gebracht en beginnen de werkzaamheden. Dit kan 
enige tijd duren. Het desbetreffende land zal de lo-
caties voor de waterputten goed moeten onderzoe-
ken. Verder zal er vergunning van de officiële autori-

teiten verkregen moeten worden.

Na het realiseren van de waterputten zullen deze 
gecontroleerd worden. Vervolgens vindt er per put 
op verschillende locaties een officiële opening plaats 
dat tijd vergt.

Na de officiële opening zullen de foto’s, video en de 
gegevens van de waterput verstuurd worden naar 
het kantoor van IHH Nederland. Hier worden ze sa-
mengesteld tot een compleet rapport.

Waarom zijn de prijzen verschillend voor elk land?
De prijzen voor een waterput verschillen per land 
vanwege enkele factoren:
De verschillende modellen van de waterput
De bodemdiepte van de waterput
De economische omstandigheden van het land
De waterputten liggen ver van de hoofdstad of gro-
tere steden

Hoelang kan de waterput gebruikt worden?
Dit verschilt per land. IHH Nederland is 12 jaar gele-
den gestart met het realiseren van de waterputten in 
Afrika. Regelmatig controleren wij de gerealiseerde 
waterputten. Tot op heden is elk gerealiseerde wa-
terput in gebruik. Onze partnerorganisaties in Afrika 
geven ons een garantie van 15 jaar. De partnerorga-
nisaties in Afghanistan en Pakistan geven ons een 
garantie van 10 jaar. Voor Sri Lanka en Indonesië is 
dat 7 jaar en voor Bangladesh is dat 5 jaar. Verder 
zijn de partnerorganisaties verantwoordelijk voor het 
onderhoud en de reparaties van de waterputten.

NB: Wanneer de droogte in een land lange tijd boven 
de seizoennormen ligt, neemt de levensduur van de 
waterputten ook af.

Waterprojecten

Water schenkt leven!…
Water is onmisbaar voor levende wezens. Van klein 
naar groot, alle organismen op aarde zijn afhankelijk 
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 pro-
porties 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 2020 hebben we in elf landen 2994 waterputten 
geopend! Sinds 2005 hebben we in dertien landen 
€6.116.057,- geïnvesteerd in waterprojecten. In totaal 
zijn dat 7327 waterputten die naar schattingen on-
geveer  2,2 miljoen 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 

https://ihhnl.org/doneer-nu/
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In de door oorlog getroffen en verwoeste Je-
men, hebben twee op de drie ontheemd ge-
raakte Jemenieten behoefte aan schoon drink-
water, aldus staatsofficieren. Een tekort aan 
basisvoorzieningen dreigt meer dan 60% van 
deze vluchtelingen. Ze blijven in leven door hu-
manitaire hulpprojecten en hulp van buiten. 
Sinds twee jaar realiseert IHH Nederland regel-
matig schoon drinkwater projecten in Jemen.  
Het distribueren van schoon drinkwater middels 
tankers is, ondanks de urgentie, niet voldoende 
om deze mensen te helpen. Hierdoor hebben we 
besloten om waterputten projecten te realise-
ren. Zodoende zullen we behoeftige mensen in 
Jemen van schoon drinkwater voorzien. 

Waterput model Jemen:
De diameter van deze put bedraagt 2 meter en 
de diepte zelf 20 meter. Nadat er voldoende 
schoon drinkwater is opgegraven, wordt de bin-
nenkant van de put met betonnen muren ver-

stevigt. Om de put schoon te houden en te be-
schermen van viezigheden, wordt er aan de 
bovenkant een paneel van 80 cm bevestigd en 
gesloten met een metalen deksel. 

Nadat de put gebouwd is, worden zonnepane-
len en een elektrische dynamo systeem ge-
plaatst die het water omhoog pompt. Het water 
wordt vervolgens bewaard in een tanker met 
een capaciteit van 10 duizend liter. Aan deze 
tanker zijn kranen bevestigd, zodat mensen 
moeiteloos gebruik kunnen maken van schoon 
drinkwater. 

Een waterput, en bijbehorende systeem, in Je-
men bedraagt € 8300,-

Laten we onze broeders en zuster in Jemen niet 
vergeten. Laten we hun situatie verlichten en 
hen voorzien van schoon drinkwater. 

We openen 
waterputten in Jemen
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Middels diverse hulpprojecten, zet IHH Neder-
land zich wereldwijd in om het leven van be-
hoeftigen en benadeelden te verbeteren. Door 
jaarlijks duizenden waterputten te openen, in 
regio’s waar men behoefte heeft aan schoon 
drinkwater, beogen we de watervoorzieningen 
van miljoenen mensen toegankelijker te maken.

IHH Nederland heeft in het afgelopen jaar in 14 
landen totaal 4617 waterputten geopend. Sinds 
2015 realiseert de organisatie in 15 landen, met 
een budget van € 9.742.202, 11.944 waterput 
projecten. Momenteel benutten zo’n 3.6 miljoen 
mensen van het water van de geopende water-
putten.

De organisatie heeft, met ingang van het nieu-
we jaar, besloten om ook in Sierra Leone water-
put projecten te realiseren. Sierra Leone is een 
van de armste landen in West-Afrika en staat 
bekend om hun diamantmijnen. Interessant ge-

noeg dragen deze mijnen niet aan de verbete-
ring van de nationale economie, nog de situatie 
van de bevolking. Zodoende blijft Sierra Leone 
arm. Het land werd in 1998 door de Verenigde 
Naties zelfs gerapporteerd als het armste land 
ter wereld. 

Waterput model Sierra Leone
Deze waterput heeft een handmatig (manual) 
pompmodel. De pomp wordt geplaatst op een 
betonnen platform van 50-60 cm hoog, om het 
schoon te houden van viezigheden. Dit platform 
wordt met tegels verstevigd en zorgt ervoor dat 
de waterput langdurig gebruikt kan worden. 
Bovendien wordt er boven de put een houten 
baldakijn geplaatst en bedekt met een stalen 
plaat, die de mensen beschermt tegen de zon 
en regen. 
De kosten van deze mooie waterput bedragen € 
1800,-

We openen 
waterputten

in Sierra Leone
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IHH Nederland zal voortaan ook in Tanzania, 
een van de behoeftige landen in Afrika, water-
putten projecten bouwen en realiseren. De kos-
ten van deze waterput zullen € 1250,- bedra-
gen. De waterputten in Tanzania hebben de 
gewoonlijke vorm van een veelvuldige kraansys-
teem. Door 25 meter in de grond te boren kun-
nen we schoon drinkwater uit de grond verkrij-
gen, welke vervolgens een reservoir van 2000 
liter zal vullen. Op deze manier kunnen maar 
liefst 8 mensen tegelijkertijd gebruik maken van 

schoon drinkwater.

Honger en dorst zijn de twee grootste proble-
men op aarde. In de 21e eeuw waarin wij ons 
bevinden zijn er nog steeds 950 miljoen mensen 
die lijden aan ondervoeding en 1,1 miljard men-
sen die geen toegang hebben tot schoon drink-
water.

Ons doel als IHH Nederland is door middel van 
kleine projecten grote veranderingen teweeg-
brengen. Dit om de wereld voor ons allen leef-
baar te maken.

Waterputten in 
Tanzania!

0,8%0,8%

99,8%99,8%

 € 6.842,85 

 € 3.702.076,44 

Water Donaties Bedrag

Waterput Donaties € 3.702.076,44

Algemene Waterhulp Donaties € 6.842,85

Totaal € 3.708.919,29
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ke ziektes in de oorlogsregio maakt de Jemenie-
ten extra gevoelig voor de Covid-19 virus. 
Schoon drinkwater is een belangrijk aspect om 
dit te minimaliseren. Mede hierdoor zet ons 
team zich extra hard in om deze (nood)projec-
ten uit te voeren en duizenden slachtoffers een 
helpende hand toe te reiken.

De mensen die door de burgeroorlog ontheemd 
zijn geraakt, hebben toevlucht gevonden in 
vluchtelingkampen. Een tekort aan basisvoor-
zieningen dreigt meer dan 60% van deze vluch-
telingen. Ze blijven in leven door humanitaire 
hulpprojecten en hulp van buiten. Ons team 
doet zijn best om de meest primaire behoeften, 
zoals voedsel en waterhulp, van deze mensen te 
voorzien door verschillende projecten te realise-
ren. Onze waterprojecten zullen dan ook in de 
toekomst voortgezet worden.

Burgeroorlog Jemen
Sinds lange tijd heerst er onrust in Jemen. De 
Houthi’s, gesteund door de sji’tisch islamitische 
Republiek Iran, bezet sinds 2014 de hoofdstad 

Sana en andere grote delen van voormalig 
Noord-Jemen. Sinds maart 2015 wordt deze 
rebelleringsgroep ook nog eens door de coali-
ties, onder leiding van de Saudische overheid, in 
hun acties ondersteund.

Als gevolg van oorlog zijn in de afgelopen 7 jaar, 
233 duizend mensen omgekomen. Ook de hu-
manitaire crisis is geraakt door de oorlog. Je-
men is namelijk een van de armste landen op de 
wereld, waarin 22 miljoen mensen (volgens een 
rapport van de Verenigde Naties) in gevaar ver-
keren en afhankelijk zijn van voedsel en onder-
dak. Waterschaarste, ondervoeding, gebrek aan 
medicinale middelen en besmettelijke ziektes 
zoals cholera dragen allemaal bij aan boven-
staande situatie. Het Hoog Commissariaat voor 
de Vluchtelingen van de VN geeft aan dat totaal 
4 miljoen mensen ontheemd zijn geraakt. Van 
deze mensen heeft 64% geen enkele opbrengst. 
In 2020 vermeldde de VN dat in Jemen ‘de 
grootste humanitaire crisis ter wereld’ voltrekt. 
Helaas zal de situatie, volgens hetzelfde rap-
port, in de komende 10 jaren voortduren.

370 ton water 
gedistribueerd in 

Jemen

Wegens de crisis die in Yemen heerst, heeft IHH 
Nederland duizenden families voorzien van 
schoon drinkwater. Wij hebben het water gedis-
tribueerd door 50 tankers van 25 ton en 300 
tankers van 4 ton te gebruiken. Door dit project 
hebben duizenden oorlogsslachtoffers en vluch-
telingen in de regio’s Marib, Lahij en Ta’izz water 
gekregen.

Waterschaarste in Yemen wordt door verschil-
lende factoren veroorzaakt, waaronder de af-
wezigheid van leidingwater, de grote afstand 
die men moet afleggen om waterbronnen te 
reiken en de geringe aanwezigheid van deze 
waterbronnen. Voornamelijk in deze periode is 
het belang en behoefte van schoon drinkwater 
toegenomen. De aanwezigheid van besmettelij-
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Weeskleding
Projecten

2021

Wereldwijd zijn er miljoenen weeskinderen die 
hun vader, moeder, of beiden hebben verloren 
aan oorlogen, natuurrampen of ziektes. Toezicht 
houden op deze weeskinderen, hen beschermen 
en omarmen is onze voornaamste taak als 
mens en moslim. Voornamelijk in behoeftige lan-
den hebben weeskinderen meer bescherming 
en ondersteuning nodig. Troosteloos verlaten 
aan de straten, verkeren deze kinderen in groot 
gevaar. Onze prioriteit zijn dan ook deze kinde-
ren en de bescherming van hen. 

Een van de belangrijkste projecten van IHH Ne-
derland is het Weesproject. In dit kader hebben 
we op verschillende locaties, zoals weeshuizen, 
in 19 landen totaal 4235 weeskinderen die elke 
maand regelmatig een donatie ontvangen.
Bovendien wordt elk jaar tijdens de Ramadan 
en Offerfeesten feestkleding aan deze kinderen 
uitgedeeld. Doorgaans ontvangen de weeskin-
deren ook kleding, schooltassen en schoolspul-
len. 

De organisatie heeft in het jaar 2021 in 17 lan-
den aan 14069 weeskinderen kleding uitge-
deeld. 

Nr Landen Bedrag Aantal

1 Palestina  € 13.020,62 450

2 Afghanistan  € 16.000,00 816

3 Libanon  € 12.000,00 1475

4 Tanzania  € 19.880,00 728

5 Somalië  € 14.500,00 553

6 Burkina Faso  € 12.000,00 497

7 Sri Lanka  € 5.953,00 470

8 Jemen  € 35.500,00 1344

9 Bangladesh  € 13.000,00 650

10 Gambia  € 12.500,00 798

11 Mali  € 13.000,00 664

12 Niger  € 10.000,00 380

13 Albanië  € 7.000,00 300

14 Kirgizië  € 8.000,00 400

15 Benin  € 18.000,00 780

16 Turkije  € 5.000,00 192

17 Tsjaad  € 12.499,66 625

18 Sierra Leone  € 10.500,00 527

19 Ghana  € 5.500,00 240

20 Filippijnen  € 3.000,00 300

21 Mongolië  € 3.000,00 137

22 Togo  € 5.500,00 89

23 Oeganda  € 8.000,00 520

24 Malawi  € 3.000,00 164

25 Pakistan  € 13.976,47 650

26 Kameroen  € 2.500,00 125

27 Bosnië Herzegovina  € 4.500,00 195

  Totaal  € 287.329,75 14069

1%1%

68%68%

13%13%
18%18%

€ 23.246,15 

 € 1.331.131,44 

€ 258.821,23 

€ 355.061,39 

Wees Donaties Totaal

Financiële Ondersteuning Weeskinderen € 1.331.131,44

Algemene Wees Projecten € 23.246,15

Kledinghulp Weeskinderen € 258.821,23

Weeshuis Bouwprojecten € 355.061,39

Totaal € 1.968.260,21
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Wij hebben de weeskinderen van Somalië niet 
vergeten. Op 13 oktober 2021 hebben we 188 
weeskinderen, waarvan 100 jongens en 88 
meisjes, van nieuwe kleding voorzien. Dit project 
is onder begeleiding en coördinatie van be-
stuurslid Yasin Kucuk uitgevoerd in hoofdstad 
Mogadishu.
Aan de meisjes hebben we jurken, schoenen en 
hoofddoeken uitgedeeld. De jongens hebben 
broeken, T-shirts en schoenen gekregen. De or-

ganisatie heeft zodoende nogmaals de glimla-
chen en blijdschap van deze kinderen waarge-
nomen. Deze kinderen verblijden en hen het 
gevoel van saamhorigheid meegeven is voor de 
organisatie van groot belang. Mede hierdoor 
zullen we deze projecten in de toekomst met 
behulp van donateurs blijven faciliteren en de 
meest behoeftige mensen op de wereld een 
helpende hand toesteken.

Glimlachende 
weeskinderen in 

Somalië

IHH Nederland heeft op 8 oktober 2021 in de Turk-
se stad Kars, winterkleding aan behoeftige wees-
kinderen en leerlingen uitgedeeld. De barre win-
teromstandigheden in Kars maken het leven van 
behoeftige families zwaarder dan het al is. De or-
ganisatie heeft in dit kader aan totaal 250 kinde-

ren winterkledingpakketten, bestaande uit truien, 
broeken, schoenen en overhemden, uitgedeeld. Dit 
project werd gesponsord door lokale winkels. Zo-
doende hebben de kinderen hun kleding zelf uitge-
kozen. Het project werd namens IHH Nederland 
gecoördineerd door Murat Kurt en Metin Bayrak.

Winterkleding project 
voor weeskinderen en 

leerlingen in Kars
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IHH Nederland voert regelmatig in verschillende 
landen het wees kledingproject uit. Dit project 
wordt elk jaar tijdens de Ramadan- en Offer-
feesten uitgevoerd, maar ook in andere perio-
des zodra er behoefte is.

In dit kader heeft de organisatie op 6 november 
2021 onder coördinatie van directeur Huseyin 

Gunduz, het wees kleding project in Tsjaad uit-
gevoerd. 250 weeskinderen in het dorp Moklum 
in de regio Mandalia hebben kleding ontvangen. 
In het kulliya complex van IHH NL hebben 100 
jongens boven- en onderkleding met schoenen 
gekregen. Aan 150 meisjes zijn jurken, hoofd-
doeken en schoenen uitgedeeld.

Kledinghulp voor 
weeskinderen in 

Tsjaad

IHH Nederland heeft op 16 oktober 2021 in de 
Turkse stad Osmaniye, winterkleding aan behoef-
tige weeskinderen en leerlingen uitgedeeld. Om 
de bittere situatie van vluchtelingen in Osmaniye 
te verzachten heeft de organisatie het winterkle-
ding project gerealiseerd. In dit kader zijn aan 
totaal 192 kinderen winterkledingpakketten, be-

staande uit truien, broeken, schoenen en over-
hemden, uitgedeeld. Dit project werd gesponsord 
door lokale winkels. Zodoende hebben de kinde-
ren hun kleding zelf uitgekozen. Het project werd 
namens IHH Nederland gecoördineerd door Mu-
rat Kurt, Ayhan Arslantas en Metin Bayrak.

Winterkleding project 
voor weeskinderen en 

leerlingen in Osmaniye
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Weeskinderen zijn voor ons altijd een prioriteit geweest. Zij zijn door 
de mensheid aan ons toevertrouwd. Zij hebben hun ouders verloren 
aan oorlogen of hebben gezien hoe hun ouders het leven lieten door 
ziektes of ongelukken. Over de hele wereld 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.

Een van de belangrijkste projecten van IHH Nederland is het 
Weesproject. In dit kader hebben we op verschillende locaties, zoals 
weeshuizen, in 19 landen totaal 4235 weeskinderen die elke maand 
regelmatig een donatie ontvangen. 

Hoe kan ik mij aanmelden als een weessponsor?
U kunt via https://ihhnl.org/tr/yetimler een weeskind sponsoren. Dit 
is ook mogelijk op ons kantoor. Hier kunt u het aanvraagformulier 
invullen. Door een wees te sponsoren geeft u ons de machtiging om 
aan het laatste week van iedere maand een bedrag van € 30,- van uw 
rekening af te schrijven. Ruim 2-3 weken na de eerste contributie zal 
de sponsor de gegevens van het weeskind met geboorteakte en de 
overlijdensakte van de vader per post ontvangen. Indien gewenst kan 
deze ook digitaal verstuurd worden.

https://ihhnl.org/tr/yetimler/
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WEES
PROJECT

Door maandelijks €30,- te doneren 
kunt u een weeskind van voeding, 

kleding en onderwijskosten voorzien. 

De donateurs ontvangen gegevens 
en foto’s van hun weeskinderen.

Op onze website kunt u een weeskind 
uit een gewenst land selecteren.

https://ihhnl.org/tr/yetimler

about:blank
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Informatieprogramma op basisschool 
Al Ikhlaas

Informatieprogramma op basisschool 
Al Ikhlaas

Informatieprogramma op basisschool 
Al Ikhlaas

Al WafaAl WafaAl Wafa 

Bezoek van de Turkse consulaat in 
Amsterdam

Bezoek van de Turkse consulaat in 
Amsterdam

Bezoek van de Turkse consulaat in 
Amsterdam

Şanlı Urfa (Turkije)Şanlı Urfa (Turkije)Şanlı Urfa (Turkije)

Vrijwilligers van Frankrijk

Bestuursvergadering in Den Haag

Presentatie Hakan VurelPresentatie Hakan VurelPresentatie Hakan Vurel

Hira Yusufcuk

Bijeenkomst omtrent Qurban met alle 
partners
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Bezoek ambassadeur en consulaat 
van Afghanistan

Bezoek ambassadeur en consulaat 
van Afghanistan

Aboe dawoedAboe dawoed Tsjaad ambassadebezoek

Tsjaad ambassadebezoekAmbassadeursprogramma van Tsjaad 
Brussel

Ambassadeursprogramma van Tsjaad 
Brussel

Ambassadeursprogramma van Tsjaad 
Brussel

Ambassadeursprogramma van Tsjaad 
Brussel

Uitgebreide vergadering met het 
bestuur

Uitgebreide vergadering met het 
bestuur

Uitgebreide vergadering met het 
bestuur

Kirgizië partnerbijeenkomstKirgizië partnerbijeenkomst

Somalië bezoekenSomalië bezoeken

Ramadan evaluatiebijeenkomst Vergadering met vrijwilligers omtrent 
qurban projecten

Vergadering met vrijwilligers omtrent 
qurban projecten

Ramadan evaluatiebijeenkomstRamadan evaluatiebijeenkomst

Bezoek Haagse ambassadeur Bezoek Haagse ambassadeurBezoek Haagse ambassadeur
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   31-12-2021 31-12-2020
   € €
Passiva
Besteedbaar (stichtings) vermogen
Continuïteitsreserve   900.000 900.000
Bestemmingsreserve   1.927.825 1.269.295
Overige reserve  11.309 52.382
  2.839.134 2.221.677

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten  - 10.890
Schulden ter zake van belastingen en premies 
sociale verzekeringen  1.178 3.889
Overige schulden en overlopende passiva  496.792 171.163
  497.970 185.942

  3.337.104 2.407.619

Staat van baten en lasten over 2021
   Begroting
  2021 2021  2020
  € € €
Baten
Baten van particulieren  10.688.229 10.015.000 8.199.192
Baten van bedrijven  352.386 - 124.315
Baten van andere organisatieszonder- 
winststreven  2.340.989 - 727.546

Totaal baten  13.381.604 10.015.000 9.051.053

Bestedingen aan:
waterprojecten  3.812.117 2.350.000 2.125.660
voedselprojecten  2.246.006 1.580.000 1.315.080
qurbanprojecten (offerprojecten)  2.079.879 1.975.000 1.687.561
weesprojecten  2.119.158 1.800.000 1.421.814
onderwijsprojecten  1.121.564 1.150.000 404.156
sociale ondersteuningsprojecten  460.241 455.000 477.064
gezondheidsprojecten  433.946 710.000 206.441
landbouwprojecten  199.916 135.000 170.866
veeteeltprojecten  74.633 135.000 -
Totaal bestedingen aan doelstellingen  12.547.460 10.290.000 7.808.642

Balans per 31 december 2021

(Na voorstel resultaatbestemming)

 31-12-2021 31-12-2020
 € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa
Verbouwingen 39.773  33.559
Andere vaste bedrijfsmiddelen 13.943  9.482
  53.716  43.041

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en 
overlopende activa  15.814  23.429

Liquide middelen
Kas 130  13.178
ABN AMRO 384.664  408.822
ING 1.886.096  219.340
Depositorekeningen 996.684  1.699.809
 3.267.574  2.341.149
  
  3.337.104  2.407.619

Jaarrekening
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Lasten
Wervingskosten  50.190 66.000 36.418
Kosten beheer en administratie  124.920 109.000 101.575
Totaal van som der lasten  12.722.570 10.465.000 7.946.635

Saldo vóór financiële baten en lasten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten - - 155
Rentelasten en soortgelijke kosten  -41.577 - -26.296
Financiële baten en lasten  -41.577 - -26.141

Saldo van baten en lasten  617.457 -450.000 1.078.277

De bestemming van het saldo van baten en lasten is opgenomen in de toelichting op 
de jaarrekening.

Kasstroomoverzicht over 2021

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten  659.034
Aanpassingen voor  8.418
Afschrijvingen

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van overige vorderingen   7.723
Overlopende activa  -108
Toename (afname) van overige schulden  312.028
   319.643

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties   987.095

Betaalde interest   -41.577
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten  945.518

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa   -19.093
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen  926.425

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de periode   2.341.149
Toename (afname) van geldmiddelen    926.425
Geldmiddelen aan het einde van de periode   3.267.574

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland is feitelijk en statutair gevestigd op 
Burgemeester Roëllstraat 16, 1064 BN te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister 
onder nummer 40537991.

Informatieverschaffing over continuïteit
De jaarrekening van Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland is opge-
steld op basis van continuïteit van de organisatie.

Informatieverschaffing over schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is 
het nodig dat de directie van de Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Neder-
land zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt 
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor 
het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toe-
lichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslagge-
ving en in het bijzonder de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende organi-
saties (RJ650).

Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en bestedingen, 
en in de financiële positie van de Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Neder-
land. Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- 
of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld vindt waardering plaats tegen verkrijgingsprijs. De balansposten in vreemde valuta 
worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De hierdoor ontstane koersresultaten 
worden in de staat van baten en lasten verant woord onder post financiële resultaten.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd geble-
ven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen
De waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
Op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs in-
clusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de ver-
wachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De materiële vaste 
activa worden aangehouden ten behoeve van bedrijfsvoering.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegen-
prestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaar-
de van de vordering.
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Overig
Door in de administratie gebruik te maken van projecten, die ingedeeld zijn naar doelstelling 
worden kosten zoveel mogelijk rechtstreeks vastgelegd. Daar waar het kosten betreft die aan 
verschillende activiteiten kunnen worden toegerekend, wordt een verdeling gemaakt naar die 
activiteiten. In de lasten verdeelstaat worden deze kosten weergegeven als directe kosten.

Kosten voor beheer en administratie en niet direct toerekenbare kosten (ICT, personeelszaken 
en facilitaire zaken) aan projecten worden weergegeven als indirecte kosten.

De liquiditeitsrisico’s zijn beperkt, aangezien de Stichting Internationale Humanitaire Hulpor-
ganisatie Nederland over meer dan voldoende liquide middelen beschikt. Er zijn geen krediet-
faciliteiten bij de banken aanwezig.

Toelichting op de balans
Vaste activa
Materiële vaste activa
  Verbouwingen Andere vaste Totaal
   bedrijfsmiddelen 
  € € €

Stand per 1 januari 2021  33.759 17.643 51.402
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs  -200 -8.161 -8.361
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2021  33.559 9.482 43.041

Mutaties

Investeringen  10.359 8.734 19.093
Afschrijvingen  -4.145 -4.273 -8.418

Saldo mutaties  6.214 4.461 10.675

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs  44.118 26.377 70.495
Cumulatieve afschrijvingen  -4.345 -12.434 -16.779

Boekwaarde per 31 december 2021  39.773 13.943 53.716
De investeringen worden bedrijfseconomisch afgeschreven en kennen afschrij-
vingspercentages tussen de 10% en 25%.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker 
te stellen dat in de toekomst aan de verplichtingen kan worden voldaan.

Bestemmingsreserves
Het eigen vermogen van St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland wordt ver-
deeld over diverse reserves. Jaarlijks wordt het resultaat door het bestuur bestemd en worden 
de diverse reserves gevormd. Eerst worden de bestemmingsreserves gevormd en daarna de 
continuïteitsreserve. Deze resultaatverdeling wordt goedgekeurd door het bestuur.

Gelden waarbij door derden beperkingen zijn opgelegd aan het bestedingsdoel worden als be-
stemmingsfonds verantwoord.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

De waardering van de staat van baten en lasten

De bepaling van het resultaat
Baten worden verantwoord voor de ontvangen dan wel toegezegde bedragen zonder dat de 
door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. Baten worden verant-
woord in het jaar waarin ze zijn ontvangen en ten laatste als ze zijn ontvangen.

Verwerking baten
In de administratie van de Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland 
wordt met de verwerking van ontvangen gelden de donateur of gever geregistreerd. Deze re-
gistratie bepaald onder welke rubriek de giften in de jaarrekening worden verantwoord. Uit-
gangspunt is dat giften van particulieren worden verwerkt bij ontvangst, tenzij nadrukkelijk 
blijkt dat het gaat om een van de andere groepen van gevers. Indien een bedrijf of instantie gel-
den van particulieren verzamelt om door te storten, worden deze giften als baten van bedrijven 
verantwoord. Dit om de transparantie richting de bedrijven en instanties te waarborgen.

Verwerking lasten
De lasten bestaan uit kosten besteed aan de doelstellingen, wervingskosten en kosten be-
steed aan beheer en administratie. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop 
zij betrekking hebben. Bij deze toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd.

Directe kosten worden direct toegewezen waar ze betrekking op hebben. Indirecte kosten 
worden verdeeld op basis van een kostenverdeelsleutel. Deze kostenverdeelsleutel is geba-
seerd op de naar rato verdeling van de bestedingen aan doelstellingen in geval van personeels-
kosten en reis- en verblijfskosten. De portikosten is naar rato verdeeld over weesprojecten en 
waterputprojecten, omdat deze kosten grotendeels te verdelen is onder deze projecten. De be-
rekening wordt jaarlijks geactualiseerd.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effec-
tieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten 
wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten.
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   2021 2020
   € €
Bestemmingsreserve ten behoeve van doelstellingen
Stand per 1 januari   1.269.295 528.372
Toevoeging bestemmingsreserve   617.457 1.040.923
Overboeking van/naar   41.073 -300.000
Stand per 31 december   1.927.825 1.269.295

   2021 2020
Bestemmingsreserve Sociale projecten   € €
Stand per 1 januari    294.405 40.720
Dotatie bestemming boekjaar   100.000 253.685
Totaal   394.405 294.405

   2021 2020
Bestemmingsreserve Overig hulp   € €
Stand per 1 januari    332.810 62.957
Dotatie bestemming boekjaar   50.000 269.853
Totaal   382.810 332.810

   2021 2020
Bestemmingsreserve Voedselhulp   € €
Stand per 1 januari   448.127 323.581
Dotatie bestemming boekjaar   201.287 124.546
Totaal   649.414 448.127

   2021 2020
Bestemmingsreserve Noodhulp   € €
Stand per 1 januari   193.953 108.584
Dotatie bestemming boekjaar   307.243 85.369
Totaal   501.196 193.953

   2021 2020
Overige reserve   € €
Stand per 1 januari   52.382 7.558
Dotatie overige reserve   41.073 44.824
Stand per 31 december   11.309 52.382

In de ‘overige reserves’ zijn gelden gereserveerd voor toekomstige uitgaven of in-
vesteringen. Hier wordt het saldo van inkomsten zonder specifiek oormerk welke 
nog niet zijn besteed en gealloceerd aan een doelstelling op gereserveerd met als 
doel om daar waar nodig in te zetten.

Vlottende activa
Vorderingen

  31-12-2021 31-12-2020
Overige vorderingen en overlopende activa  € €
Waarborgsom  7.616 7.616
Nog te ontvangen bedragen  - 7.723
Overlopende activa  8.198 8.090
  15.814 23.429

Besteedbaar (stichtings) vermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven:

 Continuïteits-  Bestemmings- Overige Totaal

 reserve reserve reserve 
 € € € €

Stand per 1 januari 2021 900.000 1.269.295 52.382 2.221.677
Toevoeging bestemmingsreserve - 617.457 - 617.457
Overboeking van/naar - 41.073 -41.073 -

  2021 2020
  € €
Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari  900.000 600.000
Dotatie continuïteitsreserve  - 300.000
Stand per 31 december  900.000 900.000

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en 
om zeker te stellen dat in de toekomst (op zijn minst twee jaar) aan de verplichtin-
gen kan worden voldaan. Deze reserve wordt tevens aangehouden om bij noodhulp 
te kunnen anticiperen en vooruit te kunnen betalen/financieren alvorens de inza-
meling van middelen.

Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve ten behoeve van doelstellingen  1.927.825 1.269.295
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Toelichting op de staat van baten en lasten
   Begroting
  2021 2021 2020
  € € €
Baten
Baten van particulieren  10.688.229 10.015.000 8.199.192
Baten van bedrijven  352.386 - 124.315
Baten van andere organisaties zonder winststreven 2.340.989 - 727.546
  13.381.604 10.015.000 9.051.053

   Begroting
  2021 2021 2020
Besteding aan doelstellingen  € € €
Bestedingen projecten  12.165.423 10.015.000 7.607.180
Kosten toe besteed aan projecten  133.848 115.000 62.169
Kosten personeel toe besteed aan projecten  248.188 160.000 139.913
  12.547.459 10.290.000 7.809.262

% Bestedingen aan de doelstellingen van de geworven baten
  94% 102% 86%

   Begroting
  2021 2021 2020
Bestedingen projecten  € € €
Bestedingen aan waterprojecten  3.688.114 2.300.000 2.068.560
Bestedingen aan voedselprojecten  2.181.812 1.530.000 1.282.314
Bestedingen aan qurbanprojecten (offerprojecten) 2.020.433 1.750.000 1.645.515
Bestedingen aan weesprojecten  2.050.224 1.925.000 1.383.621
Bestedingen aan onderwijsprojecten  1.089.508 450.000 394.086
Bestedingen aan sociale ondersteuningsprojecten 447.087 1.100.000 465.178
Bestedingen aan gezondheidsprojecten  421.543 700.000 201.297
Bestedingen aan landbouwprojecten  194.202 130.000 166.609
Bestedingen aan veeteeltprojecten  72.500 130.000 -
  12.165.423 10.015.000 7.607.180

   Begroting
  2021 2021 2020
  € € €
Kosten toebesteed aan projecten
Reis- en verblijfkosten  109.747 95.000 54.466
Portikosten  24.101 20.000 7.703
  133.848 115.000 62.169

Kortlopende schulden
  2021 2020
  € €
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren  - 10.890

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen  1.178 3.889

   2021 2020
Overige schulden en overlopende passiva   € €
Administratie- en accountantskosten   29.645 22.409
Nog te betalen projectkosten   432.001 98.063
Te betalen personeelskosten   27.905 -
Vakantiegeld    7.241 11.140
Overige schuld   - 39.551
   496.792 171.163

IHHNL heeft ook projecten met een meerjarig karakter, hierbij gaat het overwegend 
om bouwprojecten. De financiering en voortgang van deze projecten vallen niet al-
tijd gelijktijdig samen. Om goed inzicht te hebben in de aangegane verplichtingen 
zijn de resterende betalingen die verplicht zijn opgenomen alsnog te betalen project-
kosten in de jaarrekening.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders ver-
meld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

De financiële gevolgen van de niet in de balans opgenomen regelingen

Huurverplichtingen
De stichting heeft met ingang van 1 mei 2015 een huurcontract afgesloten voor de 
periode van 5 jaar + 5 jaar, met daarna 1-jaarlijkse verlenging, voor de huur van het 
pand op de locatie Burgemeester Roëlstraat 16-18 te Amsterdam. De huurverplich-
ting (exclusief servicekosten en btw) bedraagt € 25.800 per jaar. De huidige huur-
verplichting is € 7.032,28 per kwartaal, exclusief € 907,50 servicekosten en € 258 
btw-toeslag.
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   Begroting
  2021 2021 2020
Kosten personeel toe besteed aan projecten  € € €
Salaris  185.554 160.000 97.147
Vakantiegeld  13.693 - 14.198
Sociale lasten  34.080 - 18.670
Pensioenen  12.182 - 6.978
Overig  101 - 200
Onkosten/ reiskosten  2.578 - 2.720
  248.188 160.000 139.913

   Begroting
  2021 2021 2020
Wervingskosten  € € €
Wervingskosten  50.190 66.000 36.418

De wervingskosten in verhouding met de geworven baten over het boekjaar 2021 
bedraagt 0.38% (2020: 0.40%).
   Begroting
  2021 2021 2020
Kosten beheer en administratie  € € €
Huisvestingskosten  37.283 47.000 38.277
Accountantskosten  18.865 - -
Kantoorbenodigdheden  17.221 9.000 3.329
Drukwerk  14.230 17.000 2.829
Kosten automatisering  13.237 13.000 5.017
Administratiekosten  7.260 10.000 17.779
Telefoon- en faxkosten  2.526 1.000 2.961
Overige autokosten  2.466 4.000 1.560
Overige kantoorkosten  1.563 1.000 1.336
Brandstof  937 6.000 805
Assurantiepremie  914 1.000 1.447
Overig algemeen  - - 9.625
Verzendkosten   - - 13.499
  116.502 109.000 98.464
Afschrijvingskosten verbouwingen  4.145 - 200
Afschrijvingskosten overige materiële vaste activa 4.273 - 2.911
  124.920 109.000 101.575

De kosten beheer en administratie zijn kosten die de organisatie maakt in het ka-
der van de beheersing en administratievoering die niet worden toegerekend aan de 
doelstelling of de werving van baten. De kosten beheer en administratiekosten zijn 
1% van de totale.

   Begroting
  2021 2021 2020
Rentelasten en soortgelijke kosten  € € €
Bankkosten  13.786 - 1.482
Overige rentelasten  27.791 - 24.814
  41.577 - 26.296

Bestemming saldo van baten en lasten
Bestemmingsreserve ten behoeve van doelstellingen  658.530 733.453
Continuïteitsreserve    - 300.000
Overige reserve   41.073 44.824
Totaal   617.457 1.078.277
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 2021

   Personeels- Reis- en-   Besteed aan-
Bestedingen aan doelstellingen Bedrag Rato beloningen verblijfkosten Rato Portikosten doelstellingen
Bestedingen aan waterprojecten 3.688.114 30% 75.242 33.271 64% 15.490 3.812.117
Bestedingen aan voedselprojecten 2.181.812 18% 44.511 19.683   2.246.006
Bestedingen aan qurbanprojecten (offerprojecten) 2.020.433 17% 41.219 18.227   2.079.879
Bestedingen aan weesprojecten  2.050.224 17% 41.827 18.495 36% 8.611 2.119.158
Bestedingen aan onderwijsprojecten 1.089.508 9% 22.227 9.829   1.121.564
Bestedingen aan sociale ondersteuningsprojecten 447.087 4% 9.121 4.033   460.241
Bestedingen aan gezondheidsprojecten 421.543 3% 8.600 3.803   433.946
Bestedingen aan landbouwprojecten 194.202 2% 3.962 1.752   199.916
Bestedingen aan veeteeltprojecten 72.500 1% 1.479 654   74.633
Totaal bestedingen aan doelstellingen 12.165.423  248.188 109.747  24.101 12.547.459

Indirecte kosten worden verdeeld op basis van een kostenverdeelsleutel. Deze kostenverdeelsleutel is gebaseerd op de naar rato verdeling van de bestedingen aan doelstellingen in geval 
van personeelskosten en reis- en verblijfskosten. De porti kosten zijn naar rato verdeeld over weesprojecten en waterputprojecten, omdat deze kosten grotendeels te verdelen is onder 
deze projecten. De berekening wordt jaarlijks geactualiseerd.

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 2020

   Personeels- Reis- en-   Besteed aan-
Bestedingen aan doelstellingen Bedrag Rato beloningen verblijfkosten Rato Portikosten doelstellingen
Bestedingen aan waterprojecten 2.068.560 27% 38.045 14.811 60% 4.244 2.125.660
Bestedingen aan voedselprojecten 1.282.314 17% 23.585 9.181   1.315.080
Bestedingen aan qurbanprojecten (offerprojecten) 1.645.515 22% 30.265 11.782   1.687.561
Bestedingen aan weesprojecten  1.383.621 18% 25.448 9.906 40% 2.839 1.421.814
Bestedingen aan onderwijsprojecten 394.086 5% 7.248 2.822   404.156
Bestedingen aan sociale ondersteuningsprojecten 465.178 6% 8.556 3.331   477.064
Bestedingen aan gezondheidsprojecten 201.297 3% 3.702 1.441   206.441
Bestedingen aan landbouwprojecten 166.609 2% 3.064 1.193   170.866
Bestedingen aan veeteeltprojecten 0 0% 0 0   0
Totaal bestedingen aan doelstellingen 7.607.180  139.913 54.466  7.083 7.808.642

Indirecte kosten worden verdeeld op basis van een kostenverdeelsleutel. Deze kostenverdeelsleutel is gebaseerd op de naar rato verdeling van de bestedingen aan doelstellingen in geval 
van personeelskosten en reis- en verblijfskosten. De porti kosten zijn naar rato verdeeld over weesprojecten en waterputprojecten, omdat deze kosten grotendeels te verdelen is onder 
deze projecten. De berekening wordt jaarlijks geactualiseerd.
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Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode
Het gemiddeld aantal werknemers in 2021 is op basis van FTE 5, (2020; 3).

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
Bezoldiging directie
Gegevens  2021  2020
Naam  H. Gündüz  H. Gündüz
Functie  Alg. directeur  Alg. directeur
Aanvang en einde functievervulling  01.01 - 31.12  01.07 - 31.12
Deeltijdfactor in fte  1,00  1,00
(Fictieve) dienstbetrekking  Ja  Ja
Bezoldiging  €  €
Beloning inclusief belastbare onkostenvergoedingen  45.202  31.764
Beloning op termijn (pensioenbijdrage)  4.016  1.385
Totaal  49.218  33.149

De directeur de heer H. Gündüz heeft een vast dienstverband op basis van 40 uur per 
week. Indiensttreding 1 juli 2020 als algemeen directeur en vervult per 31 december 2021 
nog steeds zijn functie.

Amsterdam, 12 september 2022
St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

Hüseyin Gündüz
Algemeen directeur
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mutatieoverzichten niet gecontroleerd.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag an-
dere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere in-
formatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere infor-
matie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederland-
se Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor 
het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in overeen-
stemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 
Fondsenwervende Organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken 
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van ge-
noemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis 
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleop-
dracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor 

Overige gegevens

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Neder-
land
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Internationale Humanitaire Hulpor-
ganisatie Nederland te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Internati-
onale Humanitaire Hulporganisatie Nederland per
31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Ne-
derland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financi-

ele verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook 
de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie 
Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accoun-
tants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onaf-
hankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 2020 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de 
ter vergelijking opgenomen bedragen in de staat van baten en lasten en de daaraan 
gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de 
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het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zeker-
heid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten 
en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel in-
dien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van 
deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang 
van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met 
de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijk-
heidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen 

van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze 
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen 
van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid 
in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de con-
trole met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financië-
le verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstel-
ling aanvaardbaar is, tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twij-
fel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen 
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtin-
gen inadequaat zijn, moeten wij onze controleverklaring aanpassen. Onze con-
clusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 

kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer 
kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 
de daarin opgenomen toelichtingen;

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheer-
sing.

Amsterdam, 12 september 2022
Dubois & Co. Registeraccountants



Overzicht uitgaven per land 2021
Nr Landen Totaal Voedselprojecten Waterprojecten Onderwijs 

projecten Weesprojecten
Sociale 
Ondersteuning 
projecten

Gezondheids 
projecten

Landbouw en 
Veeteelt projecten

1 Afghanistan € 854.408,85 € 280.000,85 € 97.825,00 € 301.252,00 € 115.331,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00

2 Albanië € 171.717,00 € 54.000,00 € 36.050,00 € 69.167,00 € 7.500,00 € 5.000,00

3 Bangladesh en Arakan € 1.039.814,00 € 317.000,00 € 604.800,00 € 5.000,00 € 79.394,00 € 28.620,00 € 5.000,00

4 Benin € 118.500,00 € 98.000,00 € 10.500,00 € 10.000,00

5 Bosnië Herzegovina € 165.601,00 € 49.584,00 € 82.193,00 € 31.324,00 € 2.500,00

6 Burkina Faso € 120.481,00 € 107.481,00 € 1.000,00 € 12.000,00

7 Burundi € 7.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00

8 Tsjaad € 1.599.310,01 € 366.374,54 € 907.935,97 € 177.307,20 € 77.489,13 € 40.203,17 € 5.000,00 € 25.000,00

9 Indonesië € 238.275,00 € 164.315,00 € 11.363,00 € 47.676,00 € 14.921,00

10 Ethiopië € 85.529,00 € 30.000,00 € 55.529,00

11 Filipijnen € 155.744,00 € 95.150,00 € 31.500,00 € 29.094,00

12 Palestina € 1.191.396,33 € 334.875,45 € 25.507,17 € 24.896,10 € 395.165,08 € 148.407,50 € 205.101,80 € 57.443,23

13 Gambia € 261.343,00 € 116.959,00 € 33.376,00 € 66.008,00 € 35.000,00 € 10.000,00

14 Ghana € 180.600,00 € 82.700,00 € 92.400,00 € 5.500,00

15 Cambodja € 2.000,00 € 2.000,00

16 Kameroen € 211.138,00 € 50.000,00 € 110.714,00 € 50.424,00

17 Kyrgyzstan € 151.351,00 € 83.000,00 € 10.000,00 € 41.351,00 € 7.000,00 € 10.000,00

18 Kosovo € 8.000,00 € 8.000,00

19 Libanon € 120.970,00 € 96.986,00 € 23.984,00

20 Malawi € 117.317,28 € 93.511,05 € 20.806,23 € 3.000,00

21  Mali € 166.704,00 € 129.200,00 € 12.504,00 € 13.000,00 € 12.000,00

22 Mongolië  € 102.187,32 € 73.036,42 € 4.050,00 € 25.100,90

23 Niger € 678.906,79 € 179.942,25 € 174.299,09 € 168.287,58 € 123.877,78 € 22.500,09 € 10.000,00

24 Pakistan € 1.057.392,61 € 165.039,91 € 829.374,51 € 15.964,47 € 20.002,57 € 27.011,15

25 Sierra Leone € 167.383,00 € 105.716,00 € 7.112,00 € 27.296,00 € 10.500,00 € 16.759,00

26 Somalië € 644.828,00 € 191.750,00 € 227.500,00 € 5.000,00 € 160.578,00 € 15.000,00 € 25.000,00 € 20.000,00

27 Sri Lanka € 372.999,00 € 110.000,00 € 203.000,00 € 28.053,00 € 31.946,00

28 Tanzania € 570.956,00 € 186.750,00 € 104.650,00 € 161.030,00 € 115.366,00 € 2.000,00 € 1.160,00

29 Togo € 157.250,00 € 106.750,00 € 45.000,00 € 5.500,00

30 Turkije  € 249.303,67 € 74.131,83 € 26.340,00 € 5.000,00 € 47.062,00 € 46.769,84 € 50.000,00

31 Oeganda € 252.657,00 € 122.000,00 € 2.500,00 € 78.157,00 € 50.000,00

32 Jemen € 598.453,50 € 489.306,50 € 31.713,00 € 30.000,00 € 42.434,00 € 5.000,00

Totaal € 11.819.516,36 € 4.202.244,80 € 3.626.145,74 € 1.089.508,11 € 1.766.285,46 € 447.087,14 € 421.542,88 € 266.702,23
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13.381.604,59€ 9.051.054

ONLINE DONATIE

DANKUWEL
De donaties die jullie in 2021 hebben gedaan zijn ten 
opzichte van het voorgaande jaar met %47,5 gestegen. 

Stijging ten opzichte van 

het voorgaande jaar 

€ 4.330.550

47,6%

Hoeveelheid hulp 2020 Hoeveelheid hulp 2020
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