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Islamic Relief Worldwide

•	 Is	ondertekenaar	van	de	Gedragscode	van	het	Inter-	
	 nationale	Rode	Kruis,	de	Rode	Halve	Maan	en	andere		
	 noodhulporganisaties
•	 Heeft	een	consultatieve	status	bij	de	Economische	en		
	 Sociale	Raad	van	de	VN
•	 Is	partner	van	ECHO	(afdeling	humanitaire	hulp	van		
	 de	EU)
•	 Is	lid	van	het	Disaster	Emergency	Committee
•	 Is	lid	van	BOND	(British	Overseas	NGO’s	for	Develop-	
	 ment)
•	 Is	lid	van	Peoples	in	Aid
•	 Is	lid	van	VOICE	(Voluntary	Organisations	in	Coope-	
	 ration	in	Emergencies)
•	 Heeft	een	Memorandum	of	Understanding	ondertekend		
	 met:	 o	 WFP	(Wereld	Voedsel	Programma	van	de	VN)
	 	 o	 UNHCR	(Hoge	Commissariaat	voor	de	Vluch-	
	 	 	 telingen	van	de	VN)
	 	 o	 IOM	(Internationale	Organisatie	voor	Migratie)
	 	 o	 DFID	(Afdeling	voor	Internationale	Ontwik-	
	 	 	 keling	van	Verenigd	Koninkrijk)
	 	 o	 CAFOD	(Katholieke	ontwikkelingsorganisatie)

Islamic Relief Nederland

•	 Is	lid	van	het	EEN-platform	om	de	Millenniumdoelen		
	 in	Nederland	onder	de	aandacht	te	brengen
•	 Is	lid	van	het	Migranten	Consortium;	dit	consortium		
	 verenigt	migrantenorganisaties	die	zijn	geïnspireerd		
	 door	cultuur	en	/	of	religie	en	die	een	positieve		
	 bijdrage	willen	leveren	aan	de	multiculturele	globale		
	 wereld
•	 Maakt	deel	uit	van	het	Kenniscentrum	Religie	&	
	 Ontwikkeling;	dit	kenniscentrum	biedt	kennis	in	de		
	 relaties	tussen	religie	en	ontwikkeling	en	draagt		
	 hiermee	bij	aan	internationale	samenwerking
•	 Is	officieel	bij	de	Belastingdienst	aangemerkt	als		
	 Algemeen	Nut	Beogende	Instelling.	Dit	betekent	dat		
	 donateurs	van	Islamic	Relief	Nederland,	binnen	de		
	 daarvoor	geldende	regels,	giften	van	de	inkomsten-		
	 en/of	vennootschapbelasting	kunnen	aftrekken
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1057	SR	Amsterdam
Postbus	3753
1001	AN	Amsterdam
Tel.:	020-6160022
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VOORWOORD

In 2011 hebben wij de ingezamelde gelden van de actie 
SOS Pakistan gespendeerd. Deze waren bestemd voor 
de slachtoffers van de overstromingen in 2010. Daarbij 
hebben wij gekozen voor een integrale benadering: in 
een specifiek gebied wordt de bevolking voorzien van on-
derdak, water, hygiëne en sanitair, levensonderhoud en / 
of gezondheidszorg. Het is belangrijk dat Islamic Relief 
dit werk doet. Anno 2011 waren de getroffen gebieden in 
Pakistan nauwelijks meer in het nieuws, maar de nood 
was nog altijd heel hoog.

2011 was ook het jaar van de humanitaire ramp in de 
Hoorn van Afrika. Dit was een verwachte ramp: het was 
al langer bekend dat miljoenen mensen bedreigd zouden 
worden met hongersnood. De hele wereld schreeuwde 
om hulp. Islamic Relief ook. In Nederland startten wij 
de actie SOS Somalië. Deze viel gedeeltelijk samen met 
de Ramadanactie. Hoewel er in deze periode veel van 
onze donateurs op vakantie waren, hebben zij toch gul 
gedoneerd. 

Ruim een kwart van de opgehaalde gelden voor de 
actie SOS Somalië hebben wij direct besteed aan ons 
voedselprogramma, vooral tijdens de Kurban maar ook 
tijdens de Ramadan. Het overige deel zal in 2012 worden 
geïnvesteerd in de wederopbouw van Somalië. Evenals in 
Pakistan, zal hiervoor worden gekozen voor een integrale 
benadering. De selectie van het project zal in onderlinge 
afstemming met de andere fondswervende kantoren van 
Islamic Relief plaatsvinden.

In mei 2011 nam ik deel aan een reis vanuit Islamic 
Relief Worldwide naar Libanon en Jordanië. Wat mij 
tijdens deze reis het meeste trof, was de ontmoeting met 
de Palestijnse vluchtelingen. Vanaf de jaren vijftig leven 
zij daar al in vluchtelingenkampen in zeer moeilijke om-
standigheden. Zij zijn een vergeten groep. Bij Palestijnen 
denkt men automatisch aan de mensen in Gaza, maar 
deze mensen hebben onze steun ook hard nodig! Wij 
hebben de daad bij het woord gevoegd en twee projecten 
in Libanon gesteund. Daar gaan wij in de toekomst zeker 
mee door.

In november 2011 nam ik ook deel aan een strategische 
workshop van Islamic Relief Worldwide in China. Daar 
werd onderzocht of Islamic Relief in China een coördi-
natiepunt zou kunnen openen voor haar projectlanden 
in het verre Oosten en zuidoost Azië. Hoewel de Chinese 
economie razendsnel groeit, leeft een deel van de bevol-
king onder de armoedegrens. Wij bezochten het werk 
van Islamic Relief in de provincie Gansu. Het opvang-
en van regenwater was één van de projecten die grote 
indruk op mij maakte. Zonder water is er geen leven in 
dit rotsachtige en droge gebied!

Behalve het reageren op noodsituaties, zullen wij blij-
ven investeren in duurzame ontwikkeling. Duurzaam 
doneren is daarom nog steeds van groot belang. Ik wil u 
daarom op het hart drukken: wacht niet met doneren tot 
er een ramp plaatsvindt. Met een vast bedrag per maand 
kunnen wij veel projecten financieren. Projecten op het 
gebied van water, onderwijs, gezondheidszorg, microkre-
diet en het welzijn van kinderen. 

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om 
iedereen te bedanken: donateurs, vrijwilligers, onderne-
mers, medewerkers, sponsors en andere betrokkenen. 
Alleen met uw steun kunnen wij de levensomstandighe-
den van de allerzwaksten blijven versterken!

Mostapha Bouchallikh 
Directeur Islamic Relief Nederland
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OVER ISLAMIC RELIEF

Missie, visie en belangrijkste waarden
Islamic Relief is een humanitaire hulporganisatie die 
zich wereldwijd inzet om de levensomstandigheden van 
de allerzwaksten te verbeteren. Islamic Relief streeft naar 
een zorgzame wereld waarin de basisbehoeftes van ‘s we-
relds armste mensen worden vervuld. Daarbij vormen de 
humanitaire waarden van de islam haar inspiratiebron: 
barmhartigheid, solidariteit en respect voor menselijke 
waardigheid. 
Islamic Relief is medeondertekenaar van de Gedragscode 
van het Internationale Rode Kruis, de Rode Halve Maan 
en andere hulporganisaties. Dat houdt onder meer in dat 
Islamic Relief hulp biedt aan iedereen ongeacht etni-
sche achtergrond, religie en gender. In haar werk houdt 
Islamic Relief zich aan het neutraliteitsbeginsel. Islamic 
Relief mengt zich derhalve niet in politieke, economische 
of religieuze conflicten.

Nationaal en internationaal netwerk
Islamic Relief Nederland is opgericht in 1992. Als 
fondswervend kantoor maakt Islamic Relief Nederland 
deel uit van de familie Islamic Relief Worldwide. Het 
hoofdkantoor van Islamic Relief Worldwide is sinds haar 
oprichting in 1984 gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. 
Behalve in Nederland heeft Islamic Relief fondswervende 
kantoren in Australië, België, Canada, Duitsland, Frank-
rijk, Italië, Mauritius, Maleisië, Verenigd Koninkrijk, 
Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.
De uitvoering van de projecten van Islamic Relief ge-
schiedt grotendeels vanuit eigen veldkantoren. Islamic 
Relief heeft 26 veldkantoren in ondermeer Azië, Afrika, 
het Midden-Oosten en Oost Europa. Deze bevinden zich 
in Afghanistan, Albanië, Bangladesh, Bosnië-Herzegovi-
na, Tsjaad, Tsjetsjenië, China, Egypte, Ethiopië, India, In-
donesië, Irak, Jordanië, Kenia, Kosovo, Libanon, Malawi, 
Mali, Niger, Pakistan, Palestijnse gebieden, Somalië, Sri 
Lanka, Soedan en Jemen. In bepaalde situaties, bijvoor-
beeld tijdens rampen, werkt Islamic Relief soms ook in 
landen waar zij geen veldkantoor heeft opgericht. In dat 
geval werkt Islamic Relief via lokale Niet Gouvernemen-
tele Organisaties (NGO’s).

Onze projecten

Het	verbeteren	van	de	levensomstandigheden	
van	de	allerzwaksten	in	de	samenleving	doet	Isla-
mic	Relief	op	verschillende	manieren.	Zowel	door	
het	bieden	van	noodhulp	en	wederopbouw	als	
door	het	bevorderen	van	duurzame	ontwikkeling.	
Islamic	Relief	is	in	de	volgende	sectoren	actief:

1. Noodhulp en voorbereiding op rampen: 
het	bieden	van	de	eerste	levensbehoeftes	na	
een	ramp	of	conflict	zoals	medische	verzorging,	
levensmiddelen,	onderdak	en	water.	Hieronder	
valt	ook	de	voorbereiding	op	rampen	zoals	een	
aardbeving.

2. Water en sanitair:	het	bouwen	van	voorzie-
ningen	voor	schoon	drinkwater	en	sanitair.	Ook	
voorlichting	over	hygiënische	omstandigheden.

3. Gezondheid:	zowel	preventie	als	behandeling	
van	ziektes.	Daarbij	is	speciale	aandacht	voor	de	
zwakste	bevolkingsgroepen	te	weten	kinderen,	
vrouwen	en	ouderen.

4. Inkomstenzekerheid:	het	werken	aan	de	eco-
nomische	zelfstandigheid	van	mensen	door	het	
aanbieden	van	islamitisch	microkrediet	(rente-
vrije	leningen)

5. Onderwijs:	de	wederopbouw	van	scholen	na	
rampen	en	conflicten,	alfabetisering	voor	kansar-
men	en	vakonderwijs.	Gezien	hun	achterstands-
positie	krijgen	meisjes	speciale	aandacht.

6. Weeskinderen:	door	middel	van	1	-op-	1	Spon-
sorschap	en	het	Algemeen	Weesfonds	ontvangen	
weeskinderen	onder	meer	onderwijs,	gezond-
heidszorg	en	algemene	ondersteuning	voor	een	
betere	levensstandaard.

7. Jaarlijks terugkerende voedselprojecten 
(Ramadan en Kurban):	het	ondersteunen	van	
behoeftigen	door	gebruik	te	maken	van	de	islami-
tische	vastenmaand	Ramadan	en	het	islamitische	
Offerfeest.	Tijdens	de	Ramadan	worden	onder	
meer	voedselpakketten	uitgedeeld.	
Tijdens	de	Kurban	ontvangen	de	behoeftigen	
vleespakketten.
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In 2011 werd de wereld opgeschrikt door hongersnood in 
de Hoorn van Afrika. Vooral Somalië had hieronder te lij-
den, omdat de droogte in dit land gepaard ging met een 
groot intern conflict. Islamic Relief Nederland speelde 
hierop in met de actie SOS Somalië. Vooral tijdens de 
Ramadan werd hier ruimhartig voor gedoneerd. Zoals in 
de introductie reeds aangegeven, is ruim een kwart van 
dit opgehaalde geld besteed aan ons voedselprogramma, 
met name tijdens de Kurban. De overige gelden zullen in 
2012 worden besteed.
2011 was ook het jaar waarin Pakistan probeerde zich te 
herstellen van de enorme schade na de overstromingen 
in juli 2010. Islamic Relief Nederland heeft daaraan ze-
ker haar steentje bijgedragen. Zij financierde drie grote 
projecten voor de wederopbouw in Pakistan: één in de 
provincie Sindh, één in Punjab en één in Azaad Jammu 
& Kashmir. 

Behalve noodhulpprojecten heeft Islamic Relief Neder-
land in 2011 ook duurzame projecten ondersteund. Bij de 
selectie van de duurzame projecten heeft de organisatie 
in eerste instantie gekeken naar de impact van de duur-
zame projecten in 2010. Indien er vanuit het veldkantoor 
een verzoek was voor de verlenging, werd dit verzoek 
gehonoreerd als de kwaliteit en de duurzaamheid van 
het project waren gewaarborgd. Verder is er gekeken 
naar het resultaat van evaluaties van vorige projecten. Dit 
was bijvoorbeeld het geval bij het gezondheidsproject in 
Bangladesh. Na een grondige evaluatie van het gezond-
heidscentrum Rangpur (zie jaarverslag 2010), werd de 
nadruk verschoven van het centrum in Rangpur naar de 

afgelegen gebieden waar de meest kwetsbare mensen 
wonen. Bovendien is het accent nu komen te liggen op 
preventie van ziektes.
Bij de selectie van nieuwe duurzame projecten liet 
Islamic Relief de volgende criteria meespelen: regio-
nale binding van haar donateurs, spreiding over de 
drie regio’s (Afrika, Azië en het Midden-Oosten & Oost 
Europa), spreiding over de thema’s, toegankelijkheid van 
het gebied voor evaluaties en eerdere ervaringen met het 
betreffende veldkantoor. 
Als gevolg van dit selectiebeleid zijn er in 2011 geen 
nieuwe duurzame projecten gefinancierd in Niger en 
Soedan. Bij Niger was er wel de intentie om een project 
te financieren, maar dit is verschoven naar 2012. Soedan 
is van de lijst van duurzame projectlanden gehaald. De 
belangrijkste redenen hiervoor waren de technische 
problemen bij transfers en de moeizame toegang tot het 
projectgebied.
Aan de andere kant zijn er een aantal duurzame project-
landen bijgekomen: Ethiopië, Libanon en de Russische 
Federatie. Ethiopië werd gekozen om een project op het 
gebied van schoon drinkwater te kunnen financieren. 
Libanon werd geselecteerd om hulp te kunnen verlenen 
aan de Palestijnse vluchtelingen die in zeer moeilijke 
omstandigheden leven. De Russische Federatie werd 
toegevoegd om een helpende hand te kunnen bieden aan 
getraumatiseerde oorlogsslachtoffers. 

Hieronder volgt een beschrijving van de achtergrond, 
doelstelling en het resultaat van de duurzame projecten 
en noodhulpprojecten in 2011.

Islamic Relief Nederland financierde in 2011 de volgende duurzame en noodhulpprojecten:

Land	 Titel	 Thema	 Budget

	 	 	

Albanië	 Ondersteuning	van	arme	leerlingen	 Welzijn	van	kinderen	 €		 30.000

Bangladesh	 Voorlichting	over	gezondheid	en	hygiëne	 Gezondheid	 €		 225.000	

Ethiopië	 Schoon	drinkwater	en	hygiëne	 Water	&	sanitair	 €	 92.546

Filippijnen	 Noodhulp	voor	de	slachtoffers	van	het	gewapende	conflict	

	 in	noord	Palimbang	 Noodhulp	 	€						10.000

Haïti	 Strijd	tegen	het	achterlaten	van	kinderen	 Welzijn	van	kinderen	 	€						61.328	

Libanon	 Opknappen	van	de	Osaymoot	school	 Onderwijs	 	€						23.412	

		 Uitrusten	en	verbinden	van	een	waterput	in	Baddawi	kamp	 Water	&	sanitair	 	€						55.227	

Mali	 Vrouw	en	kindvriendelijke	actie	in	Koulikoro	divisie	 Inkomenszekerheid	 	€				175.264

Palestijnse	gebieden	 Psychosociaal	centrum	voor	kinderen	en	families	

	 in	de	Gazastrook	fase	II	 Gezondheid	 	€				243.033	

Pakistan	 Thatta	huizen	project	 Noodhulp	 	€				130.059	

		 Basta	Dinga	wederopbouw	project	 Noodhulp	 	€				411.646	

		 Neelum	Valley	wederopbouw	project	 Noodhulp	 	€				122.001	

		 Vervolg	Oogkliniek	Noshki	 Gezondheid	 	€						36.595	

		 Constructie	van	oogkliniek	Noshki	 Gezondheid	 	€						54.186	

Russische	federatie	 Rehabilitatie	van	mentaal	zieken	door	werk	in	kassen	 Gezondheid	 	€						59.419	

Sri	Lanka	 Schoonmaken	van	waterputten	na	overstromingen	 Noodhulp	 	€						20.178	

		 		 		 	

Subtotaal	duurzaam	 		 		 	€	1.056.010	

Subtotaal	noodhulp	 		 		 	€				693.884	

Totaal      € 1.749.894,00 

DUURZAME PROJECTEN & NOODHULP
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ALBANIË

Islamic Relief startte haar werk in Albanië in 
1991. Albanië is het armste land van Europa. 
In 1990 kwam het land uit een 44 jaar durende 
totalitaire communistische staat. Sindsdien 
maakt Albanië de overgang naar een meerpartij-
endemocratie gebaseerd op de markteconomie. 

Titel project: ondersteuning van arme 
leerlingen
Thema: welzijn van kinderen
Regio: Malësi e Madhe 
Periode: 3 maanden
Aantal begunstigen: 393 
Budget: € 30.000

Het district Malësi e Madhe ligt in het 
noorden van Albanië. In dit gebied is 
veel armoede.
Als gevolg hiervan hebben veel ouders 
geen geld voor de aanschaf van school-
materialen, kleding en schoenen. De 
lagere school is in Albanië verplicht, 
maar veel kinderen haken vroegtijdig af. 
In Malësi e Madhe ligt het percentage 
vroegtijdige schoolverlaters op bijna 25%. 
Als verklaring gebruiken de ouders soms 
culturele regels om het echte probleem te 
camoufleren: gebrek aan geld.
Met dit project heeft Islamic Relief 

schoolkinderen in Malësi e Madhe een 
steuntje in de rug gegeven. De kinderen 
zijn geselecteerd op basis van hun eco-
nomische situatie en het aantal kinderen 
per familie. Weeskinderen kregen pri-
oriteit. In totaal ontvingen 393 school-
kinderen diverse schoolmaterialen zoals 
schriften, boeken, tassen en kaarten van 
Albanië, de Balkan en de wereld. Verder 
kregen zij schoenen en kleding zoals jas-
sen, jeans en T-shirts.
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Titel project: voorlichting over gezond-
heid en hygiëne
Thema: gezondheid
Regio: acht gemeenten in Mithapukur 
Periode: drie jaar
Aantal begunstigden: totaal 77.640 
In eerste jaar 25.980
Budget: € 225.000 

De toegang tot basisgezondheidszorg is 
beperkt en van slechte kwaliteit voor de 
armste mensen in Mithapukur. Daarom 
zoeken ze vaak geen medische hulp. 
Bovendien missen zij de basiskennis hoe 
ze ziektes kunnen voorkomen. 
Dit project focust op alle niveaus van 
preventie van ziektes. Allereerst gebeurt 
dit door preventieve maatregelen bij het 
gezonde deel van de bevolking. Verder 
worden mensen ondersteund die al een 
ziekte hebben opgelopen. Tenslotte richt 
het project zich op het verminderen van 
de consequenties van chronisch zieke 
en/of invalide mensen. In het eerste 

jaar van het project worden de volgende 
activiteiten uitgevoerd:
•	Voorlichtingssessies	voor	4000	
 kinderen en 2000 vrouwen 
•	Gemeenschapsbijeenkomsten	met			
 7.000 vrouwen en mannen 
•	Mobile	Health	Camps	voor	6.000	
 mensen 
•	Inentingen	voor	2000	kinderen	en		
 zwangere vrouwen 
•	Doorverwijzingen	van	200	zwaar	
 zieken 
•	Noodhulp	voor	200	vrouwen
•	60.000	fruitbomen	laten	planten	door		
 kinderen
•	80	vroedvrouwen	trainen	
•	80	dorpsdokters	trainen	
•	Voorlichting	geven	op	Wereld	Gezond-	
 heidsdag en Wereld AIDS Dag

BANGLADESH

In 1991 begon Islamic Relief haar werk 
in Bangladesh. Dat maakt het veldkantoor 
in Bangladesh tot één van de oudste veldkan-
toren van Islamic Relief. Vandaag de dag 
profiteren meer dan 425.000 mensen in 
Bangladesh van haar projecten.
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ETHIOPIË

Ethiopië is één van de armste landen in Sub 
Sahara Afrika. 29% van de 91 miljoen mensen 
leeft onder de armoedegrens en 31% heeft 
geen toegang tot schoon drinkwater. Islamic 
Relief verleende noodhulp in 2000, 2001 en 
2002 in reactie op de extreme droogte. In 2004 
opende Islamic Relief officieel een veldkantoor 
in Ethiopië. Sindsdien voert zij ook duurzame 
projecten uit.

Titel project: schoon drinkwater en 
hygiëne
Thema: water & sanitair
Regio: Awra district in de regio Afar 
Periode: 1 jaar
Aantal begunstigden: 13.000
Budget: € 106.084 waarvan door 
Islamic Relief Nederland € 92.546

De overheid van Ethiopië heeft zich tot 
doel gesteld dat de bevolking in 2015 voor 
90% tot 100% toegang heeft tot schoon 
drinkwater. Met dit project ondersteunt 
Islamic Relief de Ethiopische overheid 

in het bereiken van deze doelstelling. 
Daarbij richt zij zich op het Awra district 
in de regio Afar. In dit gebied is schaarste 
van water een zeer groot probleem. 95% 
van de bevolking heeft geen toegang tot 
schoon drinkwater, 98% geen goede 
sanitaire voorzieningen. Dit veroorzaakt 
ziektes en conflicten onder de noma-
dische veehouders. Vooral vrouwen en 
meisjes zijn hiervan de dupe, omdat zij 
dagelijks veel tijd besteden aan het halen 
van water.

Met dit project installeert Islamic Relief 
twee waterputten met dieselgeneratoren 
om het water naar de begunstigden te 
kunnen pompen. Daarnaast worden 
lokale organisaties getraind in het on-
derhoud en gebruik. Tenslotte worden er 
drie bijeenkomsten georganiseerd tussen 
begunstigden, ontwikkelingsorganisaties 
en de overheid om de vorderingen op het 
gebied van schoon drinkwater in de regio 
te bespreken.
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Titel: noodhulp voor de slachtoffers van 
het gewapende conflict in noord Palim-
bang
Thema: noodhulp
Regio: Barangay Magannao, Malatunol, 
Poblacion en gemeente Kalamansig in 
noord Palimbang
Periode: 1 maand
Aantal begunstigden: 6000
Budget: € 10.000

Op 20 juli 2011 brak er een gewapend con-
flict uit in het noordelijke deel van Palim-
bang. Het conflict ging tussen twee groe-
pen. De ene groep werd geleid door Usop 
Pagebangan met ongeveer driehonderd 
mannen, de andere door Five Eleven en Max 
Pangansayan met tweehonderd mannen. 
Als gevolg van dit conflict zijn er meer dan 
6000 mensen naar veiliger oorden gevlucht. 
Dit project bood noodhulp aan deze 6000 
slachtoffers. Zij zijn voorzien van water, 
kookgerei (pannen, potten, bestek) en plastic 
emmers. De Nederlandse ontwikkelingsor-
ganisatie CORDAID voorzag de slachtoffers 
van voedsel.

FILIPPIJNEN

Islamic Relief Nederland maakt deel uit van 
het Migranten Consortium. In juli kwam het 
verzoek binnen om het consortiumlid PASALI 
op de Filippijnen te ondersteunen met nood-
hulp. Islamic Relief heeft dit verzoek gehono-
reerd. Het onderhevige project is daarvan het 
resultaat.
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HAÏTI

Titel project: strijd tegen het achter-
laten van kinderen 
Thema: welzijn van kinderen
Regio: Tabarre, Port-au-Prince
Periode: 8 maanden
Aantal begunstigden: 1300
Budget: € 340.161 waarvan € 61.328 
door Islamic Relief Nederland

De situatie van veel kinderen op Haïti is 
sinds de aardbeving van 12 januari 2010 
nog steeds erg verwarrend. Er wordt 
geschat dat ruim 20.000 kinderen bij 
deze aardbeving hun ouders zijn verlo-
ren. Ongeveer 50.000 kinderen worden 
opgevangen in centra, gescheiden van 
hun ouders. Haïti is één van de grootste 
herkomstgebieden van internationale 
adoptie, maar volgens de autoriteiten 
heeft 80% van de geadopteerde kinderen 
ten minste één in leven zijnde ouder. 
Het is de prioriteit van de overheid om 
deze kinderen te herenigen met hun 
ouder(s) en om te voorkomen dat nog 
meer kinderen aan hun lot worden over-
gelaten. Secours Islamique, de Franse tak 
van Islamic Relief, ondersteunt de over-
heid van Haïti daarin. Het uitgangspunt 
daarbij is de visie dat de familieband tus-
sen het kind en zijn ouder(s) fundamen-
teel is voor de (emotionele) ontwikkeling 

van het kind. De volgende activiteiten 
worden uitgevoerd: 
Capaciteitsopbouw voor families:
•	107	kinderen	uit	weeshuizen	terug-	
 plaatsen in hun familie 
•	267	kwetsbare	families	ontvangen			
 economische en psychosociale steun op  
 basis van hun persoonlijke behoeftes 
•	20	families	worden	financieel	onder-	
 steund voor de duur van het project 
•	1300	kinderen	ontvangen	schoolpakken
Voorlichting over kinderrechten:
•	34	voorlichtingsbijeenkomsten	geven		

 aan lokale organisaties over kinderrechten 
•	6	radio-uitzendingen	maken	over	kinder-	
 rechten
•	2	open	dagen	organiseren	
•	4	muurschilderingen	over	kinder- 
 rechten maken
Verbeteren kwaliteit weeshuizen:
•	3	workshops	geven	aan	32	werknemers		
 van weeshuizen over de psychosociale  
 opvang van kinderen;
•	Een	dossier	aanleggen	voor	elk	kind	in		
 16 weeshuizen 
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Titel: uitrusten en verbinden van een 
waterput in Baddawi kamp
Thema: water & sanitair
Regio: Baddawi kamp in Noord Libanon
Periode: 2 maanden
Aantal begunstigden: 25.850
Budget: € 55.227

Baddawi kamp is een vluchtelingenkamp 
in Noord Libanon waar veel Palestijnse 
vluchtelingen zijn ondergebracht. Sommi-
gen van hen wonen er al tientallen jaren. 
De laatste tijd is er een toestroom van 
nieuwe vluchtelingen, waardoor er een 

tekort aan schoon drinkwater is ontstaan.
Islamic Relief had al een waterput van 
200 meter diep gegraven om dit probleem 
te verhelpen. In het onderhevige project 
is die waterput verbonden met het grote 
reservoir, zodat dit reservoir de vereiste 
90m3 water per uur kan leveren. Hier-
mee kan het reservoir negen uur per dag 
schoon drinkwater leveren aan de 25.000 
bewoners van Baddawi Camp. Daarna is 
de put overgedragen aan UNRWA 

(VN-organisatie voor noodhulp en werk 
voor Palestijnse vluchtelingen), wat de 
continuïteit garandeert. Als extra activiteit 
heeft Islamic Relief de vervuilde watertank 
naast een school vervangen en deze tank 
verbonden met het rioleringssysteem 
van het kamp. Hierdoor profiteren 850 
leerlingen van verbeterde hygiënische 
omstandigheden.

LIBANON

In 2006 verleende Islamic Relief noodhulp 
in reactie op de humanitaire crisis. Daarna 
ging zij verder met wederopbouw en met het 
uitvoeren van duurzame projecten. De behoef-
tes daaraan in Libanon zijn groot. 28% van de 
bevolking leeft onder de armoedegrens. 

Titel: opknappen van de Osaymout 
school 
Thema: onderwijs
Regio: Sir Diniyye District in de regio 
Akkar
Periode: 3 maanden
Aantal begunstigden: 61 kinderen
Budget: € 23.412

In de afgelegen regio Akkar is het analfa-
betisme het hoogste van Libanon: 30,5 %. 
Gemiddeld 13,6 % van de kinderen loopt 
ernstig achter op school. De scholen zelf 
zijn vaak slecht toegerust met onderwijs-
materiaal en verkeren in een deplorabele 
staat. Veel scholen liggen in koude gebie-
den met regelmatige sneeuwval. Met dit 
project heeft Islamic Relief de Osaymoot 

school opgeknapt. De volgende herstel-
werkzaamheden zijn uitgevoerd:
•	Omheining	gebouwd	voor	speelplaats		
 van kinderen
•	Installatie	zinken	dak	boven	de	ingang		
 van de school
•	Bescherming	van	ramen	aangebracht
•	Deuren	op	zolder	geplaatst
•	Renovatie	van	sanitaire	voorzieningen
•	Herstel	van	electra	voorzieningen
•	Aanschaf	van	vijf	ventilatoren,	een	
 kopieermachine, teilen en een thermo- 
 meter 
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MALI

Mali is één van de armste landen ter wereld. 
Islamic Relief startte haar werk in Mali in 1997 
om noodhulp te verlenen aan de slachtoffers 
van de burgeroorlog in het noorden. Op dit 
moment richt Islamic Relief zich op de lange 
termijn ontwikkelingen van gemeenschap-
pen, zowel in de hoofdstad als op het platte-
land.

Titel project: vrouw en kindvriende-
lijke actie in Koulikoro divisie
Thema: inkomenszekerheid
Regio: Koulikoro 
Periode: 5 jaar
Aantal begunstigden: direct 800, 
indirect 5600

Na jaren werkzaam te zijn in Mali, heeft 
de strategie van losse interventies per 
sector wat betreft de duurzaamheid en 
de impact op de gemeenschap zijn grens 
bereikt. Daarom heeft Islamic Relief Mali 
een integraal ontwikkelingsproject voor 
de komende vijf jaar opgezet. Het jaar 
2015 is als einddatum gekozen omdat 
dan de Millenniumdoelen gerealiseerd 
moeten zijn.
Dit integrale ontwikkelingproject richt 
zich op Koulikoro. Doelgroep zijn de 
vrouwen en kinderen. Het project bestaat 
uit zeven onderdelen, te weten: herbe-
bossing, alternatieve energiebronnen, 

onderwijs, gezondheid, water & sanitair, 
productie van karité-boter en inkomens-
zekerheid. 
Islamic Relief Nederland financiert de 
laatste activiteit. Daarin ontvangen 40 
lokale organisaties islamitische microfi-
nanciering (Qard Hassan en Al ljara wa 
Iktina) en de daarbij behorende training-
en. Bovendien ontvangt 10% van de door 
Islamic Relief gesteunde weeskinderen 
boven de 18 jaar een lening of een vak-
training om in hun eigen inkomsten te 
kunnen voorzien. 
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Titel: psychosociaal centrum voor 
kinderen en families in de Gazastrook 
fase II
Thema: gezondheid
Regio: Gazastrook
Periode: 1,5 jaar
Aantal begunstigden: 1500
Budget: € 243.033

De jaren van geweld en oorlog in de Ga-
zastrook hebben hun sporen nagelaten 
op de geestelijke gezondheid van kinde-
ren en hun families. In de Gazastrook is 
bijna de helft van de bevolking onder de 
15 jaar. Door de omstandigheden waarin 
zij leven ontwikkelen deze kinderen vaak 
verschillende psychosociale problemen 
zoals angst en depressie, agressiviteit, 
concentratiestoornissen, uitval op school 
en slaapstoornissen.
Vorig jaar financierde Islamic Relief Ne-
derland het opzetten van een psychosoci-
aal centrum vlakbij de grens met Israël, 

waar het conflict het meest hevig is. We-
gens de positieve impact hiervan, is het 
project met anderhalf jaar verlengd. In 
die tijd worden 300 kinderen individueel 
behandeld, 700 kinderen in groepen 
behandeld, 300 ouders voorgelicht en 60 

leraren getraind. Waar nodig worden kin-
deren doorverwezen naar een logopedist 
of krijgen de families van de kinderen 
extra ondersteuning. Tevens worden er 
uitstapjes georganiseerd om de kinderen 
een positieve ervaring te geven.

PALESTIJNSE 
GEBIEDEN

In 1994 begon Islamic Relief haar werkzaam-
heden in de Palestijnse gebieden. Islamic 
Relief werkt zowel in de Gazastrook als op de 
West Bank. Op dit moment heeft zij kantoren 
in Gazastad, Ramallah, Bethlehem en Jenin.
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Titel: Neelum Valley wederopbouw 
project
Thema: noodhulp
Regio: Neelum Valley, AJK
Periode: 14 maanden
Aantal begunstigden: 73.211
Budget: € 350.000 waarvan door 
Islamic Relief Nederland € 122.001

Neelum Valley is één van de meest af-
gelegen en achtergestelde districten van 

Kashmir. De armoede wordt veroorzaakt 
door de beperkte natuurlijke hulpbron-
nen, weinig mogelijkheden om in het 
levensonderhoud te voorzien en een 
slechte infrastructuur. Bovendien wordt 
er nauwelijks in de ontwikkeling van het 
gebied geïnvesteerd omdat het dicht bij 
de Line of Control met India ligt. 
De overstroming van juli 2010 heeft 
de situatie in Neelum Valley verslech-
terd. De gevolgen waren onder meer 
17 doden, 710 verwoeste huizen en een 
enorme schade aan de infrastructuur. 
Met dit project draagt Islamic Relief bij 
aan de wederopbouw van het gebied. 
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 
•	Constructie	van	250	opgehoogde	wallen	 
 in landbouwgrond. Hierdoor wordt het 
 land beschermd tegen erosie en worden  
 de huizen beschermd tegen rampen
•	Renovatie	van	20	traditionele	meelmo-		
 lens en hun waterkanalen. In Neelum   
 Valley is maïs het belangrijkste gewas.   
 De maïs wordt gemalen in meelmolens  
 met waterkanalen
•	Vaktrainingen	voor	het	beroep	van		 	 	 	
 loodgieter voor totaal 60 mensen
•	Renovatie	van	acht	wegen
•	Renovatie	van	14	wandelpaden	tussen		 	
 de dorpen in de bergen
•	Bouwen	van	30	drinkwatervoorzieningen.

PAKISTAN

Islamic Relief Pakistan is actief sinds 1992.  
Dit veldkantoor is werkzaam in de volgende 
gebieden: Islamabad & Rawalpindi, Balo-
chistan, Azaad Jammu & Kashmir (AJK) en 
North West Frontier Province (NWFP). Dit jaar 
had het veldkantoor van Pakistan nog meer 
werk dan anders in verband met de wederop-
bouw na de overstromingen van juli 2010.
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Titel: Basta Dinga wederopbouw  
project
Thema: noodhulp
Regio: Muzaffargarh, provincie Punjab
Periode: 6 maanden
Aantal begunstigden: 7498
Budget: € 411.646

De overstroming van juli 2010 heeft 
ook de provincie Punjab hard getrof-
fen. Met dit project ondersteunt Islamic 
Relief de bevolking van de Basta Dinga 
dorpen met de eerste wederopbouw na 
de ramp. Er is gekozen voor een integrale 
benadering, waarbij projecten worden 
uitgevoerd op het gebied van onderdak, 
water, hygiëne & sanitair, levensonder-
houd en gezondheidszorg. De huizen 
zijn zo gebouwd dat ze bestendig zijn 
tegen toekomstige overstromingen en 
aardbevingen.
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
•	175	nieuwe	huizen	gebouwd	
•	42	handpompen	gerenoveerd
•	1	water	management	comité	opgezet
•	60	watertesten	uitgevoerd
•	60	voorlichtingsbijeenkomsten	over	
hygiëne uitgevoerd
•	115	boeren	voorzien	van	landbouwzaden
•	175	stuks	vee	gevaccineerd
•	20	vrouwen	voorzien	van	naaimachines
•	5	ondernemers	voorzien	van	islamitisch		
 microkrediet
•	7489	personen	ontvingen	een	medische		
 behandeling en / of medicijnen

Titel: Thatta huizen project
Thema: noodhulp
Regio: Thatta district in de provincie 
Sindh
Periode: 6 maanden
Aantal begunstigden: 825
Budget: € 130.059

De regentijd in 2010 was de ergste in 
de Pakistaanse geschiedenis. Hevige re-
genval en overstromingen veroorzaakten 
een bewegend wateroppervlak zo groot 
als het Verenigd Koninkrijk. De overstro-
mingen troffen 84 van de 121 districten 
in Pakistan. Meer dan 20 miljoen men-

sen zijn getroffen. Ruim 1700 mensen 
verloren hun leven en 1.8 miljoen huizen 
zijn beschadigd of vernietigd. 
Eén van de getroffen provincies was 
Sindh. Met dit project ondersteunde 
Islamic Relief de wederopbouw in Sindh. 
Er werden 135 huizen gebouwd voor de 
slachtoffers van de overstromingen. De 
huizen zijn zo gebouwd dat ze bestand 
zijn tegen toekomstige overstromingen 
en aardbevingen. Bovendien werd er op 
de daken van deze huizen zonnepanelen 
geïnstalleerd, zodat de inwoners hun 
eigen energie kunnen opwekken.
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Titel: vervolg oogkliniek Noshki
Thema: gezondheid
Regio: Balochistan
Periode: 8 maanden
Aantal begunstigden: 4870
Budget: € 36.595 

Het project oogkliniek Noshki is afge-
sloten op 1 juli 2011. Intussen wordt 
gebouwd aan een gebouw waar de oog-
kliniek zich gaat vestigen (zie hierboven). 
De bouw werd in december 2011 opgele-
verd. Om de periode tot december 2011 
te overbruggen en tevens een nieuwe 
oogarts in te werken, financierde Islamic 
Relief een derde fase van de oogkliniek 
Noshki. In deze periode werden de vol-
gende activiteiten uitgevoerd:
•	Oogonderzoek	voor	4400	begunstigden
•	Operaties	voor	70	begunstigden
•	6	gemeenschapskampen	in	naburige		
 districten voor 400 begunstigden
•	Capaciteitsopbouw	voor	de	medewer	
 kers van het ziekenhuis van de regio- 
 nale overheid

Titel: constructie van oogkliniek 
Noshki
Thema: gezondheid
Regio: Balochistan
Periode: 6 maanden
Aantal begunstigden: 7000 
Budget: € 54.186 

Na 3,5 jaar de oogkliniek Noshki te heb-
ben gefinancierd, wil Islamic Relief de 
duurzaamheid van het project garande-
ren. Daarom heeft zij het project over-
gedragen aan de belangrijkste gezond-
heidservice in Balochistan: de regionale 
overheid.
Het ziekenhuis van de regionale over-
heid had echter geen aparte ruimte 

voor oogziekten. Met dit project heeft 
Islamic Relief daarom een oogkliniek 
gebouwd. Het resultaat is een prachtige 
kliniek waarin de oogoperaties kunnen 
plaatsvinden. Toen het gebouw af was, 
heeft Islamic Relief het project inclusief 
medische apparatuur door middel van 
een ceremonie officieel overgedragen aan 
de Pakistaanse overheid.
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RUSSISCHE FEDERATIE

Islamic Relief werkt sinds 1994 in de Russische 
Federatie. Op dit moment heeft Islamic Relief 
twee kantoren: één in Nalchik, Kabardino-
Balkan Republiek en één in Grozny, 
Tsjetsjenië. 

Titel: rehabilitatie van mentaal zieken 
door werk in kassen
Thema: gezondheid
Regio: het dorp Darban-hi in Tsjetsjenië
Periode: 10 maanden
Aantal begunstigden: 500
Budget: € 59.419

De mensen in Tsjetsjenië behoren tot de 
psychologisch meest kwetsbare groepen 
in de Russische Federatie. Ze hebben 
de zwaarste prijs van de oorlog betaald: 
het verlies van kinderen en familieleden, 
bombardementen, verwoestingen op 
enorme schaal en vervolgingen. Stress en 
psychologische trauma’s zijn daarvan het 
resultaat. 
Dit project richt zich op de meest kwets-
bare groep: mentaal zieken die zijn op-
genomen. De kliniek in Darban-hi is een 
van de twee nog functionerende mentale 
klinieken in Tsjetsjenië. Dokter Gelany 
Sataev, die al 21 jaar als hoofdarts in deze 
kliniek werkt, heeft een verzoek tot hulp 

gericht aan Islamic Relief. Hij vroeg 
financiële steun voor het opnieuw opzet-
ten van kassen die door de oorlog zijn 
verwoest. Hij legde uit dat het werken in 
de kassen een vorm van arbeidstherapie 
is. Het voorkomt dat de patiënten zich 
gaan isoleren. Bovendien geeft het pro-
ductief bezig zijn de patiënten een gevoel 
van eigenwaarde en trots. 
Bijkomende positieve effecten zijn dat 
de patiënten en hun verzorgers verse 
groenten kunnen eten, en dat ze met de 
verkoop van het overschot de facilitei-
ten van de kliniek kunnen verbeteren. 
Met dit project worden er vier kassen 
gebouwd in het dal vlakbij Darban-hi. 
Vijf medewerkers van Darban-hi worden 
getraind in arbeidstherapie. 
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SRI LANKA

Islamic Relief heeft geen eigen veldkantoor in 
Sri Lanka, maar voert haar projecten sinds 
2007 uit via een lokale partner: Muslim Foun-
dation for Culture and Development (MFCD). 
Een medewerker van Islamic Relief in Sri 
Lanka monitort en evalueert het werk van 
MFCD. 

Titel: schoonmaken van waterputten 
na overstromingen
Thema: noodhulp
Regio: Ampara en Batticaloa districten
Periode: 3 maanden
Aantal begunstigden: 32.250 
Budget: € 20.178

De moessonregens tussen december 
2010 en februari 2011 hebben in Sri 
Lanka voor hevige overstromingen 
gezorgd. Bijna een miljoen mensen zijn 
getroffen. De meeste van hen wonen in 
Batticaloa district (225.080) en Ampara 
district (98.501). In totaal 185.820 men-
sen hebben hun huis moeten verlaten, 
waarvan 78.973 in Batticaloa en 14.029 
in Ampara.
Een gevolg hiervan was beschadigde 
en verontreinigde waterputten. Met dit 
project heeft Islamic Relief dit water pro-
bleem aangepakt. In totaal zijn er 6413 
waterputten gezuiverd, 150 waterputten 
gerepareerd en is aan 6450 mensen voor-
lichting gegeven over vervuild drinkwater 
en hygiëne.
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Duurzaam	en	noodhulp,
	1	-op-	1	Sponsorschap	en
voedselprojecten

1	-op-	1	Sponsorschap	
en/of
voedselprojecten

Haïti
welzijn	kinderen	 €	61.328

Albanië
welzijn	kinderen		€	30.000

Mali
inkomenszekerheid	 €	175.264

PROJECTEN 2011 PER LAND
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Landen Afghanistan Albanië Bangladesh Bosnië China Egypte Ethiopië Filippijnen 

Duurzaam	en	noodhulp	 	 	 €	30.000		 €	 225.000	 	 	 	 	 	 	 €	 92.546	 €		 10.000	 €	 61.328		 	 	 	 	 	

1	-op-	1	Sponsorschap	 	 	 €	 12.569	 €		 36.381		 €		 26.658	 	 	 	 	 €	 24.504	 		 	 	 	 €	 16.156	 €	 25.380	 €	 24.208	 	 	 €	 22.533	 €	 31.836

Voedselprojecten	 €	 10.843	 €	 6.527	 €	 19.714	 €		 11.390	 €	 7.649	 €	 2.971	 €	 111.454	 	 	 	 	 €	 121.938	 €	 16.760	 €	 19.630	 €	 13.078		 €	 9.148	 €	 46.013	 €	 7.031

Totaal € 10.843 €  49.096  € 281.095 € 38.048 €  7.649 € 2.971 € 228.504 €		 10.000 

Landen  Libanon Libië  Malawi Mali  Marokko Niger Pakistan Palestina 

Duurzaam	en	noodhulp		 €	 78.639	 	 	 	 	 €	 175.264		 	 	 	 	 €	 754.487		 €	 243.033		 	 	 	 	 €	 20.178	 	 	 €	 59.419

1	-op-	1	Sponsorschap		 €	 	18.061	 	 	 	 	 €	 39.140		 €	 53.778		 €	 14.237	 €	 35.138		 €	 226.380		 	 	 €	 45.772	 	 	 	 	 €	 30.857

Voedselprojecten		 €	 4.353		 €	 8.355	 €	 20.716	 €	 22.409		 €	 30.000		 €	 38.213	 €	 149.623		 €	 54.378		 €	250.888	 €	 28.638	 €	 25.388	 €	 21.015	 €	 7.665		 €	 8.375	 €	 4.914	 €	 8.000	 €	 4.950

	

Totaal  €  101.053  € 8.355 € 20.716  € 236.813  € 83.778 € 52.450 € 939.248  € 523.791 
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Bangladesh
gezondheid  €	225.000

Filippijnen
noodhulp	 €	10.000	

Palestijnse gebieden
gezondheid		€	243.033

Pakistan
noodhulp		€	663.706
gezondheid		€	90.781
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 Haïti  India  Indonesië Irak  Jemen Jordanië Kenia Kosovo

Duurzaam	en	noodhulp	 	 	 €	30.000		 €	 225.000	 	 	 	 	 	 	 €	 92.546	 €		 10.000	 €	 61.328		 	 	 	 	 	

1	-op-	1	Sponsorschap	 	 	 €	 12.569	 €		 36.381		 €		 26.658	 	 	 	 	 €	 24.504	 		 	 	 	 €	 16.156	 €	 25.380	 €	 24.208	 	 	 €	 22.533	 €	 31.836

Voedselprojecten	 €	 10.843	 €	 6.527	 €	 19.714	 €		 11.390	 €	 7.649	 €	 2.971	 €	 111.454	 	 	 	 	 €	 121.938	 €	 16.760	 €	 19.630	 €	 13.078		 €	 9.148	 €	 46.013	 €	 7.031

€		 10.000 € 61.328  € 138.094 € 42.140 € 43.838 € 13.078  € 31.681 € 77.849 €  7.031

Somalië Soedan Sri Lanka Tsjaad Tsjetsjenië Tunesië  Turkije Zimbabwe Zuid-Afrika

Duurzaam	en	noodhulp		 €	 78.639	 	 	 	 	 €	 175.264		 	 	 	 	 €	 754.487		 €	 243.033		 	 	 	 	 €	 20.178	 	 	 €	 59.419

1	-op-	1	Sponsorschap		 €	 	18.061	 	 	 	 	 €	 39.140		 €	 53.778		 €	 14.237	 €	 35.138		 €	 226.380		 	 	 €	 45.772	 	 	 	 	 €	 30.857

Voedselprojecten		 €	 4.353		 €	 8.355	 €	 20.716	 €	 22.409		 €	 30.000		 €	 38.213	 €	 149.623		 €	 54.378		 €	250.888	 €	 28.638	 €	 25.388	 €	 21.015	 €	 7.665		 €	 8.375	 €	 4.914	 €	 8.000	 €	 4.950

	

€ 250.888  € 74.410 € 45.566 € 21.015 € 97.941 € 8.375 € 4.914 € 8.000  € 4.950

Ethiopië
water	&	sanitair		€	92.546

Libanon
onderwijs		€	23.412
water	&	sanitair		€	55.227

Tsjetsjenië
gezondheid  €	59.419

Sri Lanka
noodhulp		€	20.178
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Bestedingen per land
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Bestedingen landen binnen categorie
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€ 1.749.894
VOEDSELPROJECTEN

1 -OP- 1 SPONSERSCHAP

DUURZAAM EN NOODHULP

Bestedingen per categorie

€ 1.750.000

€ 2.000.000

€

Duurzaam en noodhulp 1 -op- 1 Sponsorschap Voedselprojecten
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WEESKINDEREN
1 -op- 1 Sponsorproject
Het verlies van één of beide ouders is voor elk kind een 
traumatische ervaring. Conflicten, hongersnood en 
ziektes als HIV/AIDS zorgen er voor dat er ieder jaar 
weer miljoenen weeskinderen bij komen. Volgens de 
islam wordt een kind wees als zijn vader overlijdt. De 
vader wordt geacht zijn kind(eren) economische steun en 
fysieke bescherming te bieden. 
Voor Islamic Relief zijn weeskinderen de oogappels van 
de organisatie. De opvatting vindt haar inspiratie in de 
islam. De profeet Mohammed was zelf een weeskind. In 
de Koran worden moslims er regelmatig aan herinnerd 
om weeskinderen te steunen. 
Islamic Relief selecteert weeskinderen die in de slechtste 
omstandigheden leven. Via het 1 -op- 1 Sponsorpro-
ject kunnen donateurs één of meerdere weeskinderen 
sponsoren. Met het 1 -op- 1 Sponsorproject krijgen de 
weeskinderen hulp binnen hun eigen, vertrouwde omge-
ving. Islamic Relief trekt zich het lot aan van kansarme 
weeskinderen en zorgt dat zij de basisbehoeftes krijgen 
waar ze recht op hebben. Ook zij moeten net zo kunnen 
spelen, leren en opgroeien als hun leeftijdsgenoten. De 
sponsoring verschaft stabiliteit, veiligheid en zekerheid 
voor het weeskind en wordt besteed aan schoolgeld, 
schoolspullen, voedsel, gezondheidszorg, recreatieve 
uitstapjes en waar nodig psychische en maatschappelijke 
hulpverlening. Hierdoor kunnen zij, zo goed mogelijk, 
weer genieten van hun kindertijd. 
De maandelijkse bijdrage voor het 1 -op- 1 Sponsorproject 
is afhankelijk van de levensstandaard van het land waar 
het weeskind woont en varieert daardoor per land. Alle 
weeskinderen worden via het hoofdkantoor van Islamic 
Relief Worldwide gesponsord. Een uitzondering daarop 
zijn de weeskinderen in Marokko. Zij ontvangen direct 
financiële steun vanuit Islamic Relief Nederland.  

Gesponsorde weeskinderen 2011
In 2011 werden er 26.840 weeskinderen gesponsord via 
het 1 -op- 1 Sponsorproject van Islamic Relief. Daarvan 
nam Islamic Relief Nederland 1651 weeskinderen voor 
haar rekening. Islamic Relief Nederland biedt sponsor-
schappen aan in 17 verschillende landen verspreid over 

Afrika, Azië, het Midden Oosten en Oost Europa. De 
meeste weeskinderen die worden gesponsord zijn woon-
achtig in de Palestijnse gebieden (460), gevolgd door 
Marokko (163), Soedan (127) en Bangladesh (100). Het 
aantal weeskinderen is een gemiddelde per land voor het 
gehele jaar.

Algemeen Weesfonds
Met de donaties aan het Algemeen Weesfonds worden 
diverse (wees)kindprojecten gefinancierd waar meerdere 
kinderen profijt van hebben. De donaties komen onder 
andere ten goede aan:
•	emotionele	en	psychische	hulpverlening	voor	getrau-
matiseerde (wees)kinderen
•	bouw	en	renovatie	van	weeshuizen
•	schoolbenodigdheden	(zoals	boeken	en	schooltassen)
•	scholing	en/of	training	voor	moeders	van	weeskinderen

Vernieuwingen op de weesafdeling
Sinds mei 2011 werken alle weesafdelingen van Islamic 
Relief via een nieuw geautomatiseerd systeem, waardoor 
er efficiënter en effectiever gewerkt kan worden. Eén van 
de grootste voordelen van het systeem is dat de rapporten 
van de weeskinderen automatisch vertaald worden. 
In 2011 is de weesafdeling van Islamic Relief Nederland 
gestart met het promoten van het 1 -op- 1 Sponsorproject 
en het Algemeen Weesfonds via Facebook. Hierdoor zien 
zij veel verkeer op de website www.steuneenwees.nl en 
daarmee stijgt ook het aantal gesponsorde weeskinderen. 
In oktober 2011 vertrokken twee medewerkers en drie 
leden van het coördinerend vrijwilligersteam naar 
Engeland voor de Charity Week. Tijdens de Charity Week 
organiseren zeer enthousiaste vrijwilligers en studenten 
activiteiten, acties en evenementen met als doel mensen 
samen te brengen en geld in te zamelen voor het goede 
doel. Zij doen dit om geld op te halen voor onder meer 
het weesproject van Islamic Relief. Door de inspiratie 
en kennis die er daar is opgedaan is het coördinerend 
vrijwilligersteam onder begeleiding van de weesafdeling 
gestart met de organisatie van het Water & Wees benefiet 
2012. 
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Gesponsorde weeskinderen 2011
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Gezim	woont	met	zijn	moeder	en	jongste	
zus	in	Koplik,	Albanië.	Hij	woont	in	een	oud	
huis	gemaakt	van	steen.	Dat	geeft	helaas	veel	
vochtproblemen.	Het	huis	is	in	dusdanige	
slechte	staat	dat	het	dreigt	uit	elkaar	te	vallen.	
Je	zou	zelfs	kunnen	zeggen	dat	het	er	staat	als	
museumstuk	om	te	laten	zien	hoe	mensen	
vroeger	leefden.	
Het	gezin	heeft	geen	inkomen	om	het	huis	te	
kunnen	renoveren.	Ze	hebben	geen	geld	om	
een	nieuw	huis	te	kopen,	ze	kunnen	zich	al	
helemaal	geen	nieuwe	meubels	veroorloven.	
In	het	midden	van	de	keuken	staat	een	plank	
die	dient	om	het	plafond	stabiel	te	houden.
Gezim	is	maar	een	kleine	jongen	die	zijn	
moeder	niet	kan	helpen	bij	het	verkrijgen	
van	de	essentiële	zaken.	Zijn	moeder	kan	niet	
werken,	ze	is	ziek	en	ze	hinkt.	Ze	probeert	
wel	heel	hard	om	elke	vorm	van	werk	aan	
te	nemen	om	wat	geld	naar	huis	te	kunnen	
brengen,	allereerst	om	te	kunnen	voorzien	in	
de	primaire	levensbehoeften.	
Gezim	is	een	gewone	jongen	die	zich	verge-
lijkt	met	zijn	leeftijdsgenoten.	Hij	begrijpt	
niet	waarom	zijn	vrienden	in	een	goed	huis	
leven	en	hijzelf	in	een	huis	dat	men	nog	niet	
zou	gebruiken	als	schuur.	Hij	weet	dat	zijn	
moeder	al	het	mogelijke	doet,	maar	er	veran-
dert	niets.	Het	is	moeilijk	voor	een	moeder	
om	te	kijken	naar	haar	kinderen	die	leven	in	
dergelijke	armoede.	Ze	dankt	Allah	dat	zij	
gezond	zijn	en	hoopt	op	een	betere	toekomst	
voor	haar	kinderen.
In	feite	is	het	gebied	waar	ze	wonen,	Koplik,	
een	niet	ontwikkeld	gebied,	alle	gezinnen	
hebben	problemen,	maar	het	gezin	van	Gezim	
is	er	het	ergst	aan	toe.	Er	is	geen	geld	voor	de	
elektriciteit,	voor	water,	voor	noodzakelijke	
meubels	en	er	is	geen	geld	voor	de	dokter.	
Andere	gezinnen	zijn	niet	rijk,	maar	ze	heb-
ben	meer	bronnen	van	inkomen	of	ze	hebben	
een	vader	die	aanwezig	is	in	hun	leven	om	
hen	te	helpen.	
Sinds	kort	is	Gezim	opgenomen	in	het	1	-op-	1	
Sponsorproject	van	Islamic	Relief.	Hierdoor	
wordt	het	gezin	voorzien	in	de	primaire	
levensbehoeften	als	voedsel,	schoon	drinkwa-
ter	en	gezondheidszorg.	Daarnaast	profiteert	
Gezims	familie	van	het	Shelter	Project	(on-
derdak)	van	Islamic	Relief	Worldwide.	Door	

CASE STUDY

dit	project	is	het	huis	gerenoveerd	en	hebben	
de	kinderen	een	nieuw	bed	gekregen.	Gezims	
moeder	is	verblijd	met	een	koelkast	en	was-
machine.	Zo	is	het	eten	dat	zij	hebben	langer	
houdbaar	en	hoeft	ze	niet	zieker	te	worden	
door	het	wassen	van	kleding	in	koud	en	vies	
water.	
Anwar	Ahmed	(Coördinator	van	het	1	-op-	1	
Sponsorproject	van	Islamic	Relief	Worldwide)	
zegt:	“Het	is	hartverwarmend	om	te	zien	hoe	
blij	je	een	gezin	kan	maken	met	dingen	die	
voor	ons	zo	vanzelfsprekend	zijn.	Ze	waren	zo	
blij	dat	ze	nauwelijks	konden	spreken.	Hun	
ogen	straalden	geluk	uit,	wat	onze	harten	
heeft	vervuld	van	vreugde.”	
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Ramadan
In 2011 liep de Ramadan van 1 augustus t/m 30 augus-
tus. Tijdens de Ramadan heeft Islamic Relief Nederland 
fondsen geworven voor voedselpakketten. Van een 
voedselpakket kan een arm gezin minimaal een week 
lang eten. Namens Islamic Relief Nederland werden er 
voedselpakketten uitgedeeld voor een totaalbedrag van 
€ 315.669. Deze waren als volgt verdeeld over 28 landen:

Aantal voedselpakketten per land 2011

Land Aantal voedselpakketten
Afghanistan	 300
Albanië	 300
Bangladesh	 750
Bosnië	&	Herzegovina	 200
China	 250
Egypte	 250
Ethiopië	 1500
India	 1250
Indonesië	 500
Irak	 1400
Jemen	 400
Jordanië	 400
Kenia	 400
Kosovo	 300
Libanon	 200
Libië	 500
Malawi	 500
Mali	 800
Marokko	 650
Niger	 2000
Pakistan	 600
Palestina	 600
Soedan	 600
Somalië	 1000
Sri	Lanka	 200
Tunesië	 500
Tsjaad	 400
Tsjetsjenië	 200

Totaal 16.950 

VOEDSELZEKERHEID ALS 
RELIGIEUZE PLICHT
VOEDSELPROJECTEN
Tijdens de Ramadanactie en Kurbanactie 
zamelt Islamic Relief Nederland geld in voor 
de jaarlijks terugkerende voedselprojecten. In 
de maand Ramadan ontvangt de organisatie 
tevens donaties op andere posten, al dan niet 
aan Ramadan gerelateerd.
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Verder wierf Islamic Relief Nederland fondsen voor 
eid-geschenken en zakat-ul-fitr. De eid-geschenken zijn 
bestemd voor weeskinderen. Tijdens eid-ul-fitr (Suiker-
feest) ontvingen zij kleding, een paar schoenen en een 
cadeautje. Zakat-ul-fitr is verplicht voor iedere moslim en 
minstens € 5,- per persoon. Deze donaties zijn besteed 
aan voedsel om behoeftigen te laten delen in de vreugde 
van eid-ul-fitr.
Zoals reeds in het voorwoord vermeld, viel de Ramadan 
in 2011 samen met de humanitaire crisis in de Hoorn 
van Afrika. Veel mensen doneerden daarom tijdens de 
Ramadan voor de actie SOS Somalië. Ruim een kwart 
van de opgehaalde gelden voor de actie SOS Somalië 
hebben wij direct besteed aan ons voedselprogramma, 
vooral tijdens de Kurban maar ook tijdens de Ramadan. 
Het overige deel zal in 2012 worden geïnvesteerd in de 
wederopbouw van Somalië.
De overige donaties: algemeen Ramadan en zakat-ul-mal 
(2,5% van iemands bezit, de derde verplichte zuil van de 
islam), zijn besteed aan duurzame projecten in landen 
waar de behoefte het grootst was.

Kurban
In 2011 viel het Offerfeest op 6 november. Islamic Relief 
stelt moslims in staat om tijdens de Kurban een offer te 
doneren in één van de landen waar de organisatie een 
veldkantoor heeft. De offers werden uitgedeeld aan de 
meest kwetsbare personen in de gemeenschappen: de 
armen, weduwen, wezen, ouderen, gehandicapten en 
vluchtelingen. De meeste mensen ontvingen vers vlees. 
In een aantal landen ontvingen mensen om praktische 
redenen ingeblikt of ingevroren vlees. In de volgende 
tabel wordt zichtbaar hoeveel kurban er in 26 landen 
namens Islamic Relief Nederland zijn uitgedeeld.

Aantal Kurban (offers) per land 2011

Land Aantal kurban 
Afghanistan	 25
Albanië	 10
Bangladesh	 100
Bosnië	&	Herzegovina	 50
China	 25
Ethiopië	 2500
India	 2500
Indonesië	 40
Irak	 20
Jemen	 40
Kenia	 700
Kosovo	 20
Malawi	 200
Mali	 100
Marokko	 25
Niger	 200
Pakistan	 1600
Palestina	 120
Soedan	 200
Somalië	 4500
Sri	Lanka	 500
Tsjaad	 250
Tsjetsjenië	 25
Turkije	 26
Zimbabwe	 200
Zuid-Afrika	 50

Totaal 14.026
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Islamitische basisscholen
Tijdens de Ramadan in 2011 deden wederom basis-
scholen uit verschillende provincies mee met de actie 
Kleingeld voor de Kleintjes. Met deze actie zamelden 
leerlingen op een enthousiaste en leerzame manier geld 
in voor hulpprojecten van Islamic Relief. De inhoud van 
alle spaarpotjes werd tegen het einde van de actie op 
ceremoniële wijze aan Islamic Relief overhandigd. De 
ingezamelde gelden zijn in 2011 ter beschikking gesteld 
aan noodhulp voor Somalië (zie voorwoord). In 2011 heb-
ben zeven Islamitische basisscholen meegedaan aan het 
project Kleingeld voor de Kleintjes. 

Islamitische instellingen en ondernemers
Islamic Relief heeft grote bekendheid onder de onderne-
mers en instellingen in Nederland.
Islamitische instellingen, winkeliers, nutsbedrijven, 
moskeeën, ondernemers en organisatoren van islami-
tische evenementen hebben in 2011 elkaar steeds vaker 
opgezocht. Islamic Relief houdt haar contacten met deze 
instellingen en ondernemers altijd warm.
De bekendheid van Islamic Relief Nederland onder deze 
instellingen en ondernemers is grotendeels te danken 
aan de groene spaarpotten. Islamic Relief Nederland 
plaatst deze spaarpotten bij islamitische bakkers, slagerij-
en, groentewinkels, boekwinkels, belhuizen, restaurants, 
koffiehuizen en moskeeën. 
In 2011 heeft Islamic Relief Nederland 691 spaarpotten 
geplaatst in grote en middelgrote steden in Nederland, 
tegenover 849 in 2010. Het grootste aantal spaarpot-
ten stond in Amsterdam (259), gevolgd door Rotterdam 
(109), Den Haag (64) en Utrecht (63). Dit betekent een 
daling ten opzichte van vorig jaar. De redenen voor de 
daling van het aantal spaarpotten zijn over het algemeen: 
concurrentie van andere goede doelen spaarpotten en 
inbraak in de winkels waar de spaarpotten staan. Ook 

zijn er winkeliers die om laatst genoemde reden geen 
vervangende spaarpotten meer bestellen.
Door middel van deze spaarpotten wordt geld ingeza-
meld voor het Algemeen Weesfonds. Deze donaties 
worden besteed aan algemene kosten voor weeskinderen. 
Ook wordt deze steun gebruikt bij het 1 -op- 1 Sponsor-
project om de periode te overbruggen tussen de stop-
zetting van een oude donateur en het zoeken naar een 
nieuwe donateur. 
Met 85 moskeeën had Islamic Relief Nederland in 2011 
actief contact, waarvan 47 hebben gedoneerd. De bij-
drage van moskeeën – onder meer tijdens de Ramadan 
en Kurbanactie en de actie SOS Somalië – vormde een 
belangrijk onderdeel in de projecten die door Islamic 
Relief Nederland in 2011 konden worden gefinancierd.

Water & Wees Campagne
Op 29 mei lanceerde Islamic Relief Nederland een groot-
schalig benefiet Water & Wees in The Sand in Amster-
dam. Dit was de aftrap voor de Water & Wees campagne. 
Het was voor de tweede keer op rij dat Islamic Relief 
Nederland een dergelijk benefiet organiseerde. Tijdens 
dit succesvolle evenement werd aandacht gevraagd voor 
de waterprojecten en de weesprojecten van Islamic Relief 
Nederland.
Het evenement werd gepresenteerd door de columnist 
Umar Mirza en de tv-presentatrice Esmaa Alariachi. 
Zoals bekend heeft Esmaa Alariachi zich als ambas-
sadeur aan Islamic Relief Nederland verbonden. Meer 
inbreng werd geleverd door de andere ambassadeurs van 
Islamic Relief Nederland: Elsa van de Loo en Abdelhakim 
Chouaati. Zij vertelden uit eigen ervaring over het belang 
van het werk van Islamic Relief.
De dag zat vol prominente sprekers, entertainers en 
vermaak voor kinderen. De meest prominente spreker 
was Dr. Hany El Banna, de oprichter van Islamic Relief. 
Dr. Hany El Banna wist met zijn bevlogen toespraak de 
harten van de bezoekers te raken. Een verrassend optre-
den werd verzorgd door het kinderkoor Groupe Rissala 
uit België. Ook waren er optredens van Maher Zain en 
Pezpaq van FunX Radio.
Voor de organisatie kon Islamic Relief Nederland 
gebruik maken van de talenten uit haar vrijwilligersbe-
stand. Maar liefst 45 vrijwilligers hielpen zowel tijdens 
de voorbereiding als op de dag zelf. Het evenement was 
zelfs nog beter bezocht als het jaar ervoor. In 2011 waren 
er ruim 1000 bezoekers op het benefiet. Islamic Relief 
wil het evenement in 2012 opnieuw organiseren. 
Behalve het benefiet werd er in de Water & Wees Cam-
pagne 2011 ook een sponsorloop voor kinderen georgani-
seerd. Leerlingen van verschillende basisscholen hebben 
hieraan meegedaan.

COMMUNITY FUNDRAISING
SAMENWERKINGSVERBANDEN
Islamic Relief heeft met haar fondswervende 
activiteiten diverse samenwerkingsverbanden 
opgezet in de Nederlandse samenleving. In 
2011 werd daar als volgt gebruik van gemaakt.

Dit waren de volgende scholen:
	Al-Qoeba	 Den	Haag
An-Noer	 Alphen	aan	den	Rijn
El-Kadisia	 Amsterdam
Al-Ummah	 Enschede
Al	Boukhari	 Leerdam
Al	Amana	 Ede
Sipor	School	Ibn	I	Sina	 Rotterdam

Deze scholen waren:
IBS	El	Habib	 Maastricht
IBS	As	Soeffah	 Amsterdam
IBS	An	Noer	 Alphen	aan	den	Rijn
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Directie en bestuur
De directeur van Islamic Relief Nederland is Dhr. M. 
Bouchallikh. De directie van Islamic Relief Nederland 
heeft de taak om beleid te maken in samenspraak met 
het bestuur. Bovendien heeft de directie de taak om het 
beleid uit te voeren en leiding te geven aan het uitvoe- 
ringsapparaat dat daarvoor nodig is. De directeur ont-
vangt een salaris dat overeenkomt met de zwaarte van 
de functie en zoals gebruikelijk in de sector. Inschaling 
vindt plaats in overleg met het bestuur.
In 2011 bestond het bestuur van Islamic Relief Neder-
land uit drie leden, te weten: Dhr. J. Zahri, (voorzitter), 
Dhr. Nourdin Acherrat (secretaris) en Dhr. Moussa Mar-
couch (penningmeester). De vacatures voor twee nieuwe 
bestuursleden zijn in 2011 niet vervuld.
Het bestuur van Islamic Relief Nederland hanteert 
duidelijke regels. De bestuursleden hebben elk een stem. 
In de statuten is aangegeven dat het bestuur uit ten-
minste drie en ten hoogste zeven leden kan bestaan. Elk 
bestuurslid treedt uiterlijk tien jaar na zijn benoeming 
af volgens een door het bestuur op te maken rooster van 
aftreden. De afgetreden bestuursleden kunnen terstond 
opnieuw worden benoemd. 
In de statuten zijn tevens bepalingen opgenomen 
waarmee de onafhankelijkheid van het bestuur wordt ge-
waarborgd. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Zij heb-
ben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte 
kosten, mits niet bovenmatig. 
Het bestuur is belast met het besturen van Islamic Relief 
Nederland. Ook is het bestuur bevoegd tot het sluiten 
van overeenkomsten en tot het ontslaan en in dienst 
nemen van personeel. Het bestuur vertegenwoordigt de 
stichting in en buiten rechte. 
Het bestuur vergadert minstens twee keer per jaar, waar-
onder een keer voor de vaststelling van de jaarstukken. 
Daarnaast zijn er door het jaar heen diverse contactmo-
menten tussen het dagelijks bestuur en directie. Het 
dagelijks bestuur bestaat uit minimaal de voorzitter, 

secretaris en penningmeester van het bestuur. Op deze 
momenten controleert het dagelijks bestuur of de door 
directie te nemen besluiten in overeenstemming zijn 
met het beleid van Islamic Relief Nederland.

Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers
In 2011 waren er 14 medewerkers werkzaam bij Islamic 
Relief, waarvan tien op fulltime basis. Deze medewerkers 
waren verdeeld over de volgende afdelingen: Marketing,
PR, Communicatie, Financiën, Weesafdeling en Pro-
jecten. Daarnaast was er ondersteunend personeel in 
de vorm van secretariaat en IT. In dit jaar was er enig 
verloop in het personeelsbestand: vier medewerkers 
hebben de organisatie verlaten en een medewerker is de 
organisatie komen versterken. 
Het personeel van Islamic Relief Nederland vertoont een 
grote mate van diversiteit. In 2011 waren er medewer-
kers werkzaam met een Irakese, Libanese, Marokkaanse, 
Surinaams-Hindostaanse, Dominicaans-Nederlands, 
Turkse en Nederlandse achtergrond. De man/vrouw 
verhouding was daarbij: 6:8. Het opleidingsniveau van 
het personeel varieerde van academisch tot HBO en 
MBO-niveau.
In het jaar 2011 heeft Islamic Relief Nederland twee sta-
giaires begeleid: één op de afdeling Financiën de ander 
binnen de hele organisatie. Islamic Relief Nederland 
heeft een ECABO-certificaat. Dat houdt in dat zij door 
het kenniscentrum ECABO is erkend als leerbedrijf voor 
stagiairs uit het MBO onderwijs. Sinds 2010 is Islamic 
Relief ook een erkend leerbedrijf voor het Kenniscen-
trum Handel. 
Islamic Relief Nederland werkt met vrijwilligers. In 2011 
beschikte de organisatie over een bestand van 298 vrij-
willigers. Belangrijkste taken van deze vrijwilligers lagen 
in het bekend maken van de lopende acties. Een aparte 
categorie binnen de vrijwilligers vormden de vrijwilligers 
die zijn verbonden met de weesafdeling. 32 van hen 
hielpen actief met het vertalen van de weesrapporten. 
Verder was er een kleine groep vrijwilligers die wekelijks 
de weesafdeling kwam versterken door werkzaamheden
op het kantoor uit te voeren. In 2011 hebben 45 vrij-
willigers zich ingezet voor het benefiet Water & Wees. 

BESTUUR

DIRECTIE

WEES- 
AFDELING

MARKETING PR COMMUNI-
CATIE

FINANCIËN SECRETARIAAT IT PROJECTEN

ORGANOGRAM
Islamic Relief Nederland werkt vanuit haar 
kantoor in Amsterdam. De organisatie bestaat 
uit het bestuur, de directie, de medewerkers, 
de stagiaires en de vrijwilligers. Hierboven het 
organogram van Islamic Relief Nederland in 
het jaar 2011.
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FINANCIEEL VERSLAG

Jaarrekening

		 31-12-2011	 31-12 -2010

Actief	 €	 €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Kantoorinventaris	 	 66
Automatisering	 10.935	 10.180
Vervoermiddelen	 13.100	 5.691	
	 24.035 15.937

Financiële vaste activa

Waarborgsommen	 5.700	 5.700

Vlottende activa

Vorderingen

Belastingen	en
premies	soc.	verz.	 2.418	 --
Overige	vorderingen	 35.209	 43.955
	 37.627	 43.955

Liquide middelen	 2.895.783	 2.735.467

	 2.963.145 2.801.059

	 31-12 2011	 31-12-2010

Passief	 €	 €

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve		 800.000	 800.000
Bestemmingsreserves	 2.126.262	 1.957.857	
Reserves		 2.926.262  2.757.857

Kortlopende schulden

Belastingen	en	premies
soc.	verzekeringen	 10.383	 11.732
Overige	schulden	 26.500	 31.470	
	 36.883 43.202

	 2.963.145 2.801.059

Balans per 31-12-2011

	 2011 2010

Baten	 € €

Donaties,	bijdragen	uit	
eigen	fondsenwerving	 4.224.968	 3.861.864
Overige	baten	 67.853	 76.070
	
Som der baten 4.292.821 3.937.934

Lasten	 	 	
Besteed	aan	
de	doelstelling	 1.921.128	 1.562.911
Besteed	aan	
fondsenwerving	 510.050	 636.207
Beheer	en	administratie	 144.517	 154.503

Som der lasten 2.575.695 2.353.621

Resultaat	 1.717.126	 1.584.313

Toevoeging	aan:	 	 	
.				Continuïteitsreserve	 --	 100.000
.				Bestemmingsreserves	 1.717.126	 1.484.313	
	
	 1.717.126	 1.584.313

 2011 2010

 €	 €
Kasstroom uit 

operationele activiteiten	
Resultaat	vòòr	
aanwending	reserves	 1.717.126	 1.584.313
Aanpassen voor 	
Mutatie	financiële	vaste	activa	 0	 0
Afschrijvingen		 9.118	 20.656
	 9.118 20.656

Brutokasstroom uit 

operationele activiteiten	 1.726.244 1.604.969

Aanpassen voor

Mutatie	in	vorderingen	 6.328	 42.147
Mutatie	in	het	eigen	vermogen	 1.548.721	 825.181
Mutatie	in	kortlopende	schulden	 6.319	 28.356

Som der lasten  1.548.712 838.972

Nettokasstroom uit 

operationele activiteiten	 177.532	 765.997
Kasstroom uit 

investeringsactiviteiten 

Investeringen	in	materiële	vaste	activa	 17.216	 1.912
	
Mutatie liquide middelen	 160.316 764.085

Liquide	middelen	 2.895.783	 2.735.467
Liquide	middelen	
begin	boekjaar	 2.735.467	 1.971.382
	
Mutatie liquide middelen	 160.316 764.085

Staat van baten en lasten over 2011 Staat van herkomst en besteding der middelen
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Grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva

Materiële vaste activa
De	materiële	vaste	activa	worden	gewaar-
deerd	op	verkrijgingsprijs,	verminderd	
met	de	op	basis	van	de	geschatte	levens-
duur	bepaalde	cumulatieve	afschrijvingen	
en	indien	van	toepassing	met	bijzondere	
waardeverminderingen.	Er	wordt	afge-
schreven	op	basis	van	een	vast	percentage	
van	de	verkrijgingsprijs,	rekening	hou-
dend	met	een	eventuele	residuwaarde.	
Er	wordt	afgeschreven	vanaf	het	moment	
van	ingebruikneming.	

Financiële vaste activa
De	financiële	vaste	activa	(waarborgsom-
men)	zijn	gewaardeerd	tegen	de	nominale	
waarde.

Vorderingen
De	vorderingen	worden	opgenomen	tegen	
nominale	waarde	onder	aftrek	van	een	
voorziening	wegens	oninbaarheid,	geba-
seerd	op	een	individuele	beoordeling	van	
de	vorderingen.

Liquide middelen
De	liquide	middelen	zijn	gewaardeerd	te-
gen	nominale	waarde.	Indien	niet	anders	is	
vermeld,	staan	deze	ter	vrije	beschikking.

Schulden
De	langlopende	en	kortlopende	schul-
den	zijn	gewaardeerd	tegen	nominale	
waarden.

Grondslagen voor de bepaling van 
het resultaat

Baten

De	in	de	staat	van	baten	en	lasten	begrepen	
baten	is	de	van	donateurs	daadwerkelijk	
ontvangen		bijdragen	en	giften	ten	behoeve	
van	het	uitvoeren	van	te	voren	gedefini-
eerde	projecten.	Het	merendeel	van	de		ont-
vangen	bedragen	is	dientengevolge	project-
gebonden.	Indien	een	dergelijke	bijdrage	op	
balansdatum	niet	geheel	is	besteed,	wordt	
het	resterende	saldo	gepresenteerd	als	
bestemmingsfonds.

Projectkosten (besteed aan de doelstel-

ling)

Betreft	overmakingen	(nagenoeg	geheel)	
naar	ontwikkelingsprojecten	in	het	buiten-
land.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De	afschrijvingen	zijn	berekend	op	basis	
van	een	vast	percentage	van	de	aanschaf-
fingsprijs.	Deze	percentages	zijn	afhanke-
lijk	van	de	economische	levensduur.	

Overige kosten

Deze	zijn	als	volgt	onderverdeeld:
Fondsenwervingkosten 

De	totale	kosten	voor	fondsenwerving	mo-
gen	niet	meer	dan	25%	van	de	opbrengst	
bedragen	(kostennorm	CBF).	
Beheer en administratie 

Het	CBF	vereist	dat	elke	organisatie	zelf	
een	norm	vaststelt	voor	de	hoogte	van	de	
kosten	van	administratie	en	beheer.	Islamic	

Relief	Nederland	heeft	als	norm	dat	deze	
maximaal	6	procent	van	de	totale	kosten	
mogen	zijn.	De	op	de	exploitatie	drukkende	
kosten	zijn	berekend	op	basis	van	histori-
sche	kostprijs.

Kengetallen

Besteding aan doelstelling

De	bestedingen	aan	de	doelstelling	bedroe-
gen	in	2011	82%	(2010	62%)	van	de	totale	
in	het	jaar	ontvangen	baten.	Het	saldo	
wordt	in	het	lopende	jaar	of	in	het	daarop-
volgende	jaar	aan	projecten	besteed	(zie	
bestemmingsreserves).
Kosten fondsenwerving

De	kosten	van	eigen	fondsenwerving	be-
droegen	in	2011	12%	(2010	16%)	van	de	in	
het	jaar	uit	eigen	fondsenwerving	ontvan-
gen	baten.
De	kosten	van	beheer	en	administratie	
bedroegen	in	2011	3,5%	(2010	4,9%)	van	de	
totale	lasten	plus	besteding	aan	de	doelen.

Inrichtingseisen jaarrekening
De	jaarrekening	is	opgemaakt	met	inacht-
neming	van	Richtlijn	650	(Verslaggeving	
Fondsenwervende	Instellingen)	van	de	
Raad	voor	de	Jaarverslaggeving.	

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

* Verdeling kosten naar doelstelling Totaal Projecten Fondsenwerving  Beheer en Administratie

	 €	 €	 €	 €
Personeelskosten	 461.985	 111.260	 234.787	 115.938
Huisvestingskosten	 33.711	 6.742	 20.227	 6.742
Kantoor-	en	Algemene	kosten	 81.153	 17.051	 44.809	 19.293
Afschrijvingen	 9.118	 2.596	 3.978	 2.544
	 	 	
	 585.967 137.649 303.801 144.517

Besteed aan fondsenwerving
	 2011 2010

	 €	 €
Direct	mail	 74.918	 123.331	
Drukwerk	 109.818	 139.090	
Reclame	en	advertenties	 16.600	 24.236	
Evenementen	 3.239	 13.064	
Sponsoring	 1.674	 11.388	
	 	 	 	
	 206.249	 311.109	
Bij:	aandeel	in	verdeling	kosten	
naar	doelstelling	 303.801	 325.098
zie	specificatie	*	 	 	 	
	 510.050	 636.207	
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Land  Omschrijving project  Projectfondsen 2011   Projectkosten fondsen 2010	 	 	
	 	 	 	 €	 	 €
Afghanistan	 Voedselproject	 	 10.843	 	 13.248	
Albanië	 	 1-op-1	weessponsoring	 	 12.569	 	 14.487	
	 	 Voedselproject	 	 6.527	 	 3.520	
Bangladesh	 Voedselproject	 	 19.714	 	 24.411	
	 	 1-op-1	weessponsoring	 	 36.381	 	 38.028	
Bosnië & 	 Voedselproject	 	 11.390	 	 14.143
Herzegovina	 1-op-1	weessponsoring	 	 26.658	 	 37.489	
China 	 Voedselproject	 	 7.649	 	 6.847	
Egypt	 	 Voedselproject	 	 2.971	 	 2.703	
Ethiopia		 Voedselproject	 	 111.454	 	 130.300	
	 	 1-op-1	weessponsoring	 	 24.504	 	 20.378	
India	 	 Voedselproject	 	 121.937	 	 87.790	
	 	 1-op-1	weessponsoring	 	 16.156	 	 15.456	
Haïti	 	 WASH	Noodhulp	 	 -	 	 37.797	
Indonesia	 Voedselproject	 	 16.760	 	 19.588	
	 	 1-op-1	weessponsoring	 	 25.380	 	 23.193	
Irak	 	 Voedselproject	 	 19.630	 	 13.815	
	 	 1-op-1	weessponsoring	 	 24.208	 	 24.490	
Jemen	 	 Voedselproject	 	 13.078	 	 9.790	
Jordan	 	 Voedselproject	 	 9.148	 	 11.412	
 	 1-op-1	weessponsoring	 	 22.533	 	 21.059	
Kenia	 	 Voedselproject	 	 46.013	 	 23.786	
	 	 1-op-1	weessponsoring	 	 31.836	 	 30.284	
Kosovo	 	 Voedselproject	 	 7.030	 	 5.106	
Libanon  Voedselproject	 	 4.375	 	 4.903	
	 	 1-op-1	weessponsoring	 	 18.061	 	 17.200	
Libië	 	 Voedselproject	 	 8.353	 	 -
Malawi	 	 Voedselproject	 	 20.716	 	 27.164
Mali	 	 Voedselproject	 	 22.409	 	 20.853	
	 	 1-op-1	weessponsoring	 	 39.140	 	 35.958	
Marokko Voedselproject	 	 30.000	 	 3.750	
	 	 1-op-1	weessponsoring	 	 53.778	 	 44.405	
Niger	 	 Voedselproject	 	 38.213	 	 34.570	
	 	 1-op-1	weessponsoring	 	 14.237	 	 13.355	
Pakistan		 Voedselproject	 	 149.623	 	 53.763	
	 	 1-op-1	weessponsoring	 	 35.148	 	 36.309	
Palestina	 Voedselproject	 	 54.378	 	 32.204	
	 	 1-op-1	weessponsoring	 	 226.380	 	 227.379	
Somalië 	 Voedselproject	 	 250.888	 	 33.075	
Soedan	 	 Voedselproject	 	 28.638	 	 33.265	
	 	 1-op-1	weessponsoring	 	 45.772	 	 42.573	
Sri Lanka	 Voedselproject	 	 25.388	 	 32.728	
Tsjaad 	 Voedselproject	 	 21.015	 	 19.371	
Tsjetsjenië	 Voedselproject	 	 7.665	 	 11.674	
	 	 1-op-1	weessponsoring	 	 30.857	 	 28.058	
Tunesië 	 Voedselproject	 	 8.375	 	 -
Turkije	 	 Voedselproject	 	 4.914	 	 4.000	
Zuid Afrika	 Voedselproject	 	 4.950	 	 10.395	
Zimbabwe	 Voedselproject	 	 8.000	 	 -
Overige	 	 diversen	 	 7.837	 	 20.958	
	 	 	 	 	 	 	
Totaal besteed	 	 	 1.783.479	 	 1.417.030

Bij:	aandeel	in	verdeling	kosten	naar	doelstelling	 	 137.649	 	 145.881
	 	 	 	 	 		 	
	 	 	 	 1.921.128	 		 1.562.911 

Besteed aan de doelstelling

	 31-12-2011	 31-12-2010
Continuïteitsreserve 

 1	 €	 €  

Stand	per	1	januari	 800.000	 700.000
Bij:	Mutatie	toevoeging	boekjaar	 	 100.000
Stand per 31 december 800.000 800.000

1 
Teneinde	de	continuïteit	van	de	

activiteiten	te	garanderen,	streeft	het	
bestuur	ernaar	een	buffervermogen	te	
vormen	ter	grootte	van	circa	één	keer	de	
som	van	salarissen	en	andere	uitvoerings-
kosten	van	de	stichting.	

Reserves
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RESULTATEN EN VOORUITBLIK

Resultaten 2011

Islamic Relief Nederland is in 2011 wederom gegroeid, 

zowel in inkomsten als in omvang van de gefinancierde 

projecten. Behalve de voedselprojecten en de projecten 

voor de weeskinderen, kon Islamic Relief Nederland 

haar duurzame projecten voortzetten en zelfs uitbreiden. 

Daarnaast heeft de organisatie succesvol fondsen gewor-

ven voor de overstroming in Somalië: gelden die in 2012 

voor de wederopbouw worden ingezet.

In totaal financierde Islamic Relief Nederland 11 duur-

zame projecten en 5 noodhulpprojecten. Het aantal 

duurzame projecten is daarmee gelijk gebleven, maar 

het aantal noodhulpprojecten is explosief gegroeid. Dit 

heeft te maken met de besteding van de gelden van SOS 

Pakistan.

Ook op het gebied van de fondswerving behaalde Islamic 

Relief Nederland goede resultaten. De vaste acties te 

weten de Ramadanactie, Kurbanactie en Water & Wees-

actie zijn succesvol uitgevoerd. Het benefiet op 29 mei 

in the Sand, dat de aftrap van de Water & Weesactie was, 

heeft Islamic Relief Nederland wederom veel naamsbe-

kendheid gegeven. De actie SOS Somalië had een groot 

respons, mede omdat het samenviel met de Ramadan. 

Met de geworven gelden kan Islamic Relief Nederland 

een bijdrage leveren aan de wederopbouw van Somalië.

In het traject voor het verkrijgen van het CBF-keurmerk 

heeft Islamic Relief Nederland voor het derde opeenvol-

gende jaar haar jaarrekening opgemaakt volgens R650. 

Ook het produceren van het jaarverslag, nu voor de 

vierde keer op rij, is wederom een stap in de goede rich-

ting. De samenwerking met diverse partijen is in 2011 

verstevigd. Zowel de islamitische basisscholen als de 

moskeeën hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan 

Islamic Relief Nederland. Het aantal groene spaarpotten 

in islamitische instellingen en winkels is gedaald van 

849 naar 691. Het aantal donateurs heeft een stijging 

doorgemaakt. Eind 2010 had Islamic Relief Nederland 

ruim 35.000 donateurs in haar bestand, eind 2011 waren 

dat er 40.800.

Deze groei had ook zijn weerslag in de inkomsten over 

2011. In 2010 waren deze gestegen 3.861.863 euro. In 

2011 waren deze, inclusief overige baten, 4.292.821 euro.

Vooruitblik 2012

Sinds 2009 is het financieren van duurzame projecten 

de belangrijkste ontwikkeling die Islamic Relief Neder-

land in gang heeft gezet. Deze ontwikkeling heeft zich 

wederom uitgebreid in 2011. Duurzame projecten zijn 

onverminderd belangrijk omdat de giften ten goede 

komen aan armoedebestrijding die niet verbonden is aan 

een specifiek seizoen zoals de Ramadan of de Kurban.

Komend jaar zal Islamic Relief Nederland doorgaan 

met het financieren van duurzame projecten. Om meer 

impact te bereiken, zal het aantal landen waar deze pro-

jecten worden gefinancierd, worden beperkt tot negen. 

Alleen in deze negen landen zal Islamic Relief Nederland 

de komende drie jaar duurzame projecten selecteren. 

Bij de selectie van deze landen zullen de volgende crite-

ria worden gebruikt: voorkeur van de donateurs, eerdere 

ervaringen met gefinancierde projecten, toegang van het 

veldkantoor tot andere financiële bronnen, toegankelijk-

heid van het projectgebied. Binnen deze landen zal er 

een keuze worden gemaakt uit een aantal sectoren. De 

criteria die aan deze keuze ten grondslag liggen zijn: 

ervaringen van het veldkantoor met betreffende sectoren, 

prioriteit van de veldkantoren betreffende deze sectoren 

en of de sectoren aansluiten bij de Wereldwijde Strategie 

van Islamic Relief Worldwide 2011-2015. 

Ook wil Islamic Relief Nederland haar bestand van ruim 

40.800 donateurs komend jaar nog verder uitbreiden. 

Daarvoor zal onder andere ingezet worden op fondswer-

ving via Socialmedia. Vooral de tweede en derde gene-

ratie donateurs worden hierdoor aangesproken. Dit jaar 

ontving Islamic Relief Nederland wederom meer dona-

ties via internet bankieren. Hier zal volgend jaar een nog 

grotere aandacht aan worden gegeven. In 2012 behoudt 

de organisatie het directe contact met ondernemers, 

moskeeën en bezoekers van het kantoor. Dit contact is 

voor Islamic Relief Nederland van grote waarde.

Binnen de sector van de ontwikkelingssamenwerking 

heeft de neerwaartse spiraal zich doorgezet in 2011. Er 

wordt steeds meer op subsidies gekort. Islamic Relief 

Nederland is gelukkig niet getroffen door deze bezuini-

gingen omdat de organisatie niet afhankelijk is van in-

stitutionele fondswerving. Mocht zich een mogelijkheid 

voordoen, dan zal Islamic Relief Nederland zeker gebruik 

maken van institutionele subsidie. Het zwaartepunt blijft 

echter liggen bij de donaties vanuit de gemeenschap. 

In 2012 zal de participatie in het Kenniscentrum Religie 

& Ontwikkeling handen en voeten worden gegeven door 

middel van het organiseren van een of twee bijeenkom-

sten. Ook zal er meer gebruik worden gemaakt van de 

participatie in de Migranten Alliantie en het EEN-plat-

vorm. Prioriteit heeft nog steeds het versterken van de in-

stitutionele capaciteit van de organisatie. Dat is de enige 

manier waarop Islamic Relief Nederland een stevige 

basis kan ontwikkelen om haar doelstelling op verant-

woorde wijze te kunnen blijven verwezenlijken.



5

 I
R

N
 j

aa
rv

er
sl

ag
 2

0
11



 I
R

N
 j

aa
rv

er
sl

ag
 2

0
11

2


	1.ir-nl-2011jaarverslag-omslagvoor
	2.ir-nl-2011jaarverslag-omslagbinnen
	3.ir-2011jaarverslag-binnenwerk
	4.ir-nl-2011jaarverslag-omslagbinnen
	5.ir-nl-2011jaarverslag-omslag

