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Islamic Relief Nederland

VOORWOORD
Het jaar 2010 werd getekend door twee grote natuurrampen: een zware aardbeving op Haïti en overstromingen
in Pakistan. De aardbeving op Haïti vond plaats op 12
januari. De gevolgen waren onvoorstelbaar: tienduizenden dodelijke slachtoffers, het land lag in puin. Daarbovenop kwam in oktober nog een cholera epidemie.
Gelukkig konden wij iets doen. Met de giften van onze
donateurs steunden wij een project om de verdere verspreiding van cholera een halt toe te roepen.
Februari dit jaar bezocht ik met onze projectmedewerker het veldkantoor van Islamic Relief in Pakistan.
We konden met eigen ogen zien hoeveel projecten
Islamic Relief daar implementeert. Zo werden we in
Kashmir hartelijk welkom geheten op de Chervaya
School. Eind juli begonnen de overstromingen. Een
gebied ter grootte van het Verenigd Koninkrijk liep onder
water. 1700 mensen verloren hun leven, 1.8 miljoen
mensen hun huis en de helft daarvan zag haar inkomen
teruglopen met 75 tot 100%.
Islamic Relief kwam meteen in actie. De getroffen bevolking in Pakistan ontving noodhulp via het hoofdkantoor
in het Verenigd Koninkrijk. Wereldwijd lanceerden de
fondswervende kantoren de actie SOS Pakistan. Deze
actie viel in de ramadan, wat extra drukte op ons kantoor
in Nederland gaf. De spiritualiteit van de ramadan heeft
geholpen om veel geld in te zamelen voor de slachtoffers
in Pakistan.
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Islamic Relief Nederland zal deze ingezamelde gelden
besteden aan de wederopbouw. De projecten zullen
starten vanaf januari 2011. Islamic Relief heeft gekozen
voor een integrale benadering, waarbij projecten worden
uitgevoerd op het gebied van onderdak, water, hygiëne en
sanitair, levensonderhoud en gezondheidszorg.

Het jaar 2010 bracht gelukkig ook goede zaken. In maart
bezochten de ambassadeurs van Islamic Relief Nederland ons veldkantoor in Mali. Ze maakten kennis met
projecten van Islamic Relief op het gebied van water,
weeskinderen en islamitisch microkrediet. Hun ervaringen konden de ambassadeurs delen tijdens het Water &
Wees evenement op 2 mei in The Sand. Met ruim 800
bezoekers was dit evenement een groot succes.
In juni bezocht ik Marokko, waar Islamic Relief al sinds
de aardbeving Al Hoceima van 1994 werkt. Doel van
dit bezoek was het versterken van de samenwerking
met onze lokale partnerorganisaties. Vanuit Nederland
steunden wij in Marokko dit jaar 130 weeskinderen. De
weeskinderen ontvangen financiële steun, maar ook hun
moeders worden niet vergeten. Zij ontvangen naailes,
alfabetisering en voorlichting over hygiëne.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u te
danken voor uw niet aflatende steun en vertrouwen in
Islamic Relief. Zoals u op de volgende pagina’s kunt
lezen, hebben wij dankzij uw steun vele waardevolle
projecten kunnen realiseren.
Mostapha Bouchallikh
Directeur Islamic Relief Nederland

Onze projecten

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 werelds 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 Noodhulporganisaties. Dat houdt onder meer
in dat Islamic Relief hulp biedt aan iedereen ongeacht
etnische achtergrond, religie en gender. In haar werk
houdt Islamic Relief zich aan het neutraliteitsbeginsel.
Islamic Relief mengt zich dus 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 van 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, Frankrijk, Italië, Mauritius, Maleisië, Verenigd Koninkrijk,
Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.
De uitvoering van de projecten van Islamic Relief geschiedt grotendeels vanuit eigen veldkantoren. Islamic
Relief heeft 25 veldkantoren in Azië, Afrika, het MiddenOosten en Oost Europa. Deze bevinden zich in Afghanistan, Albanië, Bangladesh, Bosnië-Herzegovina, China,
Egypte, Ethiopië, India, Indonesië, Irak, Jemen, Jordanië,
Kenia, Kosovo, Libanon, Malawi, Mali, Niger, Pakistan,
Palestijnse gebieden, Somalië, Sri Lanka, Soedan, Tsjaad
en Tsjetsjenië. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld tijdens
rampen, werkt Islamic Relief soms ook in landen waar
zij geen veldkantoor heeft opgericht. In dat geval werkt
Islamic Relief via lokale Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s).

Het verbeteren van de levensomstandigheden
van de allerzwaksten in de samenleving doet Islamic 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 aanbieden 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 & sanitair: het bouwen van voorzieningen 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. Inkomstzekerheid: het werken aan de economische zelfstandigheid van mensen door het
aanbieden van islamitisch microkrediet (rentevrije leningen)
5. Onderwijs: de opbouw van scholen na rampen
en conflicten, alfabetisering voor kansarmen en
vakonderwijs. Gezien hun achterstandspositie
krijgen meisjes speciale aandacht.
6. Weeskinderen: door middel van 1 op 1 Sponsorschap en het Algemeen Weesfonds ontvangen
weeskinderen onder meer onderwijs, gezondheidszorg en algemene ondersteuning voor een
betere levensstandaard.
7. Jaarlijks terugkerende voedselprojecten
(ramadan en kurban): het ondersteunen van
behoeftigen door gebruik te maken van de islamitische vastenmaand ramadan en het islamitische
offerfeest kurban. Tijdens de ramadan worden
onder meer voedselpakketten uitgedeeld. Tijdens
de kurban ontvangen de behoeftigen vleespakketten.
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OVER ISLAMIC RELIEF

DUURZAME
PROJECTEN &
NOODHULP
Introductie
In 2010 werd de wereld opgeschrikt door twee grote natuurrampen: de aardbeving op Haïti en de overstromingen in Pakistan. Voor beide rampen heeft Islamic Relief
Nederland fondsen geworven onder haar donateurs. Het
resultaat van deze inzamelingen is wat betreft Haïti nog
hetzelfde jaar besteed aan preventie van cholera. Voor
Pakistan lag dat anders. Het veldkantoor van Islamic
Relief in Pakistan gaf aan dat zij voldoende middelen
uit institutionele fondsen had om de eerste noodhulp te
leveren. Daarom werd ervoor gekozen om de middelen
van Islamic Relief Nederland in te zetten voor de directe
wederopbouw na de ramp. Hiervoor zal een integrale
benadering worden gebruikt, waarbij projecten worden
uitgevoerd op het gebied van onderdak, water, hygiëne
en sanitair, levensonderhoud en gezondheidszorg. De
voorbereidingen voor deze projecten zijn begonnen in
2010, maar de projecten zullen van start gaan in 2011.
Om die reden worden deze projecten verantwoord in het
jaarverslag 2011.
Sinds vorig jaar steunt Islamic Relief Nederland vanuit
het eigen kantoor ook duurzame projecten. Deze projecten werden opgezet en uitgevoerd door de veldkantoren
van Islamic Relief. De veldkantoren worden grotendeels
bemand door lokale medewerkers die een afspiegeling
zijn van de diverse etnische groepen van een land.
Bij de selectie van duurzame projecten in 2010, heeft Islamic Relief Nederland in eerste instantie naar de impact
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van de projecten uit 2009 gekeken. Duurzame projecten
vereisen een andere aanpak dan noodhulpprojecten,
aangezien er vaak een langere adem nodig is om succes
te boeken. Indien het veldkantoor zelf een verzoek deed
voor de verlenging van een specifiek project, werd dit
verzoek in overweging genomen. De verlenging werd
toegekend als de kwaliteit, het doel en de duurzaamheid
van het project waren gewaarborgd. Verder heeft Islamic
Relief Nederland zoveel mogelijk in dezelfde landen
geïnvesteerd als in 2009. Dat waren Bangladesh, Mali,
Pakistan, de Palestijnse gebieden en Soedan. Albanië,
Niger en Haïti kwamen erbij. Afghanistan viel om twee
redenen af. Ten eerste omdat de projecten van 2009
geen verlenging nodig hadden, ten tweede omdat er op
dat moment onvoldoende capaciteit op het veldkantoor
van Islamic Relief Afghanistan aanwezig was.
Bij de selectie van nieuwe duurzame projecten liet Islamic Relief Nederland de volgende criteria meespelen: de
kwaliteit van het projectvoorstel, regionale binding van
haar donateurs, spreiding over de drie regio’s (Afrika,
Azië en Midden-Oosten & Oost Europa), spreiding
over de thema’s, toegankelijkheid van het gebied voor
evaluaties en eerdere ervaringen met het betreffende
veldkantoor.
Hierna volgt een beschrijving van de achtergrond doelstelling en het resultaat van de duurzame projecten en
het noodhulpproject op Haïti.

Islamic Relief Nederland financierde in 2010 de volgende duurzame en noodhulpprojecten
Land

Titel

Thema

Budget

Albanië
Bangladesh

Integratie van gehandicapten
Gezondheidscentrum Rangpur
Vakonderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt
Preventie van cholera
Islamitische microfinanciering voor weduwen II
Boranda school
Schoon drinkwater in Tillaberi
Oogkliniek Noshki
Islamitische microfinanciering
Psychosociaal centrum voor getraumatiseerde kinderen
Herstel van waternetwerken
Islamitische microfinanciering voor weduwen

Onderwijs
Gezondheid
Onderwijs
Gezondheid
Inkomenszekerheid
Onderwijs
Water & sanitair
Gezondheid
Inkomenszekerheid
Gezondheid
Water & sanitair
Inkomenszekerheid

€ 35.227,50
€ 33.304,00
€ 83.827,00
€ 37.797,00
€ 57.842,00
€
55.201,00
€ 110.476,00
€
80.041,00
€ 115.224,00
€ 197.879,00
€ 256.962,00
€
68.146,00

Haïti
Mali
Niger
Pakistan
Palestijnse gebieden
Soedan
Subtotaal duurzaam
Subtotaal noodhulp

€ 1.094.129,50
€ 37.797,00

Totaal

€ 1.131.926,50

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 meerpartijendemocratie gebaseerd op de markteconomie.
Titel project: integratie van
gehandicapten in Shkodra
Thema: gezondheid
Regio: Shkodra
Aantal begunstigden: 5500
Budget: € 70.455 waarvan de helft
door IRN
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Het grootste probleem in Albanië is de
chronische armoede. Deze gaat gepaard
met werkloosheid, vooral in de landelijke
gebieden. Een gevolg van de armoede is
ook dat de rechten van kwetsbare groepen zoals gehandicapten lang niet altijd
worden nageleefd.
Met dit project wil Islamic Relief de
levensstandaard van gehandicapten in
Shkodra verbeteren. Het project behelst
een divers aanbod, zoals praktische
trainingen (koken, computerlessen,
vreemde talen), nieuwe materialen (rolstoel, gehoorapparaten), psychologische
ondersteuning, voorlichting over rechten
en het aanbieden van een baan aan 50
gehandicapten.

HAÏTI
Titel project: preventie van cholera
Thema: noodhulp
Regio: Port au Prince en Tabarre
districten
Aantal begunstigden: 5000
Budget: € 37.797

De aardbeving die op 12 januari 2010
Haïti trof, staat in ieders geheugen
gegrift. Islamic Relief reageerde op de

noodsituatie en zette drie kampen op in
de districten Port au Prince en Tabarre:
Accra Nord Camp, Parc Saint Claire
Camp en Yasin Community Camp.
Op 21 oktober 2010 brak er ook nog cholera uit in en rond Port au Prince. Met dit
project werd een bijdrage geleverd aan
het halt toeroepen aan de verspreiding
van cholera.
In de bovengenoemde kampen zijn

daarvoor de volgende activiteiten uitgevoerd:
• 500 hygiëne kits uitgedeeld
• 2400 folders over hygiëne verspreid
• 883 posters over hygiëne opgehangen
• Gemeenschapsplaatsen in elk van de
kampen opgezet
• Tweedaagse training over hygiëne
gegeven

BANGLADESH
Islamic Relief begon haar werk in Bangladesh in 1991.
Dat maakt het veldkantoor in Bangladesh tot een van
de oudste veldkantoren van Islamic Relief. Vandaag
de dag profiteren meer dan 425.000 mensen in
Bangladesh van haar projecten.

Titel project: gezondheidscentrum Rangpur
Thema: gezondheid
Regio: Rangpur
Aantal begunstigden: ruim 15.000
Budget: € 33.304

Bangladesh wordt gerekend tot één van de
minst ontwikkelde landen ter wereld. Het
noorden van het land is daarbij het meest
achtergesteld. Daarom heeft Islamic Relief
in dit gebied in 1993 een gezondheidscentrum opgezet. In 2009 heeft Islamic Relief
Nederland een uitbreiding van de diensten
van dit gezondheidscentrum bekostigd.
Wegens succes is dit project in 2010 een jaar
verlengd. Het resultaat van de activiteiten in
2009 was:
• 5699 patiënten behandeld;
• 1184 patiënten behandeld met mobiel
medisch team;
• 911 zwangere vrouwen ontvingen controle;
• 678 patiënten ingeënt;
• 4435 pathologische tests uitgevoerd;
• 112 noodbehandelingen gegeven;
• 228 patiënten doorverwezen naar ziekenhuizen;
• 8 meetings in dorpen georganiseerd;
• 3 workshops gegeven voor dokters en
medicijnverkopers;
• 2 meetings met de overheid en NGO’s
georganiseerd;
• 14 voorlichtingsbijeenkomsten over
gezondheid georganiseerd.
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CASE STUDY
Mobile Health Camp
Het Mobile Health Camp maakt deel uit van
het gezondheidscentrum Rangpur. Eens in de
twee weken wordt er een dergelijk kamp georganiseerd. De locatie is meestal een school
of een gebouw van de overheid, dat voor de
gelegenheid ter beschikking wordt gesteld.
Het Mobile Health Camp is altijd in een
afgelegen gebied waar de lokale bevolking
moeilijk toegang heeft tot gezondheidszorg.
Een aantal dagen van tevoren wordt de lokale
bevolking op de hoogte gebracht door ‘de

microfoon’. Een klein wagentje met een microfoon rijdt rond. Uit de luidspreker schalt
de informatie over het Mobile Health Camp:
datum, locatie en tijd. De bevolking kan zich
op het Mobile Health Camp laten nakijken
door een arts. Als er iets ernstigs wordt geconstateerd, wordt de patiënt doorverwezen
naar het gezondheidscentrum Rangpur.
Haroon Rashid is zestig jaar. Al een maand
kampt hij met klachten als hoofdpijn en
koorts. Slechtziend is hij al langer. Hij is
hiermee naar de dorpsdokter geweest, maar

Titel: vakonderwijs en aansluiting op de
arbeidsmarkt
Thema: onderwijs
Regio: Dhaka
Aantal begunstigden: 279
Budget: € 83.827

de behandeling die hij kreeg hielp niet. Naar
het ziekenhuis van de lokale overheid gaat hij
niet, omdat de transportkosten zo hoog zijn.
Haroon hoorde van het Mobile Health Camp
door ‘de microfoon’. Gelukkig woont hij vlakbij, zodat hij gewoon kon komen lopen. Het
is de eerste keer dat hij een gezondheidsproject van Islamic Relief bezoekt. Zijn vrouw is
wel een keertje in het gezondheidscentrum
Rangpur geweest. Zij is daar goed geholpen.
Mocht Haroon medicijnen nodig hebben, dan
kan zijn vrouw dat daar gaan halen.
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Vorig jaar steunde Islamic Relief Nederland
een project op het gebied van vakonderwijs
en aansluiting op de arbeidsmarkt in een
arme wijk in Dhaka. Dit project was een
succes. In totaal 261 jongeren ontvingen
een training; meer dan de geplande 200.
Er waren bijna geen drop-outs: 97% volgde
dagelijks de lessen. Ruim 90 % haalde het
examen met een zes of hoger. De gemeenschap, werkgevers en andere partners
maakten kennis met deze nieuwe lichting
werknemers. Bovendien bezocht de Project
Manager van Islamic Relief Nederland het
project. De evaluatie was positief.
Om meer arme jongeren een kans te geven,
heeft Islamic Relief Nederland besloten dit
project met 1.5 jaar te verlengen. De jongeren krijgen les in elektrotechniek, naaien en
borduren, computervaardigheden, bakken
& voeding en de reparatie van mobieltjes.
De training reclame is vervangen door een
opleiding tot verpleegster, inclusief een stage
in een ziekenhuis. De kans op een baan is
daarmee groot.

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 gemeenschappen in Mali, zowel in de
hoofdstad als de landelijke gebieden.
Titel: islamitisch microfinanciering
voor weduwen II
Thema: inkomenszekerheid
Regio: Bamako en cirkel van Kati
Aantal begunstigden: 300
Budget: € 57.842
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Het afgelopen jaar heeft Islamic Relief
Nederland een project gesteund op het
gebied van islamitisch microkrediet
(quard-e-hassan) voor weduwen. De
resultaten van dit project waren goed.
329 weduwen werden georganiseerd
in solidariteitsgroepen. Vier groepen
ontvingen leningen voor de productie
van zeep, drie voor het opslaan van zaden
en marketing en een voor het produceren
van pindakaas. De vrouwen werden getraind in het verbeteren van de kwaliteit
van hun product, het functioneren van
hun solidariteitsgroep, sociale leningen,
een project opzetten, een netwerk opzetten en handelen. Daarnaast ontvingen 25
vrouwen een alfabetiseringstraining.
De reacties van de weduwen waren zo
positief dat Islamic Relief Mali om een
verlenging van het project vroeg. Islamic
Relief Nederland stemde in met een
verlenging van een jaar. Daarmee zullen
300 andere weduwen worden bereikt.
Bovendien betalen de weduwen hun
lening uit 2009 terug aan Islamic Relief
Mali. Wanneer al deze leningen zijn
terugbetaald, zullen ze worden geïnvesteerd in nieuwe islamitische microkredieten voor weduwen.

Titel: Boranda school
Thema: onderwijs
Regio: Gourma-Rharous
Aantal begunstigden: 77 kinderen
Budget: € 55.201

In maart 2010 vertrokken de ambassadeurs van Islamic Relief Nederland,
Salah Edin (rapper), Elsa van de Loo (VNjongerenvertegenwoordiger van Nederland) en Abdelhakim Chouaati (tekstschrijver/columnist) samen met twee
medewerkers naar Mali. Op hun rondreis
kwamen ze in de arme regio GourmaRharous in het noorden van Mali. Daar
ontdekten zij dat veel kinderen geen
goed onderwijs volgen. Slechts 45 % van
de kinderen gaat in Gourma-Rharous
naar school, tegenover gemiddeld 75 %
in andere delen van Mali.

Een van de problemen is dat schoolgebouwen in zeer slechte staat verkeren.
Onder de grasbedekking stijgt de temperatuur soms tot boven de 45 graden,
waardoor de lessen moeten worden afgelast. In de regentijd kan de temperatuur
dalen tot 10 graden. De kinderen hebben
het dan stervenskoud.
Islamic Relief Nederland heeft daarom
vlakbij het plaatsje Boranda een schoolgebouw gefinancierd: de Boranda school.
Deze wordt momenteel gebruikt door
77 kinderen (33 meisjes en 44 jongens)
van zeven tot veertien jaar. Er zijn drie
nieuwe klaslokalen gebouwd, een kantoor voor de directeur, een opslagruimte,
een waterput met handpomp, vier latrines en verlichting op zonne-energie. Het
schoolgebouw is verder uitgerust met
schoolborden, bureaus en stoelen.

NIGER

Titel project: waterputten in Tillaberi
Thema: WASH
Regio: Tera district, regio Tillaberi
Aantal begunstigden: 9000
Budget: € 107.015

Niger is een Sahel-Sahara land in het
hart van Afrika. Driekwart van het land
bestaat uit woestijn. De bijna 12 miljoen
inwoners kampen met diverse waterproblemen: weinig en onzekere regenval en
schaarste of moeilijk te bereiken grondwater. De regio Tillaberi heeft de laagste
drinkwatervoorziening van heel Niger:
slechts 50.88%. Meer dan de helft van de
bevolking heeft geen toegang tot veilig
drinkwater. Slechts 5% van de bevolking
heeft toegang tot verbeterde sanitaire
voorzieningen.
Met dit project installeerde Islamic Relief
Niger 12 waterputten in Tillaberi. Eerst
zijn er 12 watermanagement comités opgezet die de plekken voor de waterputten
hebben geselecteerd. Daarna zijn de waterputten geboord. Vervolgens zijn er 12
lokale mensen getraind om de handpompen te repareren. Vijf mensen ontvingen
een training over het technische onderhoud van de waterputten. Tenslotte zijn
24 lokale vertegenwoordigers voorgelicht
over hygiëne en sanitatie, zodat zij op
hun beurt hun gemeenschappen kunnen
voorlichten.
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Islamic Relief werkt sinds juni 2005 in Niger,
in eerste instantie als reactie op de voedselcrisis
van 2004. Sinds die tijd heeft Islamic Relief Niger
onder meer waterprojecten uitgevoerd. Het veldkantoor in Niger heeft hierdoor haar eigen boormachine met benodigde materialen

PALESTIJNSE
GEBIEDEN
In 1994 begon Islamic Relief haar werkzaamheden
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.

IRN jaarverslag 2010
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Titel: constructie van waternetwerken
in de Gazastrook
Thema: WASH
Regio: Gazastrook
Aantal begunstigden: 30.000
Budget: € 256.962

Veel inwoners van Gaza hebben een gebrekkige toegang tot schoon drinkwater.
Ze zijn afhankelijk van een elektrische
pomp om het water in hun huizen te
pompen. Als de stroom uitvalt, kan het
water niet boven grondniveau gepompt
worden. De CMWU (Coastral Municipal

Water Utility) rapporteert dat door het
uitvallen van de stroom en gebrek aan
olie 20 % van de waterbronnen niet functioneert en 60 % slechts gedeeltelijk.
Het standaard waterdistributiesysteem in
Gaza bestaat uit pijplijnen, opgehoogde
tanks en kleppen. Het waternetwerk ligt
vaak ver uit elkaar, is niet goed georganiseerd, te klein en vol met lekken.
Bovendien is de waterinfrastructuur
op veel plaatsen vernietigd. Volgens de
CMWU en de Palestinian Hydrology
Group (PHG) is er dringend behoefte
aan nieuwe waternetwerken om de oude
en de vernietigde te vervangen.
Met dit project worden oude waternetwerken vervangen door nieuwe, met
een totale lengte van 9.800 meter (de
Gazastrook is 41 km. lang en 6 tot 12 km.
breed). Deze netwerken bevinden zich in
Khan Younis, Rafah en Bait Lahia.

IRN jaarverslag 2010
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Titel: psychosociaal centrum voor
kinderen en families in de Gazastrook
Thema: gezondheid
Regio: Gazastrook
Aantal begunstigden: 520
Budget: € 197.870

De jaren van geweld en oorlog in de Gazastrook hebben hun sporen nagelaten
op de geestelijke gezondheid van kinderen en hun families. In de Gazastrook
is bijna de helft van de bevolking onder
de vijftien jaar. Door de omstandigheden waarin zij leven, ontwikkelen deze
kinderen vaak psychosociale problemen.
Voorbeelden daarvan zijn angst, depressie, agressiviteit, concentratiestoornissen,
uitval op school en slaapstoornissen.
Sinds haar oprichting heeft Islamic

Relief diverse psychosociale hulpprogramma’s uitgevoerd in de Gazastrook.
Met dit project wordt een Psychosociaal
Centrum opgezet vlakbij de grens met
Israël, waar het conflict het meest hevig
is. In een jaar tijd worden 200 kinderen
behandeld, 200 ouders voorgelicht en 60
leraren & 60 lokale organisaties getraind
in het omgaan met geestelijke ziektes.
Ook wordt het netwerk tussen de ouders,
scholen en lokale organisaties versterkt.

PAKISTAN
Islamic Relief is in Pakistan actief sinds 1992.
Dit veldkantoor is werkzaam in de volgende
gebieden: Islamabad & Rawalpindi, Balochistan, Azaad Jammu & Kashmir (AJK) en
North West Frontier Provinde (NWFP).
Het veldkantoor in Pakistan is qua aantal
medewerkers het grootste van Islamic Relief.
Titel: oogkliniek Noshki
Thema: gezondheid
Regio: Balochistan
Aantal begunstigden: 10.181
Budget: € 80.041

IRN jaarverslag
jaarverslag 2010
2010
IRN

14

In 2009 financierde Islamic Relief
Nederland de oogkliniek in Noshki,
Balochistan. De resultaten van het
project waren goed. In totaal 10.818
patiënten profiteerden van de oogkliniek.
Er werden 5421 behandelingen in het
ziekenhuis uitgevoerd. In totaal 2517
mensen profiteerden van controles op
scholen, 1487 mensen van controles in
gemeenschappen en 1393 van behandelingen in gemeenschappen. De oogkliniek in Noshki is de enige in de wijde
omgeving. Zelfs mensen uit Afghanistan
profiteren van haar diensten. Gezien het
belang van de oogkliniek heeft Islamic
Relief Nederland besloten het project nog
een jaar te financieren. Voorwaarde was
wel dat er een exit strategie wordt ontwikkeld zodat de duurzaamheid van het
project kan worden gegarandeerd.

Titel: Islamitisch microkrediet en
stimuleren van ondernemingen
Thema: inkomenszekerheid
Regio: Azaad Jammu & Kashmir (AJK)
en Balochistan
Aantal begunstigden: 18.641
Budget: € 115.224
Armoede blijft één van de meest chronische problemen in Pakistan. Volgens een
onderzoek van de VN en de Pakistaanse
overheid uit 2008 besteden de armste
huishoudens 70% van hun inkomen aan
voedsel. Andere posten zoals onderwijs
en gezondheid hebben daar sterk onder
te lijden.
Islamic Relief implementeert sinds 2001
een programma op het gebied van islamitisch microkrediet. Dit systeem is gebaseerd op een individuele leenmethode
(murabahah), waarmee over de afgelopen
acht jaar 17.802 mensen zijn geholpen.
Het grootste deel van de bevolking in
Pakistan is moslim. De vraag naar islamitisch microkrediet is in Pakistan daarom
vele malen groter.
In reactie daarop heeft Islamic Relief
dit project ontwikkeld. Hierin wordt
het bestaande microkrediet programma
in Rawalpindi uitgebreid naar Azaad
Jammu & Kashmir (AJK) en Balochistan.
Islamic Relief Nederland financiert het
gedeelte in AJK en Balochistan.
Het project bestaat uit quard-e-hassan en
murabaha leningen, business start-up leningen, vaktraingen (onder meer om een
onderneming te starten en managen) en
bezoeken aan markten om netwerken en
ondernemingsvaardigheden te vergroten.
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SOEDAN
Soedan was het eerste land waar Islamic Relief
een project uitvoerde. Dit was een noodhulpproject in reactie op de hongersnood in 1984.
Sindsdien heeft Islamic Relief haar werkterrein in Soedan uitgebreid naar de Blue Nile
State, Zuid Soedan en West Darfur.
Titel: islamitisch microkrediet voor
weduwen
Thema: inkomenszekerheid
Regio: Khartoum
Aantal begunstigden: 100
Budget: € 68.146
Armoede is in Soedan wijdverbreid.
Volgens een rapport van de WereldbankUNDP leeft 60 tot 75% van de bevolking

in het noorden en 90% van de bevolking
in het zuiden onder de armoedegrens
van 1 $ per dag. Weduwen en weeskinderen zijn de meest kwetsbare groepen in
Soedan. Omdat de broodwinner van het
gezin is overleden, is het voor weduwen
heel moeilijk om te voorzien in gezondheidszorg en onderwijs van het gezin.
Dit project wil de levensstandaard van
weduwen in Khartoum verbeteren. Bin-

nen een tijdsbestek van 18 maanden worden 100 kwetsbare weduwen getraind
om een zaakje op te zetten. Daarnaast
ontvangen zij islamitisch microkrediet
(murabaha). Er wordt gewerkt vanuit tien
business groepen die eveneens voor de
terugbetaling aan Islamic Relief verantwoordelijk zijn.

GEFINANCIERDE PROJECTEN 2010 PER LAND

Albanië
onderwijs € 35.227,50
Haïti
noodhulp € 37.797,00

Mali
inkomenszekerheid € 57.842,00
onderwijs € 55.201,00

Niger
water & sanitair € 110.476,00
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Duurzaam en noodhulp,
1 op 1 Sponsorschap en
voedselprojecten
1 op 1 Sponsorschap
en/of
voedselprojecten

Landen

Afghanistan

Albanië

Bangladesh

Bosnië

Duurzaam en noodhulp

€ 35.227,50

€ 117.131,00

1 op 1 Sponsorschap

€ 14.486,55

€ 38.027,55

€ 37.488,90

China

Egypte

Ethiopië
€ 20.377,50

Voedselprojecten

€ 13.247,50

€ 3.520,40

€ 24.411,00

€ 14.143,00

€ 6.846,75

€ 2.703,00

€ 130.300,00

Totaal

€ 13.247,50

€ 53.234,45

€ 179.569,55

€ 51.631,90

€ 6.846,75

€ 2.703,00

€ 150.677,50

Landen

Libanon

Malawi

Mali

Marokko

Niger

Pakistan

Palestina

€ 110.476,00

€ 195.265,00

€ 454.841,00

Duurzaam en noodhulp

€ 113.043,00

1 op 1 Sponsorschap

€ 17.199,75

€ 35.958,45

€ 44.405,29

€ 13.355,10

€ 36.309,00

€ 227.378,75

Voedselprojecten

€ 4.906,00

€ 27.163,50

€ 20.853,00

€ 3.750,00

€ 34.570,00

€ 53.763,00

€ 32.204,00

Totaal

€ 22.105,75

€ 27.163,50

€ 169.854,45 € 48.155,29

€ 158.401,10 € 285.337,00

€ 714.423,75

Bangladesh
gezondheid € 33.304,00
onderwijs € 83.827,00

Palestijse gebieden
gezondheid € 197.879,00
water &sanitair € 256.962,00
Pakistan
gezondheid €80.041,00
inkomenszekerheid € 115.224,00
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Soedan
inkomenszekerheid € 68.146,00

Haïti

India

Indonesië

Irak

€ 15.455,55

€ 23.193,30

€ 24.490,05

€ 87.790,00

€ 19.587,80

€ 13.815,00

€ 103.245,55 € 42.781,10
Soedan

Jemen

Jordanië

Kenia

Kososo

€ 21.058,65

€ 30.284,10

€ 9.789,75

€ 11.412,00

€ 23.785,50

€ 5.106,00

€ 38.305,05

€ 9.789,75

€ 32.470,65

€ 54.069,60

€ 5.106,00

Sri Lanka

Tsjaad

Tsjetsjenië

Turkije

Zuid-Afrika

€ 32.727,60

€ 19.371,00

€ 11.674,25

€ 4.000,00

€ 10.395,00

€ 19.371,00

€ 39.732,50

€ 4.000,00

€ 10.395,00

€ 37.797,00

€ 37.797,00
Somalië

€ 68.146,00
€ 42.573,00

€ 28.058,25

€ 33.075,00

€ 33.265,00

€ 33.075,00

€ 143.984,00 € 32.727,60

OVERZICHT BESTEDINGEN
Bestedingen per categorie
EDS
VO

E LP R

OJ E C T E N

DUURZAAM EN

€ 688.175

N OO
D HU
LP

€ 1.131.929

€ 670.099
1 OP
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HAP

Bestedingen landen binnen categorie
€ 1.200.000

€ 1.000.000

€ 800.000

€ 600.000

€ 400.000
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€ 200.000

€
Duurzaam en noodhulp

1 op 1 Sponsorschap

Voedselprojecten

Zuid-Afrika
Turkije
Tsjetsjenië
Tjaad
Sri Lanka
Soedan
Somalië
Palestina
Pakistan
Niger
Marokko
Mali
Malawi
Libanon
Kososo
Kenia
Jordanië
Jemen
Irak
Indonesië
India
Haïti
Ethiopië
Egypte
China
Bosnië
Bangladesh
Albanië
Afghanistan

Bestedingen per land
Zuid-Afrika
Turkije
Tsjetsjenië
Tjaad
Sri Lanka
Soedan
Somalië
Palestina
Pakistan
Niger
Marokko
Mali
Malawi
Libanon
Kososo
Kenia
Jordanië
Jemen
Irak
Indonesië
India
Haïti
Ethiopië
Egypte
China
Bosnië
Bangladesh
Albanië
Afghanistan

Duurzaam en noodhulp
1 op 1 Sponsorschap
Voedselprojecten

€ 200.000

€ 400.000

€ 600.000

€ 800.000

WEESKINDEREN
daarop zijn de weeskinderen in Marokko. Zij ontvangen
direct vanuit Islamic Relief Nederland hun financiële
steun.
Gesponsorde kinderen 2010
In 2010 werden er 25.093 weeskinderen gesponsord via
het 1 op 1 Sponsorproject van Islamic Relief. Daarvan
nam Islamic Relief Nederland 1557 weeskinderen voor
haar rekening. Islamic Relief Nederland biedt sponsorschappen aan in 17 verschillende landen verspreid over
Afrika, Azië, het Midden Oosten en Oost Europa. De
meeste weeskinderen die worden gesponsord zijn woonachtig in de Palestijnse gebieden (453), gevolgd door
Marokko (125), Soedan (116) en Bangladesh (103).

IRN jaarverslag 2010

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. Die opvatting vindt haar inspiratie in de
islam. De profeet Muhammad (vrede zij met hem) 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 Sponsorproject
kunnen donateurs één of meerdere weeskinderen sponsoren. Met het 1 op 1 Sponsorproject krijgen de weeskinderen hulp binnen hun eigen, vertrouwde omgeving. De
sponsoring verschaft stabiliteit, veiligheid en zekerheid
voor het weeskind en wordt besteed aan schoolgeld,
schoolspullen, voedsel, gezondheidszorg, Eid-kadootjes,
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. De
meeste weeskinderen worden via het hoofdkantoor van
Islamic Relief Worldwide gesponsord. Een uitzondering
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Gesponsorde weeskinderen 2010
Tjetsjenië; 79
Soedan; 116
Palestina; 453
Pakistan; 84
Niger; 37
Marokko; 125
Mali; 97
Libanon; 36
Kenia; 79
Jordanië; 46
Irak; 57
Indonesië; 41
India; 56
Ethiopië; 57
Bosnië; 59
Bangladesh; 103
Albanië; 32
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CASE STUDY
Een gezin uit Irak
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Miljoenen weduwen weten niet meer hoe
ze moeten omgaan met het zware leven in
Irak. Zo ook Fawziya Rasheed (42) die de zorg
draagt voor haar vier kinderen. Doordat zij
nooit naar school heeft mogen gaan van haar
familie, is ze analfabeet gebleven. Ze trouwde
op haar zesentwintigste. Een jaar na het huwelijk werd haar eerste zoon geboren. Ze was
erg blij, maar het geluk was van korte duur. Al
snel na de geboorte stierf haar zoon aan een
infectie. Fawziya was erg verdrietig en raakte
in een depressie.
Ruim een jaar na deze pijnlijke gebeurtenis
werd Iman geboren. Een prachtige baby, maar
al gauw bleek Iman doof te zijn. Een medische
ingreep kon helpen, maar het gezin had hier
de financiële middelen niet voor. De gezondheidstoestand van Iman verslechterde met de
dag. Iman bleek niet alleen doof te zijn, maar
ook geestelijk en lichamelijk gehandicapt. Ze
kan niet stabiel op haar benen staan.
Enkele jaren na de geboorte van Iman, werd
Hanan geboren. Zij was blind. Net als bij haar
zus Iman, kon het gezin zich geen enkele behandeling of medische zorg veroorloven. Ook
haar gezondheid verslechterde snel.
De geboorte van Jenan en Mohammed volgden. Alhamdullilah bleek Jenan over een
goede gezondheid te beschikken. Ze haalt
goede cijfers op de basisschool. Mohammed
werd blind geboren en heeft korte ledematen.
Ondanks zijn handicap beschikt Mohammed
over opmerkelijke mentale vaardigheden. Hij
is goed in onthouden en kent de Heilige Koran
uit zijn hoofd.
Na het overlijden van haar man, werd Fawziya
alleen verantwoordelijk voor de zorg van haar
vier kinderen. Dat viel haar erg zwaar. Ze wist
niet hoe ze haar kinderen kon laten behandelen of zelfs voeden. Ze had geen familie of
vrienden in de buurt die haar konden helpen.
Voor haar gevoel leed Jenan nog het meest,
omdat zij heel goed besefte hoe de situatie
van het gezin is. Fawziya wil vechten voor
haar kinderen en wil haar kinderen een goede
toekomst bieden.
Inmiddels worden Mohammed en Iman sinds
twee jaar gesponsord via het 1 op 1 Sponsorproject van Islamic Relief. Het sponsorproject
heeft het gezin veel goeds gebracht. Fawziya
kan haar kinderen dagelijks voorzien van
voedsel en schoon drinkwater. Haar gehandi-

capte kinderen krijgen zo goed als mogelijk is,
onderwijs en medische hulp. Op dit moment
zamelen de sponsoren van Mohammed en
Iman geld in voor Hanan, zodat zij middels
een operatie een gezichtsvermogen krijgt.

VOEDSELZEKERHEID ALS
RELIGIEUZE PLICHT
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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.
Ramadan
In 2010 liep de ramadan van 11 augustus t/m 9 september. 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
€ 298.740. Deze waren als volgt verdeeld over 26 landen:

Aantal voedselpakketten per land 2010
Land
Afghanistan
Albanië
Bangladesh
Bosnië & Herzegovina
China
Egypte
Ethiopië
India
Indonesië
Irak
Jemen
Jordanië
Kenia
Kosovo
Libanon
Malawi
Mali
Niger
Pakistan
Palestina
Somalië
Soedan
Sri Lanka
Tsjaad
Tsjetsjenië

Aantal voedselpakketten
450
200
800
200
250
250
1.000
1.000
500
1.000
400
400
400
300
200
800
800
1.500
800
800
1.200
800
200
400
200

Totaal

14.850

Verder wierf Islamic Relief Nederland fondsen voor
eid-geschenken en zakat-ul-fitr. De eid-geschenken zijn
bestemd voor weeskinderen. Tijdens eid-ul-fitr (suikerfeest) ontvingen zij kleding, een paar schoenen en een
cadeautje. Zakat-ul-fitr is verplicht voor iedere moslim
en is minstens € 5, - per persoon. Deze donaties zijn
besteed aan voedsel om behoeftigen te laten delen in de
vreugde van eid-ul-fitr.
Zoals al in het voorwoord vermeld, viel de ramadan in
2010 samen met de overstromingen in Pakistan. Veel
mensen doneerden daarom voor de actie SOS Pakistan.
De opbrengst van de actie SOS Pakistan is gereserveerd
voor wederopbouwprojecten in Pakistan in 2011.
De overige donaties: algemeen ramadan en zakaat-ul-mal
(2,5 % van iemands bezit, de derde verplichte zuil van de
islam), zijn besteed aan projecten duurzame projecten in
landen waar de behoefte het grootst was.
Kurban
In 2010 viel de kurban op 16 november. Islamic Relief
stelt moslims in staat om tijdens de kurban een offer te
doneren in een 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 25 landen
namens Islamic Relief Nederland zijn uitgedeeld.
Aantal kurban (offers) per land 2010
Aantal kurban
25
5
100
75
25
3500
2000
60
25
25
250
10
250
100
23
250
450
40
350
150
680
250
75
25
100

Totaal

8843
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Land
Afghanistan
Albanië
Bangladesh
Bosnië
China
Ethiopië
India
Indonesië
Irak
Jemen
Kenia
Kosovo
Malawi
Mali
Marokko
Niger
Pakistan
Palestina (Gaza)
Soedan
Somalië
Sri Lanka
Tsjaad
Tsjetsjenië
Turkije
Zuid-Afrika

COMMUNITY FUNDRAISING
SAMENWERKINGSVERBANDEN
Islamic Relief Nederland heeft met haar
fondswervende activiteiten diverse samenwerkingsverbanden opgezet in de Nederlandse samenleving. In 2010 werd daar als volgt
gebruik van gemaakt.
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Islamitische basisscholen
Tijdens de Ramadanactie in 2010 communiceerde
Islamic Relief Nederland net als voorgaande jaren via de
actie Kleingeld voor de Kleintjes. Met deze actie worden
schoolkinderen van diverse islamitische basisscholen in
de ramadan gestimuleerd om geld in te zamelen voor
een specifiek project van Islamic Relief Nederland. In
2010 is het ingezamelde geld ter beschikking gesteld aan
de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan.
Basisscholen die zich voor dit project aanmelden, geven
de kinderen kartonnen spaarpotjes die zijn vervaardigd
door Islamic Relief Nederland. De kinderen geven wat
ze willen missen van hun spaargeld, en leren zo om te
delen met kinderen die het minder hebben. Ook vragen
ze aan familie en vrienden om een bijdrage. Als de spaarpotjes vol zijn, komt Islamic Relief ze ophalen. De school
ontvangt dan een certificaat met het bedrag dat ze heeft
ingezameld.
In 2010 hebben 19 islamitische basisscholen meegedaan aan de
actie Kleingeld voor de Kleintjes. Dit waren de volgende scholen:
Aboe Da’oed
Al Islaam
Al Wafa
Al-Ihsaan
Al-Iman
An Noer
As Siddieq de Baarsjes I

As-Siddieq de Baarsjes II
As-Siddieq Noord
As-Siddieq Zeeburg
El Kadisia
Okba Ibnoe Nafi
Simon-school Al-Ummah
Simon-school Bilal

Simon-school El Boukhari
Simon-school Mozaïek
Sipor-school Al Ghazali
Sipor-school Ibn-I Sina
Sipor-school Ikra

Islamitische instellingen en ondernemers
Islamic Relief Nederland heeft door de jaren heen veel
bekendheid gekregen door de groene spaarpotten.
Islamic Relief Nederland plaatst deze spaarpotten bij islamitische bakkers, slagerijen, groentewinkels, boekwinkels, belhuizen, restaurants, koffiehuizen en moskeeën.
In 2010 heeft Islamic Relief Nederland 849 spaarpotten
geplaatst in grote en middelgrote steden in Nederland,
tegenover 675 het jaar daarvoor. Het grootste aantal
spaarpotten stond in Amsterdam (249), gevolgd door
Rotterdam (175), Den Haag (97) en Utrecht (68).

Middels deze spaarpotten wordt geld ingezameld voor
het Algemeen Weesfonds. Deze donaties worden besteed
aan algemene kosten voor weeskinderen zoals het bouwen van weeshuizen, psychologische ondersteuning en
cadeautjes. Ook wordt deze steun gebruikt bij het 1 op 1
Sponsorproject om de periode te overbruggen tussen de
stopzetting van een oude donateur en het zoeken naar
een nieuwe donateur.
Met 110 moskeeën had Islamic Relief Nederland in 2010
actief contact. De communicatie met de Marokkaanse
moskeeën geschiedde zoals voorheen door een Arabisch
sprekende medewerker van Islamic Relief Nederland. De
overige moskeeën werden benaderd via hun bestuur en
door middel van de distributie van folders. De bijdrage
van moskeeën -onder meer tijdens Ramadanactie, Kurbanactie en de actie SOS Pakistan- vormde een belangrijk
onderdeel in de projecten die door Islamic Relief Nederland in 2010 konden worden gefinancierd.
Benefiet Water & Wees
Op 2 mei 2010 lanceerde Islamic Relief Nederland een
grootschalig benefiet Water & Wees in The Sand in
Amsterdam. Dit was de aftrap voor de Water & Weesactie. Tijdens dit succesvolle evenement werd aandacht
gevraagd voor de waterprojecten en weesprojecten van
Islamic Relief Nederland.
Het evenement werd gepresenteerd door tv-presentatrice
Esmaa Alariachi, die zich als ambassadeur aan Islamic
Relief Nederland verbonden heeft. Een grote inbreng
werd geleverd door de andere ambassadeurs van Islamic
Relief Nederland: de rapper Salah Edin, de tekstschrijver
Abdelhakim Chouaati en VN-jongerenvertegenwoordiger
Elsa van der Loo. Zij vertelden onder meer over hun reis
naar de projecten van Islamic Relief in Mali, die in maart
van dit jaar had plaatsgevonden. Ook kon de organisatie
hier gebruik maken van de talenten uit hun vrijwilligersbestand. Ongeveer 25 vrijwilligers hielpen zowel tijdens
de voorbereiding als op de dag zelf.
De dag zat vol prominente sprekers, entertainers en vermaak voor kinderen. Zo traden onder meer de bekende
anasheed zangers Mesut Kurtis en Maher Zain op. Het
evenement was een groot succes, bleek uit de reacties
van de meer dan 800 mensen die erbij aanwezig waren.
Islamic Relief Nederland wil het evenement in 2011
opnieuw organiseren.
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De directeur en tevens enig lid van de directie 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 uitvoeringsapparaat dat daarvoor nodig
is. De directeur ontvangt 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 2010 bestond het bestuur van Islamic Relief Nederland uit drie leden, te weten: Dhr. J. Zahri, (voorzitter),
Dhr. Nourdin Acherrat (secretaris) en Dhr. Moussa Marcouch (penningmeester). De vacatures voor twee nieuwe
bestuursleden zijn in 2010 niet ingevuld.
Het bestuur van Islamic Relief Nederland hanteert duidelijke regels. De bestuursleden hebben elk een stem. In de
statuten is aangegeven dat het bestuur uit tenminste 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 gewaarborgd. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Zij hebben 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, waaronder een keer voor de vaststelling van de jaarstukken.
Daarnaast zijn er door het jaar heen diverse contactmomenten tussen het dagelijks bestuur en directie. Het

dagelijks bestuur bestaat uit minimaal de voorzitter, secretaris en penningmeester. 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 2010 waren er 14 medewerkers werkzaam bij Islamic
Relief, waarvan acht op fulltime basis. Deze medewerkers waren verdeeld over de volgende afdelingen:
Marketing & Communicatie, Financiën, Weesafdeling
en Projecten. Daarnaast was er ondersteunend personeel
in de vorm van secretariaat en IT. In dit jaar was er enig
verloop in het personeelsbestand: drie medewerkers hebben de organisatie verlaten en drie medewerkers zijn de
organisatie komen versterken.
Het personeel van Islamic Relief Nederland vertoont
een grote mate van diversiteit. In 2010 waren er medewerkers werkzaam met een Irakese, Libanese, Marokkaanse, Surinaams-hindostaanse, 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 2010 heeft Islamic Relief Nederland 2 stagiaires begeleid op de afdeling financiën.
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 Kenniscentrum Handel.
Islamic Relief Nederland werkt met vrijwilligers. In 2010
beschikte de organisatie over een bestand van 212 vrijwilligers. 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. Ruim zestig
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. Nieuw in 2010
waren de vrijwilligers die hielpen met het organiseren en
uitvoeren van het benefiet. Ongeveer 25 mensen hebben
zich hier voor ingezet.
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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 2010.

FINANCIEEL VERSLAG
Jaarrekening
Balans per 31-12-2010
Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa
Kantoorinventaris
Automatisering
Vervoermiddelen
Financiële vaste activa
Waarborgsommen
Vlottende activa
Vorderingen
Belastingen en
premies soc. verz.
Overige vorderingen

Liquide middelen

31-12-2010
€

31-12 -2009
€

66
10.180
5.691
15.937

1.820
23.980
8.881
34.681

5.700

5.700

0
43.955
43.955

1.808
0
1.808

2.735.467

1.971.382

2.801.059

2.013.57

2010
€
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3.937.934

3.812.219

1.562.911

1.642.246

636.207
154.503

598.316
157.468

2.353.621

2.398.030

Resultaat

1.584.313

1.414.191

Toevoeging aan:
. Continuïteitsreserve
. Bestemmingsreserves

100.000
1.484.313

115.466
1.298.725

1.584.313

1.414.191

Som der lasten

800.000
1.957.857
2.757.857

700.000
1.298.725
1.998.725

11.732
31.470
43.202

10.096
4.750
14.846

2.801.059

2.013.571

Staat van herkomst en besteding der middelen
2010
€

2009
€

1.584.313

1.414.191

0
20.656
20.656

0
24.422
24.422

1.604.969

1.438.613

42.147
825.181
28.356

1.114
608.066
24.427

Som der lasten
838.972
Nettokasstroom uit
operationele activiteiten
765.997
Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 1.912

633.607

Mutatie liquide middelen

764.085

782.609

2.735.467

1.971.382

1.971.382

1.188.773

764.085

782.609

2009
€

3.760.177
52.042

Lasten
Besteed aan
de doelstelling
Besteed aan
fondsenwerving
Beheer en administratie

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Reserves

Belastingen en premies
soc. verzekeringen
Overige schulden

3.861.864
76.070

Som der baten

31-12-2009
€

Kortlopende schulden
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Donaties, bijdragen uit
eigen fondsenwerving
Overige baten

31-12 2010
€

Eigen vermogen

Staat van baten en lasten over 2010 (2009)
Baten

Passief

Kasstroom uit
operationele activiteiten
Resultaat vòòr
aanwending reserves
Aanpassen voor
Mutatie financiële vaste activa
Afschrijvingen
Brutokasstroom uit
operationele activiteiten
Aanpassen voor
Mutatie in vorderingen
Mutatie in het eigen vermogen
Mutatie in kortlopende schulden

Liquide middelen
Liquide middelen
begin boekjaar
Mutatie liquide middelen

805.006

22.397

Reserves
31-12-2010
€
Continuïteitsreserve 1
Stand per 1 januari
Bij: Mutatie toevoeging boekjaar
Stand per 31 december

31-12-2009
€
1

700.000
100.000
800.000

584.534
115.466
700.000

Bestemmingsreserves 2009 (bijlage 1)
Stand per 1 januari
Bij: Dotatie vanuit resultaat boekjaar
Af: Onttrekkingen i.v.m. bestedingen in boekjaar
Af: Mutatie naar bestemmingsreserves 2010
Stand per 31 december

31-12-2010
€
1.298.725
0
825.181
204.596
268.948

31-12-2009
€
0
1.298.725
0
0
1.298.725

Bestemmingsreserves 2010 (bijlage 2)
Stand per 1 januari
Bij: Dotatie vanuit resultaat boekjaar
Bij: Dotatie vanuit bestemmingsreserves 2009
Stand per 31 december

0
1.484.313
204.596
1.688.909

0
0
0
0

1.957.857

1.298.725

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
uitvoeringskosten van de
stichting.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Grondslagen voor de bepaling van
het resultaat

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd
met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde cumulatieve afschrijvingen
en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. Er wordt afgeschreven op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment
van ingebruikneming.

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 gedefinieerde projecten. Het merendeel van de ontvangen bedragen is dientengevolge projectgebonden. Indien een dergelijke bijdrage op
balansdatum niet geheel is besteed, wordt
het resterende saldo gepresenteerd als
bestemmingsfonds.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa (waarborgsommen) zijn gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen
nominale waarde onder aftrek van een
voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van
de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is
vermeld, staan deze ter vrije beschikking.
Schulden
De langlopende en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale
waarden.

Projectkosten (besteed aan de doelstelling)
Betreft overmakingen (nagenoeg geheel)
naar ontwikkelingsprojecten in het buitenland.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen zijn berekend op basis
van een vast percentage van de aanschaffingsprijs. Deze percentages zijn afhankelijk van de economische levensduur.
Overige kosten
Deze zijn als volgt onderverdeeld:
Fondsenwervingkosten
De totale kosten voor fondsenwerving mogen 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 historische kostprijs.
Kengetallen
Besteding aan doelstelling
De bestedingen aan de doelstelling bedroegen in 2010 62% (2009 51%) van de totale
in het jaar ontvangen baten. Het saldo
wordt in het lopende jaar of in het daaropvolgende jaar aan projecten besteed (zie
bestemmingsreserves).
Kosten fondsenwerving
De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen in 2010 16% (2009 16%) van de in
het jaar uit eigen fondsenwerving ontvangen baten.
De kosten van beheer en administratie
bedroegen in 2010 4,9% (2009 5,2%) van
de totale lasten.

Inrichtingseisen jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen) van de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
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Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva

Bijlage 1: bestemmingsreserves ontstaan in 2009 per 31 december 2010
Land

Omschrijving

Stand per
01.01.2010
€
83.827,00
33.304,00
256.962,00
197.879,00
202.810,00
55.201,00
57.842,00
110.476,00
80.041,00
115.224,00
68.146,00
35.227,50
1.785,50

Bij: toevoeging uit
dotaties BJ
€
-

Af: onttrekking ivm
uitgaven BJ
€
47.538,50
24.653,50
146.481,80
190.218,60
55.201,00
42.818,00
110.476,00
59.250,00
85.296,00
37.170,50
26.077,50
-

Stand per
31.12.2010
€
36.288,50
8.650,50
110.480,20
7.660,40
202.810,00
15.024,00
20.791,00
29.928,00
30.975,50
9.150,00
1.785,50

Bangladesh

Onderwijs
Gezondheid
Gezondheid
Water en Sanitair
Overige projecten
Onderwijs
Inkomenszekerheid Vrouwen
Water en Sanitair
Gezondheid
Inkomenszekerheid
Inkomenszekerheid Vrouwen
Onderwijs
Overige projecten

1.298.725,00

-

825.181,40

473.543,60

AF: mutatie bestemmingsreserve naar bestemmingsreserves 2010
Overige projecten
202.810,00
Overige landen
Overige projecten
1.785,50

-

-

202.810,00
1.785,50

Gaza

Mali
Niger
Pakistan
Soedan
Albanië
Overige landen

268.948,10

Bijlage 2: bestemmingsreserves ontstaan in 2010 per 31 december 2010
Land

Bangladesh
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Gaza
Mali
Pakistan

Albanie
Ethiopie
Libanon
Phillippijnen
Sri-Lanka
Tsjetsjenie
Overige landen

Omschrijving

Stand per
01.01.2010
€
Onderwijs
Gezondheid/2010
Gezondheid/2010
Micro Credit
Noodhulp/Thatta Shelter
Noodhulp/Neelum Valley
Noodhulp/Construction Unit Noshky
Noodhulp/Basta Dinga
Onderwijs/2010
Water en Sanitair
Water en Sanitair
Onderwijs/2010
Noodhulp/Relief Assistance
Noodhulp/Flood Emergency
Gezondheid
Overige projecten
-

Verdeling kosten naar doelstelling
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en Algemene kosten
Afschrijvingen

Bij: toevoeging uit
dotaties BJ
€
81.807,00
243.000,00
49.865,00
130.059,00
122.001,00
54.186,00
411.646,00
30.000,00
92.546,00
55.227,00
23.412,00
10.000,00
20.178,00
59.419,00
405.562,93

Af: onttrekking ivm
uitgaven BJ
€

Stand per
31.12.2010
€
81.807,00
243.000,00
49.865,00
130.059,00
122.001,00
54.186,00
411.646,00
30.000,00
92.546,00
55.227,00
23.412,00
10.000,00
20.178,00
59.419,00
405.562,93

1.788.908,93

-

1.788.908,93

Totaal

Projecten

Fondswerving

Beheer en Administratie

466.396
33.769
104.661
20.656

111.313
6.754
21.992
5.822

238.039
20.261
57.786
9.012

117.045
6.754
24.882
5.822

625.482

145.881

325.098

154.503

ACCOUNTANTSVERKLARING
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RESULTATEN EN VOORUITBLIK
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Resultaten 2010
Islamic Relief Nederland is in 2010 wederom gegroeid,
zowel in inkomsten als in de omvang van de gefinancierde projecten. Behalve de vaste projecten: Ramadan,
Kurban en de projecten voor de weeskinderen, kon Islamic Relief Nederland haar duurzame projecten voortzetten en zelfs uitbreiden. Daarnaast heeft de organisatie
succesvol fondsen geworven voor de overstromingen
in Pakistan; gelden die in 2011 voor de wederopbouw
worden ingezet.
In totaal financierde Islamic Relief Nederland 11 duurzame projecten en 1 noodhulpproject. Het aantal duurzame
projecten is daarmee bijna gelijk gebleven, maar de omvang van de projecten is gegroeid. Besteedde de organisatie in 2009 nog € 608.066 aan duurzame projecten,
in 2010 is dit bedrag opgelopen tot € 1.094.129,50. Het
aantal projectlanden is gegroeid van zes in 2009 naar
acht in 2010. Dit heeft haar weerslag op de projectadministratie en verantwoording, die in 2010 is verscherpt.
Ook op het gebied van fondswerving behaalde Islamic
Relief Nederland goede resultaten. De vaste acties te
weten de Ramadanactie, Kurbanactie en Water & Weesactie zijn succesvol uitgevoerd. Het benefiet op 2 mei in
The Sand, dat de aftrap van de Water & Weesactie was,
heeft Islamic Relief Nederland nog meer naamsbekendheid opgeleverd. De actie SOS Pakistan had een grote
respons, mede omdat het samenviel met de Ramadan.
Met de geworven gelden kan Islamic Relief Nederland
een serieuze bijdrage leveren aan de wederopbouw van
Pakistan.
In het traject voor het verkrijgen van het CBF-keurmerk,
heeft Islamic Relief Nederland voor het tweede jaar op
rij haar jaarrekening opgemaakt volgens R650. Drie
opeenvolgende jaren zijn voorwaarde om in aanmerking
te komen voor het CBF-keurmerk. Ook het produceren
van een eigen jaarverslag, nu voor het derde jaar op rij, is
een stap in de goede richting.
De samenwerking met diverse partijen is in 2010
verstevigd. Zowel de islamitische basisscholen als de
moskeeën hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan
Islamic Relief Nederland. Het aantal groene spaarpotten in islamitische bakkers, slagerijen, groentewinkels,
boekwinkels en belhuizen is gestegen van 675 naar 849.
Ook het aantal donateurs heeft een stijging doorgemaakt.
Eind 2009 had Islamic Relief Nederland ruim 33.000
donateurs in het bestand, eind 2010 waren dat er 35.000.
Deze groei had ook zijn weerslag in de inkomsten over
2010. In 2009 waren de totale inkomsten eigen fondswerving € 3.760.177. In 2010 waren deze licht toegenomen tot een bedrag van € 3.861.863.

Vooruitblik 2011
Sinds 2009 is het financieren van duurzame projecten
de belangrijkste ontwikkeling die Islamic Relief Nederland in gang heeft gezet. Deze ontwikkeling heeft zich
uitgebreid in 2010. Duurzame projecten zijn belangrijk,
omdat de giften ten goede komen aan armoedebestrijding die niet verbonden is aan een specifiek seizoen
zoals de ramadan en de kurban.
Dit jaar zijn er niet zozeer meer projecten gesteund,
maar vooral projecten met een groter budget. In 2011 zal
Islamic Relief Nederland ook meerjaren projecten selecteren. Als de financiering van een project voor een aantal
jaar is verzekerd, komt dit de kwaliteit en duurzaamheid
ten goede.
Ook wil Islamic Relief Nederland het bestand van
ruim 35.000 donateurs komend jaar verder uitbreiden.
Daarvoor zal onder meer ingezet worden op het fondswerven via de sociale media. Vooral de tweede en derde
generatie donateurs worden hierdoor aangesproken. Dit
jaar ontving Islamic Relief Nederland al meer donaties
via digitale kanalen zoals internet bankieren. Hier zal
volgend jaar een nog grotere aandacht aan worden geven.
Islamic Relief Nederland behoudt in 2011 overigens het
directe contact met ondernemers, moskeeën en bezoekers van het kantoor. Dit contact is voor de organisatie
van grote waarde.
Door toenemende bezuinigingen is er in de sector van
de ontwikkelingssamenwerking in Nederland steeds
minder geld ter beschikking voor institutionele subsidies. Islamic Relief Nederland is niet getroffen door deze
bezuinigingen, omdat de organisatie tot op heden al
haar gelden binnenkrijgt via community fundraising.
Als er zich in 2011 een goede mogelijkheid voordoet, zal
Islamic Relief Nederland zeker institutionele fondsen
gaan werven. Het zwaartepunt blijft echter liggen op de
donaties vanuit de gemeenschap.
In 2011 zal ook worden ingezet op het versterken van
de samenwerking met andere NGO’s in Nederland. Zo
is Islamic Relief Nederland uitgenodigd om te participeren in het Kenniscentrum Religie & Ontwikkeling.
Ook is er een behoefte tot meer uitwisseling met andere
migrantenorganisaties in Nederland. Prioriteit heeft het
versterken van de professionele capaciteit van de organisatie. Alleen op die manier kan Islamic Relief Nederland
genoeg slagkracht ontwikkelen om de toekomst met
vertrouwen tegemoet te zien.
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www.islamic-relief.nl

