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Beste donateurs,

Voor u ligt het jaarverslag van 2017. Het jaarverslag waarmee we ons 25-jarig jubileum markeren. Een kwart eeuw aan humanitaire hulp wat we 

dankzij uw hulp hebben kunnen realiseren. Terugkijkend op 25 jaar aan giften van onze gulle donateurs kunnen we met dankbaarheid stellen dat we

duizenden mensen hebben kunnen helpen. Mensen die dankzij uw humanitaire hulp niet alleen voorzien zijn in de essentiële basisbehoeftes, 

zoals schoon water en noodhulp, maar ook zichzelf hebben kunnen ontwikkelen en zelfstandiger zijn geworden.

In 2017 hebben we al onze projecten met succes kunnen afsluiten. Zo waren we aanwezig in Turkije om gedurende de winter warme kleding

uit te delen aan Syrische weeskinderen. In Palestina, waarin we al jaren actief zijn, hebben we kinderen geholpen met educatie mogelijkheden

en mentale gezondheidshulp. Ook hebben we dit jaar onze lokale kenbaarheid vergroot, door een succesvol Ladies Event te organiseren voor 

onze donateurs. Hiermee zijn we een nieuw hoofdstuk begonnen waarin wij meer naar buiten willen treden met vernieuwde en frisse evenementen 

die inspelen op de actualiteit. Een nieuw hoofdstuk vraagt om een nieuw kantoor. Dit jaar zijn we naar een nieuwe locatie verhuisd om zo de kosten 

voor onze huisvesting te minderen. Het huidige pand behoort volkomen tot Islamic Relief Nederland. Dit pand biedt meer ruimte en de juiste

kantoorruimte. Hiermee is de reorganisatie ook afgerond. Een ander mooi resultaat dat we in het jaar 2017 hebben bereikt, is de toename van 12.6% 

in donaties. Dit bevestigt voor ons het vertrouwen dat onze donateurs hebben in Islamic Relief Nederland. Wij hopen ook komend jaar deze 

vertrouwensband te waarborgen. Namens de gehele organisatie wil ik onze donateurs, vrijwilligers en partners hartelijk bedanken voor de donaties, 

samenwerking en de inzet in het afgelopen jaar. Wij zijn trots en dankbaar voor de mooie dingen die wij dankzij uw hulp hebben mogen realiseren. 

Wij hopen u in sha Allah volgend jaar met zelfs mooiere resultaten te mogen berichten.

Met vredige groet,

M'hamed Abalhaj General Manager

VOORWOORD
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ISLAMIC RELIEF

Islamic Relief is in 1984 opgericht in Birmingham als reactie op de hongersnood in Afrika en 

is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste humanitaire hulporganisaties ter wereld.

ISLAMIC RELIEF NEDERLAND 

Islamic Relief Nederland is onderdeel van de Islamic Relief Worldwide familie en opereert 

volledig zelfstandig. We slaan regelmatig de handen ineen met Islamic Relief Worldwide of één 

van onze andere kantoren in o.a. Bangladesh, Duitsland, Irak, Libanon, Zweden, Australië, Maleisië, Zuid-Afrika, 

Mali en de V.S. Ons Nederlandse kantoor opende haar deuren in 1992 en is nog altijd gevestigd in Amsterdam. 

Met een gepassioneerd en toegewijd team van 13 medewerkers en 360 loyale vrijwilligers zetten wij ons 

in om zo veel mogelijk mensen te helpen.
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MISSIE
Islamic Relief is een internationale humanitaire hulporganisatie die zich actief inzet om de 

levensomstandigheden van de allerarmsten te verbeteren. Dit doen wij onder andere door:

 Het bieden van noodhulp bij rampen en oorlogen en het steunen van de wederopbouw. 

 Het bevorderen van duurzame ontwikkeling op het gebied van onderwijs, medische zorg, 

 voeding, water en inkomstengenererende activiteiten. 

 Het lobbyen ten behoeve van de minderbedeelden.

Wij helpen mensen in nood, ongeacht religie, ras, etniciteit of sekse. Daarnaast houdt onze 

organisatie zich ook aan het neutraliteitsbeginsel en mengt zich niet in politieke, 

VISIE
Islamic Relief streeft naar een zorgzame wereld waarin de primaire behoeftes van ’s werelds 

armste mensen worden vervuld. Daarbij vormen de humanitaire waarden van de islam onze inspiratiebron: 

barmhartigheid, saamhorigheid en gelijkwaardigheid.
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Islamic Relief partners

Waar wij werken

Islamic Relief is actief in de volgende landen:

Afghanistan

Albanië

Australië

Bangladesh

België

Bosnië-Herzegovina 

Canada

Centraal Afrikaanse Republiek 

China

Duitsland

Egypte

Ethiopië 

Frankrijk

Haïti

India

Indonesië

Irak

Italië 

Jemen 

Jordanië

Kosovo

Kenia

Libanon 

Malawi 

Mali

Myanmar

Nepal

Niger

Pakistan

de Palestijnse Gebieden 

de Russische Federatie

Somalië

Soedan

Sri Lanka 

Tsjaad

Tsjetsjenië 

Tunesië



ONZE PROJECTEN
Islamic Relief werkt op verschillende manieren aan het verbeteren van de levensomstandigheden van 

de allerzwaksten in de samenleving; zowel door het bieden van noodhulp en wederopbouw als door 

het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Islamic Relief werkt aan de volgende doelen:
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Noodhulp & voorbereidingen op rampen

Onderwijs

Wij voorzien in de eerste levensbehoeftes na een humanitaire ramp 

en bieden hulp aan in de vorm van medische zorg, water, levensmiddelen, 

onderdak en geven training ter voorbereiding op rampen.

Ook vragen alfabetisering en vakonderwijs meer aandacht. 

Hierbij bieden wij speciale hulp bij de groep die het minste toegang 

heeft tot onderwijs: vrouwen en meisjes.

Kindwelzijn
Dankzij het 1-op-1 Sponsorproject en het Algemeen Weesfonds 

kunnen weeskinderen zich weer kind voelen, zij kunnen naar school 

gaan om zich te ontwikkelen en ook wordt gezondheidszorg weer 

toegankelijk. 

Daarnaast ontvangen ze algemene ondersteuning voor een betere 

levensstandaaard.

Water en sanitair
Islamic Relief werkt aan voorzieningen voor schoon drinkwater en sanitair 

en zorgt voor voorlichting over hygiëne.

Gezondheid
Zowel preventie als behandeling van ziektes behoren tot ons werkgebied. 

Daarbij geven we speciale aandacht aan kansarme weeskinderen en 

kwetsbare weduwen.

Inkomenszekerheid
We werken aan economische zelfstandigheid van mensen door 

het aanbieden van islamitisch microkrediet (rentevrije leningen).
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PROJECTEN 2017

AFGHANISTAN 

PROBLEEM:  

aanhoudende inspanningen van het Ministerie van Volksgezondheid Afghanistan, is er een enorme kloof tussen vraag en 
aanbod. Vele burgers houden het zo niet langer vol en hebben onmiddellijk hulp nodig. Één van de ernstige redenen die het 
welzijn van de mens in Afghanistan verslechterd en schade toebrengt, is het drugsgebruik en de verslaving aan verdovende 
middelen. Afghanistan is één van de grootste producenten van verdovende middelen ter wereld en ondanks de steun van de 
internationale gemeenschap en de inspanningen van de nationale regering, groeit het probleem iedere dag. Met meer dan 
3,5miljoen drugsverslaafden staat deze verwoestende toestand op het punt te escaleren, gezien de slechte sociaal-politieke en 
economische omstandigheden. 

PROJECT:  
Het doel van het project is het bieden van basisgezondheidsdiensten (voornamelijk aan vrouwen en kinderen) en het creëren van 
bewustzijn rondom de gevaren van drugsmisbruik. Dit wordt gedaan d.m.v. de verstrekking van bewustmakingssessies en 
gezondheidsberichten. De gezondheidsberichten bevatten informatie over de schade van drugs en preventieve maatregelen ter 
voorkoming van van drugsverslaving. Dit wordt gedaan aan de hand van Islamitische lezingen en uitspraken. In totaal worden 40.000 
behoe�igen geholpen. 

PROJECTLOCATIE: 
In het district Shor-Tepa 
in de provincie Balkh  

PROJECTNAAM: 
Gezondheidsproject 

STARTDATUM: 

01 | 11 | 2017 

EINDDATUM: 
31 | 10 | 2018 

UITGEGEVEN BEDRAG: 
€167.000,-

Het land is er sinds de burgeroorlog slecht aan toe, verschillende sectoren van de economie raakten ernstig beschadigd. 
Dit resulteerde in een armoede die het land in de top 30 van ‘armste landen ter wereld’ bracht.
Verder is er sprake van een landklimaat, wat betekent dat er hete zomers en koude winters zijn. De enige regenlandbouw die mogelijk is,
is in de bergen door een beetje neerslag. Het Westen van Afghanistan hee� een woestijnklimaat. In dit gebied kunnen de temperaturen oplopen tot wel 50 graden.
Kortom, het klimaat kent enkel een zomer en een winter. e zomer en winter gaan enorm snel in elkaar over, de overgang duurt slechts een aantal uur. 
Plotselinge sterke temperatuurdalingen en/of -stijgingen zijn heel normaal hier.

als gevolg van ziekte of ondervoeding.

RESULTATEN:
In totaal werd er 
€167.000,- besteed 
aan dit project.
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PROJECTEN 2017

ETHIOPIË

PROBLEEM:  
In Ethiopië bevinden zich maar liefst 4.500.000 weeskinderen, Islamic Relief Nederland is één van de organisaties die dit 
probleem probeert aan te pakken middels het 1-op-1 sponsorproject. Met succes, want we hebben aan kunnen tonen dat dit
 project bijdraagt aan de welzijn van deze kinderen. Echter beseffen wij ons ook dat er binnen het gezin een stabiele situatie 
gecreëerd moet worden waarbij de levensvoorzieningen aanwezig zijn.
Het op lange termijn beschikbaar stellen van levensvoorzieningen is belangrijk om de kinderen op duurzame wijze uit de armoede 
te halen. Dit wordt gedaan middels het ondersteunen van moeders, die weduwe zijn en de wezen.

Als een van de grootste landen hee� Ethiopië een groot inwonersaantal van meer dan 100 miljoen De economie is a�ankelijk van een beperkt aantal landbouwprojecten. 
De prijzen hiervan fluctueren sterk op de wereldmarkt. Fluctuaties in bijvoorbeeld de koffieprijzen hebben directe consequenties voor maar liefst 25% van de bevolking. 
Dit zijn 10.000.000 mensen.

Het klimaat in Ethiopië draagt bij aan het armoedeprobleem. Het land kent namelijk een onregelmatige verloop van neerslag.
Dit is te merken aan de grote verschillen in de totale hoeveelheid neerslag binnen het land. Zo kent het land groene vlaktes, maar ook gebieden waar de droogte zorgt voor 
ziektes en honger die veel ster�egevallen tot gevolg hebben

PROJECT:  
Weduwen worden ondersteund bij het voorbereiden van bedrijfsplannen en activiteiten waarbij inkomsten gegenereerd
zouden kunnen worden. Wij bieden hen identificatie-, selectie-, planning- en managementopleidingen voor het opzetten van een 
eigen bedrijf. Verder worden er workshops over leningen en marktkoppelingen verstrekt. De vrouwen worden gekoppeld aan 
verschillende kleine en micro-ontwikkelingsbedrijven en microfinancieringsinstellingen. 
Hierbij ontwikkelen wij een duidelijke en transparante afstudeerstrategie. Deze aanpak zal de capaciteit van lokale diensten voor 
de vrouwen en andere burgers voor bedrijfsontwikkeling vergroten. Hierbij worden tegelijkertijd de koppelingen tussen doelgroepen 
en dienstverleners verbeterd.

PROJECTLOCATIE: 
Addis, Ketema, Addis 
Ababa – Ethiopië

PROJECTNAAM: 
Inkomenszekerheid 
project 

STARTDATUM: 

01 | 11 | 2017  

EINDDATUM: 
31 | 10 | 2018 

UITGEGEVEN BEDRAG: 
€100.000,-

RESULTATEN:
In totaal werd er 
€100.000,- besteed 
aan dit project 
en werden 470 
weduwen geholpen.
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PROJECTEN 2017

JORDANIË

PROBLEEM:  
Weeskinderen worden beschouwd als de meest kwetsbare groep in de samenleving.
Vaak valt de voornaamste bron van inkomen en bescherming weg bij het overlijden van de vader.
Hierdoor lopen weesgezinnen vaak gevaar. Als gevolg van de stijgende kosten van de basisbehoe�en
(huisvesting, onderwijs, gezondheid), moeten veel weesgezinnen overleven zonder deze basisbehoe�en. 
Islamic Relief Nederland stree� er naar om weeskinderen een basisstandaard te bieden die zich richt op de volgende gebieden: 

Voeding | Basis gezondheidszorg | Sociale welvaart | Klimaatgeschikte kleding | Onderwijs | Onderdak
 

Door de vele kosten en zorgen die dit soort gezinnen met zich meekrijgen, is nieuwe kleding een bepaalde luxe die 
zij zich niet kunnen veroorloven. 

PROJECT:  
De weesgezinnen werden voorzien van kledingvouchers, waarbij kleding voor Eid al Adha kon worden aangescha�
Ondanks dat deze kinderen en hun ouders iedere dag nieuwe problemen voorgeschoteld krijgen, verdient een ieder een 
feestelijke Eid.

PROJECTLOCATIE: 
Noord Jordanië

PROJECTNAAM: 
Eid- en schoolkleding 
voor weeskinderen 

STARTDATUM: 

22 | 08 | 2017  

EINDDATUM: 
15 | 10 | 2017 

UITGEGEVEN BEDRAG: 
€17.500,-

RESULTATEN:
In totaal werd er 
€17.500,- besteed 
aan dit project 
en werden 646 
weeskinderen 
voorzien van 
kledingbonnen. 

De oorlog van 1967 in Jordanië zorgde ervoor dat de Westoever wegviel, hierbij gingen zowel de belangrijkste inkomsten uit de daar gevestigde en relatief hoog 
ontwikkelde landbouw als uit het snel groeiende toerisme verloren. Jordanië herpakte zich na een aantal jaar, maar ook dat mocht niet baten. De golfcrisis van 1990-1991
en de Tweede Golfoorlog zorgde ervoor dat ondanks alle inspanningen van Jordanië, de economie weer in het nauw raakte. Slechts 12% van het grondgebied is geschikt
voor landbouw. Het belangrijkste landbouwgebied verloor Jordanië in de oorlog van 1967, de Westelijke Jordaanoever. Naast de infrastructurele problemen kampt de 
landbouw ook met een tekort aan arbeidskrachten. Voor mechanisatie ontbreken vaak de nodige financiële middelen. Jordanië beschikt, in tegenstelling tot zijn 
buurlanden Irak en Saoedi-Arabië, niet over olie- en gasvoorraden. Het land moet deze producten importeren.
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PROJECTEN 2017

MALI

PROBLEEM:  

Ondanks de recente verbetering, zijn armoede en gebrek aan middelen twee van de belangrijkste ontwikkelingsuitdagingen 
waarmee de meerderheid van de burgers wordt geconfronteerd. In Mali is de toegang tot drinkwater tussen 2012 en 2014 
met vijf procentpunten gedaald van 68,5% naar 63,8% op alle niveaus: nationaal, stedelijk en landelijk. 
Er is grote ongelijkheid in de toegang tot veilig drinkwater tussen landelijke en stedelijke gebieden, met een toegang op 
plattelandsgebieden van 61,8%, vergeleken met 68,7% in stedelijke en semi-stedelijke gebieden. Meer dan een derde van
 de bevolking hee� geen toegang tot veilig drinkwater. Dit project zal worden uitgevoerd in de dorpen Bladje, Komitan, 
Siramana en Tamala, waar de drink-watervoorziening extreem laag is en niet voldoende om te voorzien in de met het 
landelijke niveau in plattelandsgebieden van 61,8%
 

PROJECT:  
Islamic Relief zal een lokale onderneming inhuren om een geofysisch onderzoek uit te voeren voor watersysteemlocaties, 
vóór het boren van de waterpartijen. Zo zal de beschikbaarheid van grondwater worden bepaald.Monsters van het water 
worden verzonden naar waterkwaliteitslaboratoria om de kwaliteit te bepalen.Gebaseerd op deze resultaten zal de bouw 
beginnen en worden de pijpen aangelegd. De watersystemen worden verbonden met dorpen om de loopafstand te verminderen. 
Er zullen 5 zonne-energie waterdistributiesystemen aangelegd worden met verbindingen aan waterpunten. 
Alle punten worden geregistreerd als community-items in het dorp, zoals overeengekomen met de gemeenschappen. 
Als de realisatie van deze systemen voldaan is, zullen duizenden mensen toegang hebben tot schoon water.

PROJECTLOCATIE: 
Bladje, Komitan, 
Siramana, Tamala 

PROJECTNAAM: 
Schoon 
watervoorzieningen

STARTDATUM: 

10 | 11 | 2017  

EINDDATUM: 
09 | 11 | 2018 

UITGEGEVEN BEDRAG: 
€155.000,-

RESULTATEN:
In totaal werd er 
€155.000,- besteed 
aan dit project 
en werden 6000 
mensen voor-zien 
van schoon water.

Mali behoort tot een van de armste landen ter wereld. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking is slechts €1000,- per jaar (2013). De economie is zwaar getroffen, 
o.a. door tegenvallende oogsten en de stijgingen van de aardolieprijzen. Door gebrek aan reserves, was het land niet in staat deze klappen op te vangen. In de jaren tachtig probeerde 
Mali zichzelf te voorzien in eigen voedselbehoe�e na jaren van hongersnood. Echter, leverde dit weinig op. Ondanks deze omstandigheden, is altijd gepoogd om dit doel vooralsnog 
te behalen. Grote delen van industriële producties vinden plaats in staatsbedrijven. 
Helaas gaan deze gebukt onder gebrek aan efficiëntie, verliezen en corruptie. Een eigen economie, daar is in Mali nauwelijks sprake van. 
Dit hee� als gevolg dat veel streken in Mali a�ankelijk zijn van donaties door familieleden uit het buitenland. Naast de zelfvoorziening is de gezondheidszorg een van 
de slechtste ter wereld
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PROJECTEN 2017

MYANMAR

PROBLEEM: 
 

Duizenden huizen werden verwoest . Met name in het noorden van Rakhine en Sittwee was de schade enorm. 
Veel schuilplaatsen van inheemsen zijn verwoest.Dit omvat ongeveer 200 huizen die ernstig zijn toegetakeld en 400 huizen die 
volledig zijn ingestort. Er is gebrek aan voedselrantsoenen, drinkwater en latrines. De situatie in Rakhine was voor cycloon Mora al 
veerzienwekkend, maar is na deze natuurramp alleen maar verder verergerd. Niet alleen op het gebied van onderdak voor de 
bevolking, maar ook op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. 
 

PROJECT:  

onderkomens door cycloon Mora zijn verwoest of zwaar zijn beschadigd. Het doel is 80 lange-termijn onderkomens te bouwen 
in overeenstemming met de vereisten van de regering van Rakhine. Elk van onze 80 onderkomens zal worden gebouwd volgens 
het standaardontwerp: gelijke afmetingen en structurele bepalingen. Acht kamers voor acht gezinnen die gemiddeld uit vijf 
personen bestaan. Het totale aantal begunstigden = 80*8*5 = 3200. De gezinnen waar we ons op zullen richten, zijn in 2012 
met geweld uit hun huizen verdreven. Ze wonen nu al meer dan vijf jaar in de kampen.
We zullen onze inspanningen concentreren op huishoudens met ouderen en gehandicapten (4,86%). Daarnaast focussen we 

hulporganisaties. De gezinnen die worden geholpen bestaan uit een groot deel uit kinderen en adolescenten. Zij kunnen hun 
bezittingen niet beschermen en zijn ‘s nachts bang en voelen paniek van de regen. Vanuit humanitair oogpunt zijn ze dus de 

recht op onderdak voor noodsituaties dringend aan te pakken.

PROJECTLOCATIE: 
Rakhine

PROJECTNAAM: 
SOS Myanmar

STARTDATUM: 

01 | 08 | 2017  

EINDDATUM: 
30 | 11 | 2017 

UITGEGEVEN BEDRAG: 
€347.158,-

RESULTATEN:
In totaal werd er 
€347.158,- besteed 
aan dit project en 
zijn 3200 mensen 
geholpen aan een 
veilig onderkomen. 

gehavend uit. De eenzijdige economie hielp het land daarbij ook niet, deze steunde volledig op de rijstbouw. Tegenwoordig is de opbrengst in rijst nauwelijks genoeg voor de 
burgers, laat staan voor export. Door de vele regen in de moessontijd zijn natuurrampen helaas een regelmatig terugkerend fenomeen. Nieuwsberichten over doden als gevolg 
van deze natuurrampen 

 

(Bijdrage Islamic Relief Nederland €8730)
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PROJECTEN 2017

NIGER

PROBLEEM:  

20.000.000 mensen wereldwijd! In Niger is de prevalentie van blindheid 2,2%, waarbij cataract de eerste oorzaak is. Er wordt 
maar één cataractoperatie per 250.000 inwoners elk jaar uitgevoerd, de kosten hiervan zijn erg hoog: circa €100,- tot €300,-. 
 

PROJECT:  
Om het lijden van deze mensen te stoppen besloot Islamic Relief dit project te lanceren, chirurgie kampen worden opgezet 

500 mensen die aan cataract lijden. Het doel is om het zicht van de mensen te verbeteren. Ook richt het project zich om het 
verstrekken van informatie over de oorzaken van blindheid en hoe je het kunt voorkomen. 

Het project start met een bewustmakingscampagne in twee doelgebieden van Maradi, over oogziektepreventie. Na de 
campagne zal het projecten worden opgezet. 

PROJECTLOCATIE: 
Regio Maradi: Districten 
van Dakoro en Guidan 
Roumdji 

PROJECTNAAM: 
Cataractchirurgie & 
Oogziektesbestrijding

STARTDATUM: 

01 | 03 | 2017

01 | 07 | 2017

 

EINDDATUM: 

UITGEGEVEN BEDRAG: 
€50.000,-

RESULTATEN:
In totaal werd er 
€50.000,- besteed 
aan dit project en 
zijn 1.000 mensen 
geholpen.

Maar liefst 85% van de bevolking werkt in de landbouw, waarbij maar slechts 3% van het beschikbare landoppervlak gebruikt kan worden. 
Van de 3% beschikbare landoppervlak wordt 7% gebruikt voor veeteelt. Voor de export van Niger is alleen veeteelt van belang. 

miljoen jongeren, meldt de organisatie. Chronisch ondervoede vrouwen zullen later ook kwetsbare kinderen met ondergewicht krijgen, licht de kinderrechtenorganisatie toe. 

gevolgen.’’
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PROJECTEN 2017

NIGER

PROBLEEM: 

 

 

PROJECT: 
 

Het programma stelt een aanpak op die gebaseerd is op de heersende omstandigheden en contexten waarin vrouwen
zich bevinden.  Hiervoor zal een zorgvuldige analyse worden uitgevoerd van de intra-huishoudelijke relaties en machtsdynamiek in Niger.
Aan de vrouwen zal een pakket aan trainingen worden gegeven. Deze trainingen betreffen informatie over het behoud van milieu, 
het gebruik van contant geld en het inzettten van hulpmiddelen voor landrevalidatie. Verder zal er gezorgd voor een gelijke deelname aan 
communautaire commissies, waaronder commissies voor landrevalidatie. Het project biedt trainingen over onderwerpen die relevant zijn 
voor vrouwen en mannen om deel te nemen aan de bescherming van het levensonderhoud. De uitbetaling van contant geld aan vrouwen 
zal hen in staat stellen deel te nemen aan de besluitvorming en controle te nemen over zaken die hun leven beïnvloeden. Door zich te 
richten op specifieke activiteiten die begeleid worden door vrouwen, zal het project ervoor zorgen dat vrouwen aan hun praktische 
behoe�en voldoen. De capaciteitsopbouw en mobilisatie van de gemeenschap zullen deze vrouwen een stem geven en hen ertoe brengen 
hun strategische behoe�e verbeteren.

PROJECTLOCATIE: 
Simiri

PROJECTNAAM: 
Inkomens-
zekerheidproject

STARTDATUM: 

01 | 02 | 2017  

EINDDATUM: 
Onbekend

UITGEGEVEN BEDRAG: 
€50.000,-

RESULTATEN:
 In totaal werd er 
€50.000,- besteed 
aan dit project en 
zijn 2.000 mensen 
geholpen.

Maar liefst 85% van de bevolking werkt in de landbouw, waarbij maar slechts 3% van het beschikbare landoppervlak gebruikt kan worden. 
Van de 3% beschikbare landoppervlak wordt 7% gebruikt voor veeteelt. Voor de export van Niger is alleen veeteelt van belang. 

miljoen jongeren, meldt de organisatie. Chronisch ondervoede vrouwen zullen later ook kwetsbare kinderen met ondergewicht krijgen, licht de kinderrechtenorganisatie toe. 

gevolgen.’’

De noodzaak van deze interventie kwam voort uit de consistente feedback. Een vorige project omvatte o.a.:
Voedselhulp | Medische benodigdheden | Non-food producten | Onderwijsondersteuning.
Dit werd geboden aan de meest kwetsbare huishoudens. Tijdens dit project gaven de mensen hun prioriteiten aan: 
weer toegang krijgen tot het onderwijs. Ze vroegen om de levering van educatieve tools en/of kits. Schijnbaar had dit 
aanzienlijk effect op de bescherming en verlichten van lijden van de studenten. Kennis gee� kinderen de kracht om te 
dromen van een betere toekomst en het vertrouwen dat nodig is om een volledige opleiding na te streven, wat weer 
generaties zal helpen. Onderwijs maakt ook een significant verschil voor volwassenen. Vooral wanneer het van toepassing 
is op het dagelijks, inclusief voeding, gezondheidszorg en gendergelijkheid. Wanneer volwassenen leren, worden ze
rolmodellen voor hun kinderen, die ook willen leren.
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PROJECTEN 2017

PALESTINA

PROBLEEM:  
De noodzaak van deze interventie kwam voort uit de consistente feedback. Een vorige project omvatte o.a.:
Voedselhulp | Medische benodigdheden | Non-food producten | Onderwijsondersteuning

Dit werd geboden aan de meest kwetsbare huishoudens. Dit project is gericht op de grootste behoe�en van de 
hulpbehoevenden: het weer toegang krijgen tot onderwijs. Daarbij was hun verzoek om onderwijsmateriaal geleverd te krijgen 
die hen bij deze stap zou helpen. Dit hee� aanzienlijk effect gehad op het verlichten van het lijden onder de studenten. 
Kennis gee� de jeugd kracht om te dromen van een betere toekomst en het vertrouwen dat nodig is om een volledige 
opleiding na te streven. Het waarmaken van deze dromen zal de komende generaties ook vooruit helpen. Onderwijs maakt 
ook een significant verschil voor volwassenen. In het dagelijks leven draagt onderwijs bij aan kennis met betrekking tot voeding, 
gezondheidszorg en gendergelijkheid. Wanneer volwassenen deze kennis kunnen opdoen, zijn zij in staat om te fungeren als 
rolmodellen voor hun kinderen.

PROJECT:  
Dit project is bedoeld om de meest kwetsbare studenten in de Gazastrook de ondersteunen in het opnieuw deelnemen aan het 
basisonderwijs. Middels dit project zijn zij voorzien van adequate fysieke uitrustingen en hulpmiddelen ten behoeve van het volgen 
van onderwijs. Islamic Relief Nederland zorgt ervoor dat de meest kwetsbare kinderen waardig en fatsoenlijk kunnen re-integreren 
in het onderwijs. Het onderwijspakket bevat een schooltas, een schooluniform, briefpapier en andere hulpmiddelen die nodig zijn 
om de capaciteit van de student te vergroten, zoals een bril of een hoortoestel.

PROJECTLOCATIE: 
Gaza

PROJECTNAAM: 
Schoolspullen voor 
kwetsbare studenten

STARTDATUM: 

27 | 08 | 2017  

EINDDATUM: 
21 | 12 | 2017  

UITGEGEVEN BEDRAG: 
€30.000,-

RESULTATEN:
In totaal werd er 
€30.000,- besteed 
aan dit project en 
zijn 300 kinderen 
voorzien van 
schoolspullen. 

gevaar en onzekerheid is wat Palestijnen hebben moeten doorstaan en tot de dag van vandaag nog steeds meemaken. Hierdoor is ongeveer 80 procent van de bevolking 

essentiële infrastructuur zoals elektriciteitscentrales, waterzuiveringsinstallaties, ziekenhuizen en scholen werden beschadigd of vernietigd. Bijna 11.000 huizen waren in puin 
achtergebleven. Maanden later zullen naar schatting 108.000 Palestijnen voor de lange termijn worden ontheemd. Honderdduizenden leven nog steeds in noodopvang die op 
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PROJECTEN 2017

PALESTINA
PROBLEEM:  

De humanitaire situatie in de Gazastrook verslechtert iedere dag als een directe consequentie van de 10-jarige blokkering
en drie grote escalaties in de afgelopen zes jaar. Burgers in Gaza hebben te maken met een reeks van 
beveiligingsbedreigingen, waaronder bedreiging van het leven en de veiligheid en de vernietiging of schade aan huizen 
en andere eigendommen. Deze dreiging beïnvloedt hun recht op fundamentele mensenrechten op negatieve wijze. 
De gevechten in de maanden juli en augustus in 2014 hebben met name een grote impact gehad. Deze hebben geleid tot 
grote vernielingen aan huizen, openbare infrastructuur en educatieve en medische voorzieningen. Daarnaast hee� deze 
catastrofe het leven geëist van meer dan 2200 mensen. Dit hee� geleid tot een grootschalige binnenlandse verplaatsing van
de bevolking van Gaza (28% van de bevolking). Ongeveer 75.000 mensen van wie de huizen werden vernietigd of zwaar 
beschadigd zijn geraakt als gevolg van de vijandelijkheden, bleven ontheemd; stroomuitval bleef de levering van basisdiensten 
belemmeren en van duizenden Palestijnen in Gaza is het levensonderhoud vernietigd of verstoord. De context van Gaza hee�
geresulteerd in opgehoopt leed van de bevolking van een slechte sociaaleconomische status en aanhoudende psychosociale 
stress. Het is dichtbevolkt en een overwegend stedelijk milieu, waardoor iedereen in Gaza werd blootgesteld aan het conflict, 
resulterend in een gevoel van onveiligheid, en het gevoel dat er geen veilige plek in Gaza is om bescherming te zoeken.

PROJECT: 

 

Islamic Relief speelt in Palestina een actieve rol op het gebied van psychosociale ondersteuning. In Gaza zijn meerdere 
psychosociale counselingcentra voor kinderen en gezinnen geïnstalleerd. Deze werken samen met lokale counselingsbureaus 
om elkaars psychosociale benaderingen en technieken aan te leren en over te dragen. Er worden activiteiten georganiseerd voor
de mensen die hier behoe�e aan hebben. Deze activiteiten omvatten gestructureerde psychosociale ondersteuningssessies, 
individuele en groepsadvisering, gezinsbegeleiding, huisbezoeken, sportactiviteiten, praktische initiatieven via een kindgerichte
aanpak en volledige participatie. Het project hee� als doel psychosociale ondersteuning aan de families te bieden. Vervolgens 
wordt onderzocht welke moeders en kinderen lijden aan psychische problemen. Zij worden doorverwezen naar de lokale 
counselingcentra om deel te nemen aan psychosociale activiteiten. Personen met ernstige psychische problemen worden 
doorverwezen naar de psycholoog van de lokale centra. Ter voorbereiding van dit project voert het Islamic Relief projectteam 
veldbezoeken uit bij lokale partners en gezinshuishoudens.

PROJECTLOCATIE: 
Gaza

PROJECTNAAM: 
Veiligheid waarborgen 
voor de kinderen in 
Gaza

STARTDATUM: 

28 | 09 | 2017  

EINDDATUM: 
24 | 12 | 2018  

UITGEGEVEN BEDRAG: 
€150.000,-

RESULTATEN:
In totaal werd er 
€150.000,- besteed 
aan dit project. 
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PROJECTEN 2017

SOMALIË

PROBLEEM:  
Recente statistieken geven aan dat 6,2miljoen burgers, halve populatie van Somalie, gebrek hebben aan humanitaire hulp. 

is meer dan een miljoen mensen die onmiddellijke humanitaire ondersteuning van voedsel en water nodig hebben. Naar 
schatting zijn 363000 kinderen jonger dan vijf jaar acuut ondervoed, waaronder 71000 die ernstig ondervoed zijn en een 
verhoogd risico lopen op ziekte en overlijden.

PROJECT:  

het verstrekken van een levensreddende voedselmand om de 210 meest kwetsbare huishoudens, circa 1300 mensen, te 
ondersteunen. Een lijst van etenswaren die werden verstrekt:  

25kg Rijst  |   25kg Meel  |  10kg Suiker  |  5l Olie  |  4kg Pap  |  2kg Dadels  |  900g Melk

PROJECTLOCATIE: 
Baidoa : Zuid-Somalië

PROJECTNAAM: 
Voedselpakketten

STARTDATUM: 

01 | 06 | 2017  

EINDDATUM: 
31 | 08 | 2017  

UITGEGEVEN BEDRAG: 
€20.004,- RESULTATEN:

In totaal werd er 
€20.004,- besteed 
aan dit project, 
waarbij er maar 
liefst 1260 
voedselpakketten 
werden uitgedeeld.

droogte is de landbouwproductie gelimiteerd tot de kunstprovincies. Het grootste gedeelte van Somalië is woestijn of semiwoestijn. Verbouwing van het land is slechts 

 
Het gebrek aan gratis medische zorg komt bovenop de chronische armoede en ernstige droogte. Gezondheidsindicatoren in Somalië behoren tot de laagste ter wereld op het 

haar zwangerschap of bevalling. Één op vijf is accuut ondervoed. 



18

PROJECTEN 2017

SOMALIË

PROBLEEM: 

 

Islamic Relief ondersteunt momenteel twee gezondheidscentra in Mogadishu die primaire gezondheidsdiensten leveren aan meer dan
30.000 inwoners. Gemiddeld worden 70 patiënten behandeld in deze gezondheidscentra. De meesten van hen zijn vrouwen en kinderen. 
Islamic Relief Nederland wil graag doorgaan met deze diensten, omdat er serieuze aandacht nodig is voor de gezondheid van moeder en 
kind. Inmiddels is cholera naar bijna alle districten uitgebroken waar wij ons project uitvoeren.  Tot nu toe werden 877 nieuwe 
vermoedelijke gevallen van cholera en 15 sterfgevallen gemeld uit 37 districten tijdens epidemiologische week 4 (23-29 januari 2017). 
Er zijn ook rapporten over acute ondervoeding in Somalië als gevolg van droogte.

PROJECT: 

 
aan de droogte. Door middel van speciale voeding zal dit project ook weerstand van alle kinderen onder de 5 jaar en zwangere
vrouwen verbeteren. 

PROJECTLOCATIE: 
Mogadishu

PROJECTNAAM: 
Gezondheidsproject

STARTDATUM: 

01 | 08 | 2017  

EINDDATUM: 
31 | 01 | 2017  

UITGEGEVEN BEDRAG: 
€70.500,- RESULTATEN:

In totaal werd er 
€70.500,- besteed 
aan dit project
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PROJECTEN 2017

JEMEN

PROBLEEM:  
Begin 2017 zijn er ruim 400.000 mensen besmet met cholera. Bijna 2.000 mensen zijn hieraan overleden. Vanwege de 
slechte toegang tot gezondheidszorg en beperkte bekwaamheid van gezondheidswerkers, verbeteren de omstandigheden 
nauwelijks. Na de cholerauitbraak volgde een onderzoek naar de oorzaak. Deze lag vooral in het gebrek aan 
gezondheidszorg en onhygiënische voorzieningen. Daarnaast heeft een zware regenval ervoor gezorgd dat vele 
waterbronnen verontreinigd met afval. Het warme weer in Jemen zorgt er bovendien ook nog eens voor dat er een 
gunstig klimaat ontstaat voor de ziekteverwekkers die o.a. diarree veroorzaken. De cholera epidemie brak uit toen de 
gezondheidszorg in een dieptepunt zat. Dit kwam door de voortdurende conflicten in het land. Hulpmiddelen waren 
ontoereikend en er was een sterk tekort aan laboratoria. De cholera verspreidt zich via het water, voedsel en uitwerpselen. 
Het is dan ook uiterst noodzakelijk dat er snel wordt gereageerd op besmette mensen en dat de besmetting via water moet 
worden gestopt. Verder zullen er ook bewustwordingsprojecten onder de burgers gehouden moeten worden.

PROJECT:  
Het project is bedoelt als een noodmaatregel tegen de uitbraak van AWD (Acute Waterige Diarree) en Cholera. 
De interventies zijn gericht op het verlenen van hulp aan besmette personen of personen die bepaalde symptomen 
aantonen van de ziektes. Daarnaast zal er gewerkt worden aan bewustwording onder de bevolking met betrekking 
tot deze ziektes. Kortom, er zal zowel 
preventieve als reactieve hulp worden geboden.

PROJECTLOCATIE: 
Sana’a Governorate

PROJECTNAAM: 
Noodhulp voor de 

bevolking in Jemen

STARTDATUM: 

20 | 08 | 2017  

EINDDATUM: 
20 | 10 | 2017  

UITGEGEVEN BEDRAG: 
€30.064,-

RESULTATEN:
In totaal werd er 
€30.064,- besteed 
aan dit project

ontheemd, humanitaire toegang is moeilijk en de overheid kan al maanden geen salarissen uitbetalen. Islamic Relief begon in 1998 te werken in Jemen en registreerde daar 

hulp aan veel moeilijk te bereiken gebieden. Ons landkantoor bevindt zich in de hoofdstad, Sana’a, en we hebben acht subkantoren in Dhamar, Amran, Aden, Taiz, Hodeida, 
Saada, Maarib en Rymah. Onze reactie op noodsituaties en ontwikkeling, inclusief voedselhulp, water en sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg, wees- en kinderzorg 

distribueren we momenteel meer dan 200.000 grote voedselpakketten naar families in vijf provincies rond Jemen.
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PROJECTEN 2017

SURINAME

PROBLEEM:  

Wereldwijd leven er mensen iedere dag in honger, en zo ook in Suriname.Tijdens de Ramadan zouden duizenden mensen 
geen suhoor hebben, laat staan een volledige i�aarmaaltijd.

Suriname is al jaren a�ankelijk van het buitenland. Tot op de dag van vandaag wordt de economie gedomineerd door de mijnbouw. Maar liefst 85% van de export bestaat 
uit aliminium, goud en olie. Dit maakt de economie zeer kwetsbaar en a�ankelijk van prijsschommelingen. De gezonheidszorg in Suriname is er desastreus aan toe.
Dit komt door gebrek aan overheidsgelden, artsen, infrastructuur en transportmogelijkheden. Ook is de armoede in Suriname verontrustend. Meer dan 15% van 
de bevolking onder de armoedegrens leefde.

PROJECT:  

Islamic Relief besloot om deze redenen de mensen de gehele maand Ramadan te voorzien van een voedselpakket.
De voedselpakketten bestaan o.a. uit:

 

PROJECTNAAM: 
Ramadan 
Voedselpakketten

STARTDATUM: 

26 | 05 | 2017  

EINDDATUM: 
24 | 06 | 2017  

UITGEGEVEN BEDRAG: 

€8000,-

RESULTATEN:
In totaal werd er 
€8000,- besteed aan 
dit project.
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RAMADANACTIE 2017

land     Aantal uitgedeelde 
     voedselpakketten

Afghanistan   400
Albanië    100
Bangladesh   800
Bosnië    100
Tsjaad    400
Tsjetsjenië    340
Ethiopië    400
India     400
Indonesië    100
Iraq     850
Jordanië    500

Kenia    500
Libanon    1000
Mali     700
Marokko    4000
Myanmar    700
Niger     700
Pakistan    500
Palestina Gaza   1300
Palestina West Bank  700
Somalië    400
Soedan    350
Syrië     800
Jemen    400

land     Aantal uitgedeelde 
     voedselpakketten

In 2017 nam Islamic Relief Nederland 16.440 voedselpakketten voor haar rekening. De voedselpakketten worden jaarlijks tijdens 

de maand Ramadan in verschillende landen wereldwijd uitgedeeld aan de meest armen. 

In totaal werd er €539.050 besteed aan dit project.  
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KURBANACTIE 2017

land     Aantal uitgedeelde 
     voedselpakketten

Afghanistan   84
Albanië    7
Bangladesh   109
Bosnië & herzegovina  22
Tsjaad    688
Tsjetsjenië    68
Ethiopië    293
India     463
Indonesië    12
Iraq     11
Kenya    230

Libanon    8
Malawai    574
Mali     833
Myanmar    817
Niger     1172
Pakistan    38
Palestina Gaza   131
Somalië    466
Sri lanka    588
Soedan    48
Syrië     112
Jemen    13
Zimbabwe    93

land     Aantal uitgedeelde 
     voedselpakketten
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KINDWELZIJN EN WEESPROJECTEN  2017

Top 10 landen gesponsorde weeskinderen 2016:

In 2017 werden ruim 48.000 weeskinderen gesponsord via het  I-op-I Sponsorproject van Islamic Relief Worldwide,waarvan 2.933

door ons Nederlandse kantoor. Islamic Relief biedt sponsorprojecten aan in verschillende landen wereldwijd en in diverse leeftijdscategorieën. 

Palestina
Gaza + westbank

852

Marokko

500

Bangladesh

202

Mali

157
India

119
Kenia

101

Pakistan

103
Sudan

145

Tsjetsjenië

139

Ethiopië

161
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ORGANISATIE & BESTUUR  2017

De organisatie
Stichting Islamic Relief Nederland is een niet-gouvernementele 

organisatie (NGO) en is sinds haar oprichting in 1992 gevestigd in 

Amsterdam. De organisatie bestaat uit het dagelijks bestuur, 

de directie, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. 

Islamic Relief Nederland staat ingeschreven in de Kamer van 

Koophandel te Amsterdam onder nummer 41211754.

Directie
De directie heeft als taak om beleid te maken in samenspraak met het 

dagelijks bestuur.De directie is verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van het beleid en geeft leiding aan het uitvoeringsapparaat 

dat daarvoor nodig is.  De directeur/General Manager ontvangt een 

salaris dat overeenkomt met de zwaarte van de functie zoals 

gebruikelijk in de sector. Inschaling vindt altijd plaats in overleg met 

het bestuur. 

Personeel
Om de professionaliteit van de organisatie te waarborgen, onder 

andere op het gebied van complexe projecten,campagnes en 

In 2017 had de organisatie 15 betaalde medewerkers, waarvan negen 

medewerkers op fulltime basis en zes parttime. Het personeel 

vertoont een grote mate van 

diversiteit en de man/vrouwverhouding was daarbij 8:7. 

Het opleidingsniveau van het personeel varieerde van academisch tot 

HBO en MBO. 

Het bestuur
In 2017 bestond het dagelijks bestuur van Islamic Relief Nederland 

uit twee leden:

Voorzitter    Dhr. dr. J. Zahri

Penningmeester   Dhr. A. Benmimoun

Statuten

In de statuten is aangegeven dat het bestuur uit ten minste drie en 

ten hoogste zeven leden bestaat. 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. Het bestuur van Islamic Relief 

Nederland hanteert duidelijke regels. De bestuursleden hebben elk 

een stem. In de statuten zijn bepalingen opgenomen waarmee de 

onafhankelijkheid van het bestuur wordt gewaarborgd. De functie 

van bestuurslid is onbezoldigd. De bestuursleden hebben wel recht 

op vergoeding van de door hen gemaakte onkosten. 
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ORGANISATIE & BESTUUR  2017
Stagiaires

Islamic Relief biedt jaarlijks stageplaatsen en probeert deze stages zo 

veel mogelijk aan te laten sluiten op de studie of opdracht van de  

stagiair. De organisatie heeft als erkend leerbedrijf voor stagiaires uit 

leerbedrijf bij het Kenniscentrum Handel.

MKB
Islamic Relief Nederland heeft sinds de oprichting in 1992, een 

belangrijke en onmisbare partner in het MKB. Zij steunen ons door 

heel Nederland middels onze bekende ‘groene spaarpot’. Met deze 

spaarpotten wordt geld opgehaald voor het Algemeen Weesfonds.

Scholen
Islamic Relief wil kinderen van jongs af aan betrokken laten zijn bij 

onderwerpen zoals armoede en waterschaarste. Door bewustwording 

te creëren op een jonge leeftijd, leren kinderen te waarderen onder 

welke levensomstandigheden zij leven. Maar nog belangrijker is dat zij 

leren dat zij een belangrijk verschil kunnen maken in deze wereld. 

Islamic Relief heeft goede relaties opgebouwd met  verschillende 

basisscholen door heel Nederland.

Moskeeën
We worden door moskeeën steeds vaker gevraagd als spreker op te 

treden over bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. In de maand 

Ramadan zamelen moskeeën geld in voor projecten van Islamic relief, 

zij zijn een onmisbare en waardevolle partner.

Vrijwilligers
In 2017 beschikte de organisatie over 350 vrijwilligers. Hun belangrijkste 

taken waren het lanceren van campagnes en hulpacties, het helpen 

organiseren van evenementen en administratieve ondersteuning van de 

Weesafdeling. 

Community fundraising 

De inkomsten van onze fondsenwervingsactiviteiten maken het 

mogelijk om veel mooie projecten te realiseren op mondiaal niveau. 

Weeskinderen kunnen bijvoorbeeld worden voorzien

van goed onderwijs, voeding, medische zorg etc. Daarnaast zijn er 

veel gemeenschappen die kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben. 

Islamic Relief is ervan overtuigd dat naast inkomstenwerving het 

creëren van bewustwording over de wereldwijde armoede van 

cruciaal belang is.  Er bestaat al jarenlang een goede samenwerking 

tussen organisaties, bedrijven, stichtingen en Islamic Relief die allen 

hart hebben voor hetgeen wat zij doen.



26

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA 
31 december 2017 31 december 2016

€                     €                       

Materiële vaste activa       (1)

Bedrijfsgebouwen en tereinen 1.040.271 1.088.958

Inventaris 24.916 11.077

Vervoermiddelen 6.140 6.900

1.071.327 1.106.935

Financiële vaste activa       (2)

Overige vorderingen 5.700 5.700

VLOTTENDE ACTIVA

      (3)Vorderingen 

Overige vorderingen 9.217 4.209

Overlopende activa 1.116.247 15.480

1.125.464 19.689

Liquide middelen       (4) 3.583.239 3.168.879

5.785.730 4.301.203
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

PASSIVA

VASTE ACTIVA 
31 december 2017 31 december 2016

€                    €                       

RESERVES       (5)

      (6)LANGLOPENDE PROJECT 
UITGAVEN

      (7)KORTLOPENDE SCHULDEN

3.152.596 2.455.185

Bestemde project uitgaven 1.174.250 439.558

Kortlopende deel project
uitgaven

1.092.830 960.732

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE 
VERZEKERINGEN 39.476 34.506

326.578 411.222Overlopende passiva

1.458.884 1.406.460

5.785.730 4.301.203
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STAAT VAN BETALEN LASTEN OVER 2017

PASSIVA

VASTE ACTIVA 
31 december 2017 31 december 2016

€                     €                       

Baten       (8)

      (9)

      (10)

Besteding fondsen en projecten

Overige baten

      (11)Lonen en salarissen

Som der bedrijfsopbrengsten
Lasten

5.620.688

2.313.890

57.489

32.190 51.715

      (12)Sociale lasten 53.220 61.782

      (13)Pensioenlasten 22.219 26.196

      (14)Overige personeelskosten 35.719 34.278

      (15)Afschrijvingen 21.669 20.626

      (16)Huisvestingskosten 12.176 16.796

      (17)Kantoorkosten 1.634 2.071

      (18)Fondsenwervingskosten 603.093 630.181

      (19)Algemene kosten 38.314 32.084

820.234 875.729

62.228

4.992.335

2.840.685

3.306.798

3.364.287 2.213.878

2.151.650

2.544.053 1.338.149




