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In 2012 was het thema ‘de

humanitaire crisis in Syrië’

aanwezig in alle acties die

Islamic Relief Nederland

heeft uitgevoerd. Onze do-

nateurs trekken zich het lot

van de duizenden kwets-

bare Syriërs aan en hebben

gul gedoneerd. Een deel

van het verzamelde geld is in 2012 al besteed aan hulp in

de vorm van voedsel (Kurbanvlees). Het overige deel zal

in 2013 aan noodhulp en hopelijk – als de situatie in Syrië

weer is bedaard - aan de wederopbouw worden besteed.

Als wij geld inzamelen voor noodhulp, reserveren we al-

tijd een deel voor de wederopbouw. 

Wanneer andere hulporganisaties ervoor kiezen om naar

een volgend rampgebied te trekken, blijft Islamic Relief

verder werken aan de wederopbouw. Ik zou graag zien

dat het conflict in Syrië eerder vandaag dan morgen

wordt opgelost. Helaas zijn met een oplossing van het

conflict de problemen nog niet allemaal voorbij. Het 

proces van wederopbouw bijvoorbeeld zal nog vele jaren

duren.

Hoewel wij veel aandacht hebben besteed aan de situatie

in Syrië, zijn we andere rampen niet vergeten. In 2012

hebben wij de gelden van de actie S.O.S. Somalië

besteed. Deze gelden waren bestemd voor de slachtof-

fers van de voortdurende droogte en het conflict in So-

malië in 2011. Net als bij de overstromingen in Pakistan

in 2010, hebben wij ook in Somalië gekozen voor een in-

tegrale benadering: in een specifiek gebied werken aan

meerdere sectoren tegelijk. 

In de Somalische regio Banadir kozen wij voor gezond-

heid en voeding, water en sanitaire voorzieningen,

voedselzekerheid en duurzaam levensonderhoud en 

onderwijs en bescherming van kinderen. 

Om meer aandacht te vragen voor de Somalische

vluchtelingen die zich buiten Somalië bevinden, bezocht

ik in april 2012 met een team van Islamic Relief en haar

ambassadeurs het vluchtelingenkamp IFO II in Da’daab,

Kenia. Het vluchtelingenkamp herbergt meer dan een

miljoen vluchtelingen! Sommigen van hen wonen er al

jarenlang. Zodra er een conflict losbarst in de Hoorn van

Afrika, zoals de humanitaire crisis in Somalië, komen er

weer nieuwe vluchtelingen bij. 

In mei 2012 bezocht ik een psychosociaal centrum voor

alleenstaande moeders in Tirana, Albanië. Daar worden

alleenstaande moeders uit hun sociaal isolement gehaald

zodat zij weer zin krijgen in het leven. De vrouwen uit de

regio Tirana en Shkodër krijgen onder meer naai- en 

borduurlessen en verkopen zelfgemaakte doekjes. 

Ook krijgen de vrouwen les in de Engelse taal en 

communicatieve vaardigheden. Ik heb met eigen ogen

kunnen aanschouwen hoe belangrijk dit project is voor

de ontwikkeling van de alleenstaande moeders.

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om

iedereen te bedanken die ons werk mogelijk maakt: 

donateurs, vrijwilligers, leerlingen, ambassadeurs, 

ondernemers, medewerkers, sponsoren en alle andere

betrokkenen. Ondanks de economische crisis in 

Nederland staan mensen nog altijd klaar om hun bijdrage

te leveren. Daarvoor zijn wij hen bijzonder dankbaar!

Mostapha Bouchallikh

Directeur Islamic Relief Nederland
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Missie

Islamic Relief is een internationale humanitaire hulp-

organisatie die zich wereldwijd inzet om de levensom-

standigheden van de allerarmsten te verbeteren. Dit doet zij

door:

- het bieden van noodhulp bij rampen en oorlogen

- het steunen van de wederopbouw van gemeenschappen 

na rampen en oorlogen

- het bevorderen van duurzame ontwikkeling op het gebied 

van onderwijs, medische zorg, voeding, water en 

inkomstgenererende activiteiten

- het lobbyen ten behoeve van de allerarmsten

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

haar inspiratiebron: barmhartigheid, solidariteit en respect

voor menselijke waardigheid. Islamic Relief is medeon-

dertekenaar van de Gedragscode van het Internationale Rode

Kruis, de Rode Halve Maan en van andere noodhulp-

organisaties. 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.

Internationaal netwerk

Als fondswervend kantoor maakt Islamic Relief Nederland

deel uit van de internationale familie Islamic Relief Worldwide.

Momenteel heeft Islamic Relief wereldwijd 15 fondswervende

kantoren en 28 veldkantoren. Ze behoort daarmee tot een van

de grootste humanitaire hulporganisaties met een islamitische

grondslag ter wereld. Het hoofdkantoor van Islamic Relief is

sinds haar oprichting in 1984 gevestigd in Birmingham, Het

Verenigd Koninkrijk. Islamic Relief Nederland is opgericht in

1992 en gevestigd in Amsterdam. 

De uitvoering van de projecten van Islamic Relief geschiedt 

grotendeels vanuit eigen veldkantoren. In bepaalde situaties,

bijvoorbeeld tijdens rampen, werkt Islamic Relief soms ook in

landen waar zij geen veldkantoor heeft. In dat geval werkt 

Islamic Relief via lokale niet-gouvernementele organisaties

(NGO’s). 

Missie & visie
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Fondswervende kantoren

Behalve in Nederland heeft Islamic Relief fondswervende 

kantoren in Australië, België, Canada, Duitsland, Frankrijk,

Italië, Mauritius, Maleisië, Noorwegen, het Verenigd

Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden en 

Zwitserland.

Veld en partnerkantoren

Islamic Relief heeft veldkantoren in Afghanistan, Albanië,

Bangladesh, Bosnië-Herzegovina, Jemen, China, Egypte,

Ethiopië, Haïti, India, Indonesië, Irak, Jordanië, Kenia,

Kosovo, Libanon, Malawi, Mali,Niger, Pakistan, Palestijnse

Gebieden, Somalië, Sri Lanka en Soedan,Tsjaad en 

Tsjetsjenië (de Russische Federatie). In gebieden waar Islamic

Relief geen veldkantoren heeft, werkt zij samen met lokale

partners zoals in Marokko en Turkije.

Fondswervende kantoor

Veldkantoor / Partnerkantoor

Islamic Relief wereldwijd
Fondswervende kantoren & veldkantoren
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Onze thema’s

Islamic Relief werkt op verschillende manieren aan het ver-
beteren van de levensomstandigheden van de allerzwaksten
in de samenleving: zowel door het bieden van noodhulp en
wederopbouw als door het bevorderen van duurzame ontwik-
keling. Islamic Relief is in de volgende sectoren actief:

Noodhulp & voorbereiding op rampen

Islamic Relief biedt voorziening in de eerste levensbehoeftes
na een humanitaire ramp of natuurramp. Hieronder valt ook
hulp bij extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld in het
geval van een strenge winter in een onherbergzaam gebied
en/of conflictgebied. Islamic Relief biedt hulp aan in de vorm
van medische verzorging, levensmiddelen, onderdak en water
en geeft trainingen in de voorbereiding op rampen.

Water en sanitair 

Islamic Relief werkt aan het bouwen van voorzieningen voor
schoon drinkwater en sanitair en zorgt voor voorlichting over
hygiënische omstandigheden.

Gezondheid

Zowel preventie als behandeling van ziektes zijn het werkge-
bied van Islamic Relief. Daarbij is speciale aandacht voor de
zwakste bevolkingsgroepen te weten kinderen, vrouwen,
gehandicapten en ouderen.

Inkomenszekerheid

Islamic Relief werkt aan de economische zelfstandigheid van
mensen door het aanbieden van islamitisch microkrediet
(rentevrije leningen).

Onderwijs

Scholen moeten na rampen en conflicten weer worden opge-
bouwd, met alfabetisering voor kansarmen en vakonderwijs.
Daarbij hebben we speciale aandacht voor vrouwen en meis-
jes.

Kindwelzijn en weeskinderen

Door middel van 1 op 1 Sponsorproject en het Algemeen
Weesfonds krijgen weeskinderen onder meer onderwijs,
gezondheidszorg en algemene ondersteuning voor een betere
levensstandaard.

Seizoensgebonden voedselprojecten

Ramadan & Offerfeest

Islamic Relief ondersteunt behoeftigen door gebruik te maken
van de islamitische vastenmaand Ramadan en het Offerfeest.
Ten tijde van de Ramadan worden onder meer voedsel-
pakketten uitgedeeld. Tijdens het Offerfeest ontvangen de
behoeftigen vleespakketten.
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Twee jaar onstabiliteit en conflict in Syrië stortten het land in
een ongekende humanitaire crisis. In 2012 schatten de
Verenigde Naties dat 70.000 mensen omkwamen, bijna 1
miljoen mensen het land ontvluchtten en ongeveer een kwart
van de bevolking humanitaire hulp nodig had.

Hetzelfde jaar startte Islamic Relief wereldwijd met fondswer-
vende acties voor de getroffen Syrische bevolking. Via haar
veldkantoren in Irak, Jordanië, Libanon en via lokale partners
in Turkije voerde Islamic Relief Worldwide 54 noodhulp-
projecten uit voor een totaalbedrag van meer dan 12 miljoen
euro. Ook Islamic Relief Nederland droeg haar steentje bij. In
2012 besteedde de organisatie 92.435 euro aan voedsel voor
de Syrische bevolking in de vorm van het uitdelen van Kur-
banvlees. De overige gelden van actie S.O.S. Syrië zal Islamic
Relief Nederland in 2013 gebruiken voor noodhulp en, indien
mogelijk, wederopbouw. 

De opbrengst van S.O.S. Somalië besteedde Islamic Relief
Nederland in 2012 zoals gepland aan wederopbouw. 
We kozen voor een wederopbouwproject in Banadir in 
Zuid/Centraal-Somalië. Daarbij pasten we een geïntegreerde 
benadering toe. In het projectgebied werkten we aan:

- gezondheid en voeding
- water en sanitaire voorzieningen

- voedselzekerheid en duurzaam levensonderhoud
- onderwijs en bescherming van kinderen

Disaster Risk Reduction (DRR)

Islamic Relief Nederland ondersteunde in 2012 ook duurzame
projecten. Nieuw daarbij was het thema 'Disaster Risk 
Reduction' (DRR). Dit thema krijgt in de strategie van Islamic
Relief Worldwide (2011-2015) de nodige aandacht. 
Bij Disaster Risk Reduction wordt de bevolking in gebieden
die kwetsbaar zijn voor rampen zoals aardbevingen, over-
stromingen of tsunami's, weerbaar gemaakt. Het doel daar-
van is de bevolking zodanig voorbereiden op een ramp, dat 
er bij een nieuwe ramp minder slachtoffers vallen en dat men
sneller kan beginnen met wederopbouw.

Bij de selectie van duurzame projecten liet Islamic Relief 
Nederland, net als afgelopen jaar, de volgende criteria
meewegen: 
- regionale binding van haar donateurs
- spreiding over de drie regio’s (Afrika, Azië en het 
Midden- Oosten en Oost-Europa)
- spreiding over de thema’s
- toegankelijkheid van het gebied voor evaluaties
- eerdere ervaringen met het betreffende veldkantoor

Noodhulp & duurzame projecten

Islamic Relief Winteractie

In december 2012 startte Islamic Relief Nederland, door
het verschuiven van de Ramadan en Offerfeest data,
weer met de Winteractie. De Winteractie is een nood-
hulpactie van Islamic Relief gericht op kansarme
mensen en vluchtelingen in diverse landen die te maken
krijgen met obstakels in de winter. Denk aan gebrek aan
onderkomen, stookmaterialen en warme dekens. Islamic
Relief verstrekt hen diverse basisbenodigdheden om de
winterkou te doorstaan. 
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Islamic Relief voert al sinds 1991 duurzame hulpprojecten

uit in Albanië, een van de armste landen van Europa. 

In 1992 werd het eerste veldkantoor van Islamic Relief

geopend in de hoofdstad Tirana. Kort daarna werd het

tweede kantoor geopend in de stad Shkodër. 

Titel project: Psychosociaal centrum voor alleenstaande
moeders
Thema: welzijn van kinderen
Regio’s: Tirana en Shkodër
Periode: 12 maanden
Aantal begunstigen: 881 
Budget: € 25.000,-

Het grootste deel van de Albanese weeskinderen die door het
1 op 1 Sponsorproject van Islamic Relief worden 
ondersteund, wonen in de districten Tirana en Shkodër. 
De alleenstaande moeders van deze weeskinderen zijn niet of
laag opgeleid. Ze hebben soms ook geen of beperkte 
inkomsten en leven daarom vaak onder de armoedegrens.
Ook bij de opvoeding van hun kinderen en op het gebied van
sociale omgangsvormen hebben zij extra steun nodig. 
Dit project is opgezet om daaraan te werken. 

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

- 25 moeders volgden een cursus financiën
- 50 moeders volgden landbouwtrainingen
- 51 moeders volgden een cursus Engels
- 54 moeders volgden een cursus borduren 
- 88 moeders volgden een naaicursus
- 82 moeders volgden een cursus computervaardigheid
- 225 moeders volgden trainingen over opvoeding en 
psychologie

- 356 moeders volgden trainingen over hygiëne en 
medische hulp

- 82 moeders namen deel aan een excursie en twee 
seminars

- 60 moeders deden mee aan wedstrijden naaien en 
borduren, computervaardigheid of Engels

Albanië
Duurzame projecten voor weduwen
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“Tijdens mijn bezoek aan het alleen-
staande moeders project heb ik een 
diploma-uitreiking mogen bijwonen. 
Dat was een prachtig moment. 

Elk behaalde diploma symboliseert 
het harde werken van deze moedige 

doch kwetsbare vrouwen. 
De moeders hebben dankzij het 
project weer zin in het leven!”

Mostapha Bouchallikh, directeur Islamic Relief Nederland



Bangladesh is het dichtstbevolkte land ter wereld. 

Ook is het één van de armste landen ter wereld! 

Het land is buitengewoon gevoelig voor cyclonen en 

overstromingen. Ondervoeding en analfabetisme vormen

in Bangladesh een groot probleem. Islamic Relief begon

in 1991 met het uitvoeren van hulpprojecten in

Bangladesh en heeft daar sindsdien een eigen veldkan-

toor. 

Titel project: Voorlichting over gezondheid en hygiëne
Thema: gezondheid
Regio: acht gemeenten in Mithapukur, Bangladesh
Periode: drie jaar -2012 is het tweede jaar
Aantal begunstigden: totaal 77.640, in het tweede jaar 25.000
Budget totaal: € 225.000,-

Voor de armste mensen in Mithapukur is toegang tot basisge-
zondheidszorg beperkt en is de zorg van slechte kwaliteit.
Daarom zoeken deze mensen vaak geen medische hulp.
Bovendien missen zij basiskennis over hoe ze ziektes 
kunnen voorkomen. Het project van Islamic Relief Nederland
focust op alle niveaus van ziektepreventie. 

Allereerst worden preventieve maatregelen genomen bij het
gezonde deel van de bevolking. Daarna ondersteunt het 
project mensen die al een ziekte hebben opgelopen. Tenslotte
richt het project zich op het verminderen van de consequen-
ties van chronische ziekte en/of invaliditeit. 

In het tweede jaar van het project hebben we het vol-

gende bereikt:

- voorlichtingssessies voor 4000 kinderen en 2000 vrouwen
- gemeenschapsbijeenkomsten met 6.000 vrouwen en 
mannen 

- 'Mobile Health Camps' voor 6.000 mensen
- inentingen van 2000 kinderen en zwangere vrouwen
- 200 zwaar zieken doorverwezen
- noodhulp gegeven aan 120 vrouwen
- 100.000 fruitbomen zijn geplant
- 40 vroedvrouwen zijn getraind
- 40 dorpsdokters zijn getraind
- geven van voorlichting op Wereldgezondheidsdag en 
Wereldaidsdag
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Gezondheid & voorlichting



Indonesië
Voorbereiding op rampen 

Islamic Relief voert sinds 2000 diverse hulpprojecten uit in

Indonesië. In 2003 werd daar ook een eigen veldkantoor

geopend. In 2004 werd Indonesië getroffen door een

tsunami met als gevolg meer dan 200.000 doden. Islamic

Relief verleende noodhulp aan de slachtoffers en hielp

mee aan de wederopbouw van de getroffen gebieden. Om

in de toekomst het aantal slachtoffers van natuurrampen

te verminderen, voert Islamic Relief projecten uit waarin

mensen worden voorbereid op rampen. 

Titel project: Voorbereiding op rampen vanuit scholen
Thema: voorbereiding op rampen
Regio: Aceh Besar, NAD-provincie
Periode: 6 maanden
Aantal begunstigden: 450
Budget: € 45.973,-

In 2006 deed het Indonesische Instituut van Wetenschap
samen met UNESCO onderzoek in drie gebieden: Aceh
Besar, Bengulu en Padang. Het doel was analyseren van
voorbereiding op natuurrampen in scholen, huishoudens en
gemeenschappen. Daaruit kwam naar voren dat scholen het
minst goed waren voorbereid op rampen. Daarom voert 
Islamic Relief in Aceh Besar een project uit om vier lagere 
scholen en twee middelbare scholen beter voor te bereiden
op aardbevingen en tsunami’s. 

Het project is als volgt uitgevoerd:
Eerst bracht Islamic Relief de huidige situatie van bovenge-
noemde scholen in kaart. Daarna organiseerden we een 
bijeenkomst met alle betrokkenen op de scholen. 

Vervolgens organiseerden we een serie bijeenkomsten

over de volgende thema's:

- introductie op natuurrampen
- aardbevingen en tsunami's in Aceh
- kwetsbaarheid en analyse van de capaciteiten
- reageren op aardbevingen en tsunami’s
- de voorbereiding op deze rampen

De volgende stap was het vormgeven van beleid op basis van
de verzamelde informatie. Om te testen of het beleid werkt,
werd een aardbeving en tsunami gesimuleerd. Daarbij testten
we het evacuatieschema. Tenslotte deelden we het resultaat
met de gemeenschap. In een officiële ceremonie ontvingen
de scholen een certificaat. Het veldkantoor in Indonesië 
organiseerde het Veiliger School Festival en verspreidde 
informatieve folders over de geleerde lessen.

12



Titel project: De rol van religieuze plaatsen in voorbereiding
op rampen
Thema: voorbereiding op rampen
Regio: West- Sumatra
Periode: 9 maanden
Aantal begunstigden: 1160
Budget: € 104.004,- waarvan € 55.004,- door Islamic Relief
en € 49.000,- mede gefinancieerd door ontwikkelings-
organisatie Cordaid

Indonesië is het land met het grootste aantal moslims ter
wereld. Het aantal moskeeën wordt geschat op 630.000. Als
we kijken naar grote natuurrampen van de afgelopen jaren,
dan zien we dat moskeeën een belangrijke hulpverlenende rol
hebben gespeeld vooral in de fase van noodhulp na dit soort
rampen. In deze moeilijke tijden gaan meer mensen naar
moskeeën toe voor spirituele en psychologische 
ondersteuning. Hoewel de rol van religieuze plaatsen bij 
natuurrampen evident is, zijn er nog geen projecten ter voor-
bereiding op rampen uitgevoerd waarbij moskeeën betrokken
zijn. Dat wilde Islamic Relief met dit project veranderen. 

Het doel van dit project was tweeledig: 

allereerst het ondersteunen van religieuze plaatsen op West-
Sumatra, zodat die in staat zijn om adequaat te reageren op
natuurrampen. Verder was het doel het voorkomen van veel
dodelijke slachtoffers bij rampen door voorlichting en 
bemiddelingsmaatregelen. Om de capaciteit van religieuze
plaatsen te vergroten, ging Islamic Relief een samenwerk-
ingsverband aan met vijf moskeeën en één kerk. Bij elke 
religieuze plaats werd een rampmanagementteam opgezet.
Vervolgens kregen deze teams trainingen op het gebied van
'disaster management', het zoeken naar en redden van
slachtoffers en snelle analyse van de situatie na een ramp. 

Om te voorkomen dat er veel dodelijke slachtoffers vallen 
tijdens een ramp, maakten we eerst een plattegrond met de
lokale risicoplaatsen bij een ramp. Daarna maakten we een
evacuatieplattegrond, ontwierpen we 60 vluchtroutes en
plaatsten we bijbehorende verkeersborden. Er zijn 1000
posters gedrukt met ‘wat te doen bij een ramp’. Verder zijn
voorraden aangeschaft die nodig zijn na een ramp zoals 
brancards, touwen, eerstehulpkits, tenten, megafoons, 
generatoren en grote lampen. Om te testen of alles werkt,
werden er simulatieoefeningen gedaan voor 
aardbevingen en tsunami's.
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Mali is een van de armste landen ter wereld. Meer dan 

tweederde van de Malinese bevolking leeft van minder

dan 1 US-dollar per dag. In 1997 startte Islamic Relief met

het verlenen van noodhulp aan de slachtoffers van de

burgeroorlog in het noorden van Mali. Tegenwoordig richt

Islamic Relief zich op water- en sanitatie projecten,

inkomenszekerheidprojecten en projecten voor onderwijs

en kindwelzijn in zowel de hoofdstad Bamako als de plat-

telandsgebieden.

Titel project: Vrouw- en kindvriendelijke actie in de Koulikoro-
regio
Thema: inkomenszekerheid
Regio: Koulikoro 
Aantal begunstigden: direct 800 (waarvan 437 al bereikt) en 
indirect 5600
Budget: totaal € 208.705,-

Islamic Relief werkt al 12 jaar in de Djitoumouzone in
Koulikoro. Inmiddels heeft de strategie van ‘losse interventies
per sector’ zijn grens bereikt in duurzaamheid en impact op
de gemeenschappen. Daarom heeft Islamic Relief een inte-
graal ontwikkelingsproject van vier jaar opgezet. Het jaar
2015 is als einddatum gekozen omdat dan de Acht Millenni-
umdoelen gerealiseerd zouden moeten zijn. Het integrale 
ontwikkelingproject richt zich op vrouwen en kinderen in de
regio Koulikoro in het zuiden van Mali. 

Het project bestaat uit zeven onderdelen:

- herbebossing
- alternatieve energiebronnen
- onderwijs
- gezondheid
- water
- sanitaire voorzieningen
- inkomstgenererende activiteiten

Islamic Relief Nederland financiert het laatste onderdeel. 
Dit is een vervolg op de eerder door Islamic Relief Nederland 
gefinancierde projecten op het gebied van islamitisch microfi-
nanciering. Het onderdeel Islamitische microfinanciering
bestaat weer uit twee delen: capaciteitsopbouw en het ver-
strekken van islamitisch microkrediet aan kansarme vrouwen,
weduwen en weeskinderen. De capaciteitsopbouw realiseren
we door steun te geven aan veertig lokale organisaties die bij-
dragen aan de toegang tot sociale basisbehoeftes.

Islamitische microfinanciering wordt verstrekt via twee
soorten leningen: Qard hasan en Ijarah. Qard hasan is een
lening waarbij het geleende bedrag plus de 
administratiekosten worden terug betaald. Ijarah is vergelijk-
baar met leasing. De lener gebruikt een product dat eigen-
dom blijft van de financier. De lener betaalt voor het gebruik
totdat de overeengekomen periode is afgelopen of tot het
product niet meer de beoogde dienst levert. 

Mali
Inkomenszekerheid projecten

Om de succeskans van de ondernemingen zo groot mo-
gelijk te maken, krijgen de begunstigden verschillende
trainingen:

- businessplan en  management
- sparen en krediet
- produceren van lokale producten
- marketing
- alfabetisering
- management van een lokale organisatie
- leiderschapstraining voor vrouwen
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Titel project: Institutionele ontwikkeling van organisaties

Thema: Duurzaam levensonderhoud

Regio: Bamako en Oulessebougou, Mali

Periode: 1 juli tot en met 1 december 2012

Budget: € 9.674,- 

Dit project richtte zich op de institutionele ontwikkeling

van weduwen organisaties. Deze organisaties zijn de

basis voor het verstrekken van leningen voor islamitisch

microkrediet (zie project: Vrouw- en Kindvriendelijke

actie). In totaal zijn dertien organisaties ondersteund bij

het verkrijgen van eenofficiële erkenning. Ook voerden we

een impact assessment uit. 

Verder kregen de weduwen organisaties de volgende

trainingen:

- zeep maken 

- leiderschap en lobby

- management van coöperatieve organisaties 

- gender en ontwikkeling

- projectmanagement

- sterkte- zwakte analyses
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Islamic Relief begon haar werk in Niger in 2005, in eerste

instantie als reactie op de voedselcrisis van 2004. Niger is

volgens de VN- index van de menselijke ontwikkeling een

van de minst ontwikkelde landen ter wereld. Islamic Relief

voert daarom diverse projecten uit onder meer op het 

gebied van gezondheidshulp, het helpen van ernstig 

ondervoede kinderen, het uitvoeren van medische 

behandelingen en water- en sanitaire voorzieningen. 

Het veldkantoor van Islamic Relief in Niger heeft al

meerdere waterprojecten uitgevoerd en heeft nu zelfs een

eigen (waterput) installatiemachine.

Titel project: Water en hygiëne in het Tera-district
Thema: WASH/Water
Regio: Tillabéri-regio in het Tera-district, Niger
Aantal begunstigden: 3600
Budget: € 80.000,- waarvan € 2.400,- lokale bijdrage

Niger is een Sahel-Saharaland in het hart van Afrika. 
Driekwart van het land bestaat uit woestijn. De bijna 15
miljoen inwoners kampen met diverse waterproblemen:
weinig en onzekere regenval en schaars of moeilijk te
bereiken grondwater. 
De regio Tillabéri heeft de slechtste 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.

In 2010 heeft Islamic Relief Nederland in Tillabéri een project
gefinancierd voor twaalf waterputten. Dit project is succesvol

uitgevoerd. Daarom besloot Islamic Relief Nederland in
2011/2012 nog een waterproject in Niger te financieren.
Daarmee is voor acht dorpen in Tera een waterput 
gefinancierd en krijgt de bevolking voorlichting over hygiëne. 

De volgende activiteiten werden uitgevoerd:

- opzetten van acht watermanagementcomités
- trainen en uitrusten van twee vakmensen t.b.v. 
toekomstige      reparaties aan handpompen
- maken van acht waterputten en uitrusten met handpompen
- trainen van 16 lokale hygiënepromotors
- geven van voorlichting over hygiëne en sanitair

Niger
Water & hygiëne 
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Islamic Relief is in Pakistan actief sinds 1992. Het 

Pakistaanse veldkantoor werkt in de volgende gebieden:

Islamabad en Rawalpindi, Balochistan, Azaad Jammu en

Kashmir (AJK) en North West Frontier Province (NWFP). 

Het is qua aantal medewerkers het grootste veldkantoor

van Islamic Relief.

Titel project: Voorbereiding op rampen in regio Thatta
Thema: voorbereiding op rampen
Regio: Thatta, provincie Sindh
Aantal begunstigden: 50.000
Budget: € 120.633,-

In juli 2011 heeft Islamic Relief Pakistan onderzoek gedaan
naar de kennis, houding en gedrag (KAP) rond rampen in
Thatta, in het bijzonder in de Union Councils Jati en Khoti.
Met dit onderzoek wilde de organisatie inzicht krijgen in 
hoeverre dit gebied is voorbereid op rampen. Het wees uit dat
de gemeenschap nog lang niet genoeg kennis en kunde heeft
om een ramp ter grootte van een cycloon of grote overstro-
ming het hoofd te kunnen bieden. Het project Voorbereidin-
gen op rampen in regio Thatta brengt daar verandering in. 
De volgende activiteiten zijn in het kader van dit project 
uitgevoerd.

Bewustwording en training:

- Er zijn 24 lokale organisaties opgezet
- Er zijn trainingen gegeven over kwetsbaarheid bij 
rampen aan projectmedewerkers, lokale instituties en 
vrijwilligers uit de gemeenschappen

- In dorpen zijn rampenbestrijdingsteams opgezet

Stappen naar het opzetten van een effectief

waarschuwingssysteem in Jati en Khoti:

- Islamic Relief heeft kennis opgedaan over 
vroege waarschuwingssystemen van regionale 
en nationale initiatieven in gelijksoortige settings
- De kennis is omgezet in een effectief model voor 
een vroege waarschuwingssysteem voor 
de gemeenschappen in Thatta via een consultatief proces

- Er is een vroege waarschuwingssysteem opgezet 
voor de geselecteerde dorpen
- Het ‘vroegewaarschuwingssysteem’ is getest.
- Naar aanleiding van de tests is het vroege 
waarschuwingssysteem aangepast
- Er is een post- KAP-onderzoek uitgevoerd in Jati en Khoti
- Er is communicatiemateriaal verspreid (brochures, 
folders, instructiematerialen) over voorbereiding 
op rampen op dorpsniveau

Pakistan
Voorbereiding op rampen & microfinanciering

Titel project: Islamitische microfinanciering en terug-
betaling van leningen
Thema: inkomenszekerheid
Regio: Azaad Jammu en Kashmir (AJK)
Aantal begunstigden: 292
Budget: € 5.693,- 

Op 30 juni 2012 is het project Islamitisch microkrediet en 
stimuleren van ondernemingen in het district Bagh in
Azaad Jammu en Kashmir (AJK) afgerond, maar nog niet
alle leningen zijn terugbetaald. Om deze terugbetalingen
te laten doorlopen, wordt van 1 juli 2012 tot en met 31 mei
2013 één medewerker van Islamic Relief ingezet.
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Islamic Relief voert sinds 1996 voedselprojecten uit in So-

malië. In 2006 richtte Islamic Relief een veldkantoor op in

Puntland om duurzame projecten uit te voeren. Het werk

van Islamic Relief in Somalië richt zich op toegang tot

water, gezondheidszorg en scholing voor veehouders en

vluchtelingen. Islamic Relief reageerde met grootschalige

noodhulp op de humanitaire crisis in 2011.

Titel project: Geïntegreerde noodhulp voor gemeenschappen
die zijn getroffen door droogte en conflict in Banadir, 
Zuid/Centraal-Somalië
Thema: noodhulp
Regio: Banadir regio (Mogadishu), districten Yaqshid en
Wardhigley 
Aantal begunstigden: 30.000 waarvan 70% vrouwen en
kinderen
Budget: € 599.980,- 

Somalië lijdt onder een dubbel probleem van droogte en con-
flict. Dit leidde in 2011 tot een humanitaire crisis. De situatie is
nog steeds kwetsbaar en onstabiel. Het aantal ondervoede
mensen is nog steeds een van de hoogste ter wereld. Volgens
Unicef is één op de vijf kinderen in Somalië levensbedreigend
ondervoed. 70% Van deze kinderen leeft in het zuiden van
Somalië. Bovendien zijn er grote groepen vluchtelingen in het
land die ondersteuning nodig hebben. Het doel van dit project
is het verlenen van noodhulp aan de slachtoffers van de

droogte en het conflict in Zuid/Centraal-Somalië en wederop-
bouw. Binnen het project is het volgende gerealiseerd.

Water en sanitaire voorzieningen

- Schoon drinkwater voor 30.000 kwetsbare mensen
- Installatie van watercontainers, water met trucks
naar vluchtelingenkampen gebracht, waterputten 
schoongemaakt en drie waterbronnen opgeknapt
- Toegang tot sanitaire voorzieningen voor 1200 huishoudens
- Voorlichting over hygiëne voor 6000 vrouwen 
en gastgemeenschappen

Voedselzekerheid en duurzaam levensonderhoud

- Aanvullen van maandelijks voedselpakket 
voor 2000  huishoudens
- Het verbeteren van de inkomens van 600 huishoudens
- Verbeteren van de voorbereiding op rampen 
van 100 vluchtelingen in eigen land

Onderwijs en bescherming van kinderen

- Onderwijsprogramma voor 300 kinderen
- Kindvriendelijke omgeving ingericht in drie 
vluchtelingenkampen

- Voorlichting aan kampcomités en kinderen 
over de bescherming van kinderen

Somalië
Geïntegreerde noodhulp
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Voedselzekerheid als 
religieuze plicht
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In de aanloop naar de islamitische vastenmaand Ramadan or-
ganiseert Islamic Relief Nederland jaarlijks de Ramadanactie.
Voornaamste doel van deze hulpactie is om wereldwijd
duizenden kansarme gezinnen, weduwen, weeskinderen en
bejaarden te voorzien van voedselpakketten. In 2012 werden
er namens Islamic Relief Nederland in 29 verschillende landen
wereldwijd 11.500 voedselpakketten uitgedeeld. 

De voedselpakketten worden lokaal samengesteld om
daarmee ook de lokale economie te ondersteunen en bevat-
ten basisproducten zoals meel, rijst, dadels, ingeblikt vlees en
andere voedingsmiddelen. Hoewel een voedselpakket een
ondersteuning is in de dagelijkse voedingsbehoefte kan een
gezin van circa vier personen er ruim een maand lang van
eten. Gezinnen met veel kinderen en/of inwonende familiele-
den krijgen meer voedselpakketten. 

Zakat-ul-Fitr & Zakat-ul-Mal

Het verrichten van liefdadigheid in de maand Ramadan is voor moslims extra

speciaal. Zij hebben de religieuze plicht om tijdens de Ramadan de Zakat-ul-fitr

af te dragen, een donatie die besteed wordt aan voedsel voor een arm persoon.

Voor veel mensen is het ook een goed moment om de Zakat-ul-Mal te betalen.

Ramadan
Land Aantal voedselpakketten

Afghanistan

Albanië

Bangladesh

Bosnië & Herzegovina

China

Egypte

Ethiopië

India 

Indonesië          

Irak

Jemen

Jordanë

Kenia

Kosovo

Libanon

Libië

Mali

Marokko

Niger

Pakistan

Palestina (Gaza)

Palestina (West Bank)

Somalië

Soedan

Sri Lanka

Tsjetsjenië

Tunesië

Zimbabwe

Zuid-Afrika

Totaal

200

500

300

300

500

400

1000

1000

1000

1000

100

350

300

850

450

100

100

500

150

250

250

250

200

300

400

300

100

100

250

11.500

Aantal voedselpakketten per land 2012
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Land

Islamic Relief stelt donateurs in staat om tijdens het Offer-
feest een offer (ook wel kurban genoemd) te doneren in een
van de landen waar de organisatie een veldkantoor of 
partnerkantoor heeft. De kurbanvlees pakketten worden
uitgedeeld aan de meest kwetsbare personen in de gemeen-
schappen: de armen,weduwen, weeskinderen, ouderen,
gehandicapten en vluchtelingen. De meeste mensen ont-
vangen vers vlees.In een aantal landen of in onherbergzame
gebieden ontvangen mensen om praktische redenen ingeb-
likt of ingevroren vlees. 

In 2012 viel het Oferfeest op 26 oktober. De prijs van bijvoor-
beeld een kurbanpakket in India was dat jaar 50 euro en in
de Palestijnse Gebieden 240 euro! De kosten voor logistiek, 
veiligheid van personeel en de veestapelprijs van het 
desbetreffende land kunnen van invloed zijn op de bepaling
van de kurbanprijs. 

De Kurbanactie

Het Offerfeest is het 2e grote feest in de Islam en wordt ongeveer 70 dagen na

het einde van de Ramadan gevierd. Traditiegetrouw wordt er dan, mits men

daartoe financieel in staat is, een dier geofferd waarbij men minstens een

derde deel van het offervlees aan de armen doneert. Vanuit die gedachte 

organiseert Islamic Relief sinds 1986 wereldwijd de Kurbanactie.

Offerfeest Aantal Kurban (offers) per land 2012

Afghanistan

Albanië

Bangladesh

Bosnië & Herzegovina

China

Egypte

Ethiopië

India 

Indonesië 

Irak        

Jemen

Jordanië

Kenia

Kosovo

Libanon

Mali

Marokko

Malawi

Niger

Pakistan

Palestina (Gaza)

Somalië

Soedan

Sri Lanka

Syrië

Tsjaad

Tsjetsjenië

Turkije

Zimbabwe

Zuid-Afrika

Zuid-Soedan

Totaal

25

10

595

30

15

5

1.495

995

25 

45

75

95

995

115

95

295

100

295

795

295

50

2.000

150

995

695

695

75

20

400

30

15

11.520

Aantal Kurban
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Kindwelzijn en weesprojecten
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Weeskinderen
Islamic Relief schenkt extra aandacht aan kinderen die door
oorlog, hongersnood of ziekte hun vader of beide ouders
hebben verloren. Het 1 op 1 Sponsorproject en het Algemeen
Weesfonds zijn twee duurzame hulpprojecten specifiek
gericht op het ondersteunen van weeskinderen.

Het 1 op 1 Sponsorproject
Het 1 op 1 Sponsorproject biedt donateurs de mogelijkheid
om een weeskind structureel te steunen op het gebied van
voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en 
emotionele hulp. De sponsoring zorgt ook voor een zekere
mate van stabiliteit en veiligheid voor het kind en zijn of haar
omgeving. Jaarlijks krijgen alle donateurs van het 1 op 1
Sponsorproject een voorgangsrapport met daarin de 
ontwikkelingen van het kind. In samenwerking met onze 
veldkantoren kunnen donateurs per brief en/of e-mail contact
op nemen met het (wees)kind en kunnen ze het kind zelfs 
bezoeken. 

De weesafdeling
De weesafdeling is de schakel tussen de donateur en het
gesponsorde (wees)kind. Het is tevens de afdeling die 
sponsorouder en (wees)kind aan elkaar koppelt. De onderste-
uning van de kinderen verloopt via het Islamic Relief hoofd-
kantoor in Birmingham om de kosten zo laag mogelijk te
houden. Alleen de (wees)kinderen in Marokko worden 
financieel rechtstreeks door Islamic Relief Nederland 
ondersteund.

Gesponsorde weeskinderen in 2012
In 2012 werden wereldwijd meer dan 32.000 weeskinderen en
kinderen zonder vader gesponsord via het 1 op1 Sponsor-
project van Islamic Relief Worldwide. Daarvan nam Islamic
Relief Nederland 1910 kinderen voor haar rekening, inclusief
de kinderen in Marokko. Islamic Relief Nederland biedt 
sponsorschappen aan in 18 verschillende landen wereldwijd
en in diverse leeftijdscategorieën. De meeste gesponsorde
kinderen komen uit de Palestijnse Gebieden. 

Een greep uit de top vijf landen meest gesponsorde 
weeskinderen: 
Palestijnse gebieden: 473
Soedan: 225
Marokko: 179
Mali: 125
Bangladesh: 111

NB. Het aantal gesponsorde kinderen is het gemiddelde per land aan het einde

van het boekjaar 2012.

Het Algemeen Weesfonds
Anders dan het 1 op 1 Sponsorproject richt het Algemeen
Weesfonds zich op meerdere weeskinderen tegelijk. Mede
dankzij het  Algemeen Weesfonds worden diverse wees 
gerelateerde projecten gefinancieerd op het gebied van onder
meer bouw en renovatie van weeshuizen eid-cadeaus, 
recreatieve uitstapjes voor kansarme weeskinderen en nog
veel meer.

Eid-cadeaus en uitstapjes
Kansarme kinderen en weeskinderen worden een aantal keer
per jaar door Islamic Relief Nederland verblijd met Eid-
feestcadeaus (bestaande uit nieuwe kleding en een paar
schoenen) en recreatieve uitstapjes. De cadeaus en uitstapjes
hebben een gunstig effect op de emotionele ontwikkeling, in
het bijzonder voor getraumatiseerde kinderen

Foto: brieven en tekeningen van gesponsorde weeskinderen

Veel arme gemeenschappen zijn soms niet in staat om
kinderen te voorzien van gezondheidszorg, onderwijs of veilig
onderdak. Islamic Relief is zich daarvan bewust en wil dat 
weeskinderen en kansarme kinderen de kans krijgen om zich te
ontwikkelen!
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Een sprankje hoop…

Mevrouw Yasmeen Akhtar uit de stad Rawalpindi in Pakistan leed in haar kinderjaren aan de ziekte polio. Daardoor is

zij gedeeltelijk verlamd geraakt. Yasmeen kon haar geluk niet op toen ze in 1998 trouwde en moeder werd van twee

kinderen: Amina en Abdullah. 

Het geluk van het gezin was echter van korte duur. In 2006 overleed de echtgenoot van Yasmeen aan een plotselinge hartaan-
val. Na het overlijden van haar man stapelden de zorgen zich op voor Yasmeen. Het gezin had geen inkomsten meer en
woonde in een slecht onderhouden ruimte. Er was geen medische zorg. Yasmeen was radeloos. Gelukkig kwam ze een jaar
later in contact met het veldkantoor van Islamic Relief Pakistan. Haar beide kinderen zijn na beoordeling opgenomen in het 1
op 1 Sponsortraject. Haar kinderen werden gekoppeld aan sponsorouders uit Nederland. 

Een mooie toekomst!

Het 1 op 1 Sponsorproject is een mooie uitkomst voor Yasmeen. Dankzij de sponsoring kunnen de kinderen weer naar school
en zien ze een mooie toekomst tegemoet. Het gezin woont momenteel in een huis met betere voorzieningen zoals een keuken
en een wasruimte. Ook de gezondheid van Yasmeen is door het gezondheidsproject van Islamic Relief aanzienlijk verbeterd.
Het gezin heeft mede door de sponsoring haar waardigheid terug. 

De gezinsleden voelen de liefde en zorgzaamheid van de sponsorouders en van Islamic Relief. Tijdens de Ramadan en de
feestdagen krijgt het gezin voedselpakketten en Eid-cadeaus van Islamic Relief. 

Yasmeen vertelt: 

“Wij zijn erg blij. 

Zonder de steun van

Islamic Relief zou ik

niet in staat zijn om

mijn kinderen te 

verzorgen.”

Amina en Abdullah zijn nu 14 en 13 jaar oud. Ze hebben veel verantwoordelijkheden voor hun leeftijd: ze verzorgen hun zieke
moeder en helpen haar met het huishouden. Als het kan, spelen de kinderen graag buiten. Leren gaat hun goed af. Ze halen
goede cijfers op school, hebben een mooi schooluniform en een schooltas. De leraren van Amina en Abdullah zijn erg trots op
hun ontwikkelingen. Amina wil later dolgraag lerares worden en Abdullah is van plan om dokter te worden. 
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2012 in beeld
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Organisatie en bestuur

De organisatie

Stichting Islamic Relief Nederland is een niet-
gouvernementele organisatie (NGO) en is sinds haar opricht-
ing in 1992 gevestigd in Amsterdam. De organisatie bestaat
uit het dagelijkse bestuur, de directie, medewerkers, ambas-
sadeurs, stagiairs en vrijwilligers. Islamic Relief Nederland is
ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam
onder nummer 41211754. 

Het bestuur
In 2012 bestond het dagelijks bestuur van Islamic Relief 
Nederland uit drie leden. 

Voorzitter Dhr. dr. J. Zahri
Secretaris Dhr. N. Acherat
Penningmeester Dhr. M. Marcouch

Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie. Het
bestuur is tevens bevoegd tot het sluiten van overeenkom-
sten, het in dienst nemen van personeel en het ontbinden van
arbeidscontracten. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting
in en buiten rechte. Het bestuur vergadert minimaal twee
maal per jaar, waaronder één maal voor de vaststelling van de
jaarstukken. Daarnaast zijn er gedurende het jaar meerdere
contactmomenten tussen het dagelijks bestuur en de directie.
Op deze momenten controleert het dagelijks bestuur of de
door directie te nemen besluiten in overeenstemming zijn met
het beleid van Islamic Relief Nederland.

Statuten

In de statuten is aangegeven dat het bestuur uit ten minste
drie en ten hoogste zeven leden kan bestaan. Elk bestuurslid
treedt uiterlijk tien jaar na zijn benoeming af volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreden. De afgetreden
bestuursleden kunnen terstond opnieuw worden benoemd.
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.

Directie

De directeur van Islamic Relief Nederland is 
dhr. M. Bouchallikh. 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 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, cam-
pagnes en financiën, heeft Islamic Relief Nederland betaalde
krachten in dienst. In 2012 had de organisatie dertien 
medewerkers, waarvan elf fte’s. Het personeel vertoont een
grote mate van diversiteit. De verhouding man/vrouw was

daarbij 6:7. Het opleidingsniveau van het 
personeel varieerde van academisch tot hbo en
mbo.

Stagiaires

Islamic Relief probeert stages altijd zo veel 
mogelijk aan te laten sluiten op de studie of 
opdracht van de stagiair. 
De organisatie heeft als erkend leerbedrijf voor
stagiairs uit het mbo een ECABO-certificaat en is
tevens erkend leerbedrijf bij het Kenniscentrum
Handel. In 2012 deed een hbo-student een 
afstudeeropdracht op het gebied van optimalisatie
van financieel incassobeheer van Islamic Relief
Nederland. 

Ambassadeurs

Islamic Relief heeft betrokken ambassadeurs die
de organisatie op diverse fronten promoten. In
2012 had de organisatie twee actieve ambas-
sadeurs: televisiepresentatrice Esmaa Alariachi en
schrijver en programmamaker Hakim Chouaati. 
De ambassadeurs verrichten hun taken op 
vrijwillige basis.

Vrijwilligers
In 2012 beschikte de organisatie over 360 vrijwilligers. Belangrijkste
taken van deze vrijwilligers waren in het bekend maken van de 
campagnes en acties, het helpen organiseren van evenementen en 
adminiratieve ondersteuning van de weesafdeling. 



In april 2012 bezocht een werkteam van Islamic Relief

Nederland, bestaande uit medewerkers en ambas-

sadeurs, Da’daab in Noordoost- Kenia. Da'daab is het

grootste vluchtelingenkamp in de wereld, waar meer dan

648.000 vluchtelingen leven uit Somalië, Ethiopië en Zuid-

Soedan. Het doel van de werkreis was onderzoeken of er

interessante water- en weesprojecten in dat gebied zijn

die Islamic Relief Nederland kan uitvoeren.

Er lopen opvallend veel jonge weeskinderen in en rond het
vluchtelingenkamp. De meeste zoeken hun toevlucht in
Garissa-stad. Veel van de weeskinderen leven op straat. Hun
belangrijkste prioriteit is overleven, de dag doorkomen. Edu-
catieve mogelijkheden zijn nihil. 

Garissa Daycare Centre

In het vluchtelingenkamp maakte het team kennis met
mevrouw Roqiyyah. Zij is de oprichtster van het weesopvang-
complex Garissa Daycare in het district Garissa, dat met 
sluiting wordt bedreigd. Het weesopvanghuis biedt edu-
catieve mogelijkheden, psychosociale activiteiten en voorziet
tot wel 300 kinderen van minimaal een maaltijd per dag.
Roqiyyah nodigde het team uit voor een rondgang. Eenmaal
aangekomen bij het complex zag het team de uiterst slechte
staat van het weesopvanghuis annex kinderdagverblijf. De
kinderen krijgen les in twee overvolle lokalen en moeten het
doen met primitieve sanitaire voorzieningen. Roqiyyah, door
de kinderen liefkozend ‘Mama Roqiyyah’ genoemd vertelt: 

“Het enige wat we nodig hebben is
de juiste ondersteuning. Daarmee
kan ik de kinderen helpen. Onderwijs
en blijvende ondersteuning kosten
geld en dat hebben we niet.”

Het verhaal van Roqiyyah en de situatie van de kinderen
maakte diepe indruk op het team. Islamic Relief 
ambassadrice Esmaa Alariachi vroeg Roqiyyah wat de 
gevolgen kunnen zijn voor de kinderen als het weesop-
vanghuis haar deuren moet sluiten. Roqiyyah antwoordde dat
de kinderen nergens meer naartoe kunnen en uiteindelijk op
straat terechtkomen. Sommigen van hen zullen waarschijnlijk 
overlijden aan ondervoeding.

Een lichtpuntje

Samen met het veldkantoor in Kenia kijkt Islamic Relief naar
mogelijkheden om met het wees opvangcomplex samen te
werken. Islamic Relief Nederland heeft het veldkantoor
gevraagd om een projectvoorstel te schrijven om onder meer
uit te zoeken wat er qua financiering nodig is om het weesop-
vanghuis te renoveren. Esmaa Alariachi vertelt:“Dit op-
vanghuis heeft echt steun nodig, anders moet het de deuren
sluiten.”

Werkbezoek:
Vluchtelingenkamp Da’daab
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Op 11 december 2012 organiseerde Islamic Relief Neder-
land in samenwerking met het Kenniscentrum Religie &
Ontwikkeling en IRNARA (International Research Network
for Aids in Africa) een seminar over hiv/aids en islam.
Gastsprekers waren de oprichter van Islamic Relief en
huidig voorzitter van het International HIV Fund, dr. Hany
El-Banna, en de eerste moslima in Zuid-Afrika die pub-
liekelijk maakte dat ze hiv-geïnfecteerd is: Faghmeda
Miller. Voorzitter was Hermen van Dorp, raadgever
geestelijke gezondheid voor mensen met hiv/aids bij
stichting Mara.

Dr. Hany El-Banna promootte een cultuurverandering ten
aanzien van hiv/aids. El-Banna’s benadering is zoeken naar
gedeelde waarden van religies om hiv/aids te bestrijden. Vol-
gens El-Banna zijn er drie belangrijke uitdagingen waar is-
lamitische hulporganisaties voor staan in de wereldwijde strijd
tegen hiv/aids:
- ten eerste de stagnerende professionalisering van deze 
organisaties. 
- ten tweede de traditionele houding van hun donateurs 
die niet graag doneren voor hiv/aids.
- ten derde hoe hiv/aids deel uit te laten maken 
van onze filosofie van denken

El-Banna beantwoord de laatste vraag als volgt: door hiv/aids
in te voeren in elk ontwikkelingsprogramma van de 
organisatie, rekening houdend met de diversiteit van lokale
gemeenschappen. Op de vraag hoe de Islam zich verhoudt
tot hiv/aids zei El-Banna: 

“We moeten in onze gemeenschap accepteren dat iemand
een fout heeft gemaakt. We moeten hen in ons midden op-
nemen. Of de fout wettelijk of onwettelijk is, is niet relevant”

Faghmeda Miller uit Kaapstad, Zuid-Afrika, sprak vanuit haar
persoonlijke ervaring. In 1995 werd ze besmet met hiv/aids
door haar toenmalige echtgenoot. In die tijd was dit min of
meer een doodvonnis. Gelukkig is ze, mede door betere 
medicatie dan toen, nog steeds in leven. Het duurde jaren vo-
ordat Faghmeda met haar ziekte naar buiten durfde te treden.
Maar daarmee heeft ze onder meer bereikt dat Zuid-
Afrikaanse imams het onderwerp opnemen als onderdeel in
hun vrijdagspreek, en dat moslims die met hiv besmet zijn
hulp durven te zoeken. In Zuid-Afrika en ver daarbuiten werd
Miller het gezicht van hiv-positieve moslims. Onvermoeibaar
vertelt ze: “Het is niet het virus dat dood, maar het stigma dat
eraan kleeft.” Miller was onder meer medeoprichter van de
steungroep Positive Muslims. Op dit moment werkt ze voor
de Universiteit van Western Cape als hiv/aids-raadgever. Ze
leidt een steungroep en traint begeleiders die zelf hiv-positief
zijn. 

Seminar 
HIV/AIDS vanuit Islamitisch perspectief
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Op 9 februari 2012 organiseerde Islamic Relief Nederland

in samenwerking met het Kenniscentrum Religie & 

Ontwikkeling en het Institute of Social Science (ISS) een

conferentie over Islamitische financiering en haar rol bij

ontwikkeling. Hoofdsprekers waren dr. Ajaz Ahmed Khan,

Adviseur Microfinanciering bij CARE International, en

Atallah Fitzgibbon, Strategie- en Beleidsmanager bij 

Islamic Relief Worldwide. 

De hoofdvraag van dr. Khan was: hoe kan islamitische 
financiering ontwikkeling stimuleren? Hij gaf aan dat 
islamitische financiering is bedoeld om sociale recht-
vaardigheid te realiseren. Dat gebeurt door financiële diensten
aan te bieden die in overeenstemming zijn met de Shariah.
Op zijn hoofdvraag zag dr. Khan twee mogelijke antwoorden:
islamitische microfinanciering en het financieren van 
ontwikkelingsinitiatieven door islamitische financiële 
instituties en donoren. Hij ging in op de grote vraag naar 
Islamitische financiering, de voordelen en de uitdagingen
ervan. Wat betreft de financiering van 
ontwikkelingsinitiatieven door islamitische financiële 
instituties verwachtte dr. Khan een groei. Er wordt nu al
geschat dat Zakat meer is dan het totale ontwikkelingsbudget
van westerse overheden en institutionele donoren bij elkaar.
Atallah Fitzgibbon ging dieper in op islamitische microfi-
nanciering. Hij legde de verschillende modellen uit: Qard 
Hassan, Mudaraba en Musharaka. 

Daarna gaf hij twee voorbeelden van projecten van Islamic
Relief, een uit Pakistan en een uit Bangladesh. Ten slotte
noemde hij de uitdagingen op het gebied van islamitisch 
microfinanciering voor Islamic Relief. Dhr. Fitzgibbon zag de
weg vooruit als volgt: Islamic Relief zou meer onderzoek
moeten doen naar de impact van islamitische 
microfinanciering. Verder zou Islamic Relief naast de methode
Murabahah ook andere vormen van islamitische micro-
financiering moeten inzetten. Tenslotte kan de organisatie 
alternatieve strategieën onderzoeken, zoals duurzaamheid via
de methode Waqf. 

In 2011 heeft Islamic Relief zich aangesloten bij het Kenniscen-

trum Religie & Ontwikkeling. Dit kenniscentrum vergaart en deelt

kennis over de relaties tussen religie en ontwikkeling en draagt

hiermee bij aan internationale samenwerking. In het kader van

haar participatie aan het Kenniscentrum Religie & Ontwikkeling

organiseerde Islamic Relief Nederland in 2012 twee 

bijeenkomsten: een conferentie over Islamitische vormen van 

financiering en een seminar over hiv/aids vanuit een islamitisch

perspectief. 

Conferentie
Islamic Development Finance



Qua fondsenwerving was 2012 een succesvol jaar voor 

Islamic Relief. Er ontstonden nieuwe vruchtbare 

samenwerkingsverbanden met zowel profit- als 

nonprofitorganisaties. In 2012 hebben we ook diverse 

activiteiten ondernomen die hielpen bij het realiseren van

het veldwerk en bij het informeren van onze achterban

over onze hulpprojecten.

Door de inkomsten die we uit fondsenwerving verzamelen
kunnen we wereldwijd kwetsbare gemeenschappen helpen
en kansarme weeskinderen onderhouden. We richten ons
daarbij niet alleen op het werven van fondsen maar ook op
bewustwording van mensen over armoedekwesties.

Donateurs
In 2012 lieten steeds meer mensen zich registreren als 
donateur van Islamic Relief. Ondanks de crisis in Nederland
steeg het aantal donateurs van 52.000 in 2011 naar 54.000 in
2012. Ook kwamen er ten opzichte van 2011 steeds meer 
donaties bij. Particuliere donaties zijn enorm belangrijk voor
Islamic Relief en komen voor een groot deel voort uit onze 
directmailcampagnes.

Grotere focus op online fondsenwerving en sociale
media
Om onze achterban te informeren over de laatste 
ontwikkelingen en onze hulpprojecten hebben we in 2012
veelvuldig gebruik gemaakt van sociale media, elektronische
nieuwsbrieven en onze websites. We concentreren ons
steeds meer op online fondsenwerving omdat het 
kostenefficiënt is en we er simpelweg snel een breed publiek
mee bereiken.

Samenwerkingsverbanden
Islamic Relief werkt al jaren samen met organisaties, 
bedrijven, stichtingen en andere organisatievormen die het
hart op de juiste plek hebben.

Kleine ondernemingen
Kleine ondernemingen in Nederland zijn al sinds de oprichting
van Islamic Relief Nederland in 1992 van zeer strategische
waarde. In 2012 hadden meer dan 650 ondernemingen door
heel Nederland de bekende ‘groene spaarpot’ van Islamic 
Relief. Met deze spaarpotten wordt geld opgehaald voor het
Algemeen Weesfonds. 

Community Fundraising

Jong geleerd is oud gedaan: ‘kleingeld voor de kleintjes’
In 2012 deden negen islamitische basisscholen uit heel Nederland mee met
inzamelingsactiviteiten zoals de jaarlijkse Sponsorloop, de ansichtkaarten-
actie, de kinderbazaar en het project kleingeld voor de kleintjes. 
Honderden enthousiaste basisschoolleerlingen zamelden geld in voor 
hulpprojecten als S.O.S. Somalië, S.O.S. Syrië, het Water & Weesproject 
en de Ramadan- en Kurbanactie. 
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Sponsoren 
In 2012 zijn we een sponsorsamenwerking aangegaan met
vliegtuigmaatschappij Turkish Airlines en restaurantketen
Meram. In 2012 hebben zij en andere sponsoren onder meer
een gedeelte van de kosten voor het Water & Wees 
evenement op zich genomen.

Evenementen
Ieder voorjaar vestigt Islamic Relief Nederland speciaal de
aandacht op het tekort aan (schoon) drinkwater in arme 
landen en op kansarme weeskinderen die er helemaal alleen
voor staan. We voeren actief campagne met als afsluiting een
groot evenement voor de achterban. 

In juni 2012 werd het Water & Wees Benefiet georganiseerd in
het World Fashion Centre in Amsterdam. Het evenement
bood bestaande en nieuwe donateurs, sponsors, vrijwilligers
en geïnteresseerden de gelegenheid om op een gezellige en
gemoedelijke sfeer kennis te maken met de organisatie. De
bezoekers genoten van een avondvullende voorstelling met
onder meer optredens van internationale artiesten zoals Out-
landish en Zain Bikha, sprekers en bekende topkomieken.

Het informeren over de hulpprojecten en het werven van
fondsen waren als rode draad verweven in de programmering
van het evenement.

Moskeeën
Islamic Relief heeft nauwe contacten met verschillende
moskeeën in Nederland. Mede door haar jarenlange 
expertise op het gebied van ontwikkelingshulp is Islamic 
Relief een belangrijke partner geworden. We worden door
moskeeën steeds vaker gevraagd om als betrouwbare partner
fondsen bij hen te werven voor hulpprojecten van Islamic 
Relief. Ook de moskeeën zamelen geld in voor Islamic Relief
zoals bijvoorbeeld tijdens de Ramadan. De moskeeën
doneren deze gelden meestal aan het Ramadan 
voedselproject van Islamic Relief. 

Scholen
Islamic Relief investeert in onderwijsprojecten in 
ontwikkelingslanden, maar vindt ook dat kinderen in Neder-
land iets moeten opsteken over armoedekwesties, bijvoor-
beeld over wat de impact van (natuur)rampen is op de
ontwikkeling van (kansarme) kinderen. Basisscholen zijn dus
belangrijke partners van Islamic Relief op het gebied van 
kennisoverdracht en fondswerving.
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2012

Staat van baten en lasten over 2012

Verdeling kosten naar doelstelling

Actief

Vaste activa

Materiële vaste activa

Kantoorinventaris

Automatisering

vervoermiddelen

Financiële vaste activa

Waarborgsommen

Vlottende activa

Belastingen en

premies soc. verz. 

Overige vorderingen

Liquide middelen

Passief

Eigen vermogen

Continuïteitsreserves1

Bestemmingsreserves

Reserves

Kortlopende schulden

Belastingen en 

premies soc. verz.

Overige schulden

31-12-2012 31-12-2011

€ €

739

10.990 10.935

11.570 13.100

23.299 24.035

5.700 5.700

2.418

63.915 35.209

3.668.114 2.895.783

3.732.029 2.933.410

3.761.028 2.963.145

31-12-2012 31-12-2011

€ €

800.000 800.000

2.907.685 2.126.262

3.707.685 2.926.262

19.968 10.383

33.375 26.500

53.343 36.883

3.761.028 2.963.145

2012 2011

€ €

4.252.934 4.224.968

109.974 67.853

4.362.908 4.292.821

2.036.356 1.921.128

577.947 510.050

171.883 144.517

2.786.186 2.575.695

1.576.722 1.717.126

-- --

1.576.722 1.717.126

Fondsen- Beheer en 

Totaal Projecten werving Admin

480.922 114.903 225.079 140.940

29.715 5.943 17.829 5.943

102.692 34.998 44.651 23.043

7.402 1.957 3.487 1.957

620.731 157.801 291.046 171.883

Baten

Donaties & bijdragen uit 

eigen fondsenwerving

Overige baten

Som der baten

Lasten

Besteed aan de 

doelstelling

Besteed aan de 

fondsenwerving 

Beheer en administratie 

Som der lasten

Resultaat

Toevoeging aan:

- Continuïteitsreserves

- Bestemmingsreserve

Personeelkosten

Huisvestingskosten

Auto, Kantoor- en 

Algemene kosten

Afschrijvingen

1 Teneinde de continuïiteit van de activiteiten te garanderen, streeft het

bestuur ernaar een buffervermogen te vormen ter grootte va circa een keer de

som van salarissen en andere uitvoeringskosten van de stichting
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Algemene grondslagen voor de 
opstelling van de jaarrekening
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

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. 

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

De in de staat van baten en lasten begrepen baten is de van
donateurs daadwerkelijk ontvangen  bijdragen en giften ten
behoeve van het uitvoeren van te voren gedefinieerde 
projecten. Het merendeel van de ontvangen bedragen is 
dientengevolge projectgebonden. Indien een dergelijke bij-
drage op balansdatum niet geheel is besteed, wordt het
resterende saldo gepresenteerd als bestemmingsreserves.

Projectkosten (besteed aan de doelstelling)

Betreft overmakingen (nagenoeg geheel) naar ontwikkeling-
sprojecten in het buitenland.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De afschrijvingen zijn berekend op basis van een vast per-
centage 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). 

Voedselprogramma’s

1op1 Sponsorschap

Noodhulp en duurzame projecten

Kosten van eigen fondsenwerving

Kosten van beheer en administratie

Te besteden aan de doelstelling



2010

2011

2012
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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,  plus bestedingen aan de
doelstellingen, 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 2012 79%
(2011 82%) 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 2012
13% (2011 12%) van de in het jaar uit eigen fondsenwerving
ontvangen baten. De kosten van beheer en administratie
bedroegen in 2012  4% (2011 3,5%) van de totale lasten
plus besteding aan de doelen.

Controleverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen 
verklaring.

Resultaatbestemming

Het jaarresultaat, dat resteert nadat de op de bestem-
mingsreserves betrekking hebbende bestemde baten en
lasten daarop zijn gemuteerd, wordt geheel toegevoegd aan
de continuïteitsreserve.

Vaststelling jaarrekening door bestuur

De jaarrekening 2012 is op 17 juli 2013 vastgesteld door het
bestuur van de stichting.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben na afloop van het boekjaar  tot op heden geen
gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen plaats-
gevonden, welke een invloed zouden kunnen hebben op het
beeld wat in de jaarrekening wordt geschetst. 

Inrichtingseisen jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van Richtlijn C1 

(RJ 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen) van de Raad

voor de Jaarverslaggeving. 

Overzicht bestedingen afgelopen

drie jaar per categorie:
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Besteed aan de doelstelling per

land

Afghanistan

Albanië

Bangladesh

Bosnië & Herzegovina

China

Egypte

Ethiopië

India

Indonesië

Irak

Jemen

Jordanië

Kenia

Kosovo

Libanon

Libië

Malawi

Mali

Marokko

Niger

Pakistan

Palestina

Somalië

Soedan

Sri Lanka

Syrië

Tsjaad

Tsjetsjenië

Tunesië

Turkije

Zuid-Afrika

Zuid-Soedan

Zimbabwe

Overige

Totaal besteed

€ 12.533

10.732

53.680

10.923

13.188

7.424

124.493

52.544

21.113

18.375

14.895

21.672

71.340

25.465

23.539

3.587

15.926

21.005

29.850

44.242

35.566

28.984

178.743

20.454

52.842

92.435

30.064

16.402

5.025

4.860

12.906

3.243

22.028

0

1.100.078

€ 3.694

13.444

41.554

27.288

0

0

31.686

24.104

27.699

26.175

0

23.568

36.647

0

23.572

0

0

46,188

61.401

15.701

39.804

244.959

0

52.940

0

0

0

38.053

0

0

0

0

0

0

778.474

€ 0

25.000

0

0

0

0

24.038

0

45,972

0

0

0

10.146

0

0

0

0

0

0

57.182

130.364

105.209 

430.950

0

0

0

0

15.434

0

2.966

0

0

0

0

847.260

€ 16.226

49.176

95.234

38.211

13.188

7.424

180.217

76.648

94.784

44.550

14.895

45.240

118.133

25.465

47.111

3.587

15.926

67.193

91.251

117.125 

205.734

379.152

609.693

73.394

52.842

92.435

30.064

69.888

5.025

7.826

12.906

3.243

22.028

0

2.725.812

Land                         
Voedsel -           
programma        

Kindwelzijn &    
Weeskinderen   

Noodhulp &        
Duurzaam projecten    Totaal                

Totale bestedingen Islamic Relief Nederland 2012



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de directeur en het bestuur van Stichting Islamic Relief Nederland

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Islamic Relief Nederland te Amsterdam gecontroleerd.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting,

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen .

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die  het vermogen en het resultaat

getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de

jaarverslaggeving Fondsenwervende instellingen (RJ650). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel

belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 

controle verricht in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat

wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de  jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 

toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste

oordeelsvorming met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als

gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aan-

merking die relevant is  voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouw beeld daarvan, gericht op het opzetten van

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een

oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting. Een controle omvat tevens het

evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door

het bestuur van de Stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons

oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting Islamic Relief Nederland per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn

voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende instellingen (RJ650).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het

onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in

artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor

zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Amsterdam, 30 juli  2013

GONSALVES JARDIN DE PONTE, ACCOUNTANTS

Drs. R.R. Gonsalves Jardin de Ponte

Registeraccountant  

37



Jaarverslaggeving

Islamic Relief Nederland heeft in 2012 in haar jaar-

verslaggeving volgens de methode R650 Fondswervende 

Instellingen gewerkt. 

Stijging aantal donateurs

Het aantal donateurs in 2012 is gestegen. Eind 2011 had 

Islamic Relief Nederland ruim 40.800 donateurs in haar 

bestand. Aan het einde van boekjaar 2012 waren dat er ruim

52.300. De inkomsten inclusief overige baten in 2012 zijn ten

opzichte van vorig jaar gestegen van € 4.292.821 in 2011

naar € 4.362.908 in 2012.

Islamic Relief Nederland heeft in 2012 het financieren van

duurzame projecten en noodhulp gecontinueerd. In totaal 

financierde Islamic Relief Nederland negen kleine tot middel-

grote duurzame projecten voor een bedrag van € 375.610 en

één groot noodhulpproject voor een bedrag van € 599.980.

Daarmee is het bedrag voor duurzame projecten in 

vergelijking met vorig jaar gedaald. 

Stijging inkomsten door fondsenwerving

Het bedrag voor noodhulp is redelijk vergelijkbaar met het

bedrag dat in 2011 aan noodhulp is besteed. Op het gebied

van de fondswerving behaalde Islamic Relief Nederland

goede resultaten. Er is een lichte stijging van de totale

inkomsten door fondswerving: € 70.087 meer dan vorig jaar.

Als we kijken naar de verschillende inkomstenbronnen is op

te merken dat op vrijwel alle posten een groei is.

Opvallend is de toename van de inkomsten voor de

seizoensgebonden voedselprojecten (Ramadan en Kurban),

de Zakat-ul-Mal en het Weesfonds ten opzichte van 2011.

Hoewel onze donateurs gul hebben gedoneerd, blijkt het niet

eenvoudig om geld te werven voor een ingewikkelde 

humanitaire ramp zoals die in Syrië. 

Betere samenwerkingen & stijging naamsbekendheid 

In 2012 organiseerde Islamic Relief verschillende 

bijeenkomsten en evenementen waarmee ze haar eigen visie

op diverse vraagstukken en onderwerpen naar voren bracht. 

De bijeenkomst over islamitisch financieren en het seminar

over hiv/aids vanuit islamitisch perspectief zijn beide door de

bezoekers en deelnemers zeer goed ontvangen. 

De inhoudelijke verdieping die hiermee gepaard ging, zorgde

voor nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden met

andere ontwikkelingsorganisaties en kennisinstituten. Het

Water & Wees Benefiet van 3 juni 2012 in het World Fashion

Centre te Amsterdam gaf de organisatie naast inkomsten en

nieuwe donateurs ook een enorme boost in de 

naamsbekendheid. 

Uitbreiding van donateursbestand

Islamic Relief wil haar donateursbestand in 2013 nog verder

uitbreiden. Daarvoor gaat de organisatie zich extra 

concentreren op digitale fondswerving en het uitvoeren van

social media campagnes om meer jongeren en potentiële 

donateurs te bereiken. De organisatie zal ook meer van haar 

vrijwilligers inzetten voor het uitvoeren van promotie-

werkzaamheden en het werven van nieuwe donateurs. 

Intensievere samenwerking partnerkantoren

In 2013 zullen we intensiever samenwerken met ons part-

nerkantoor in Duitsland op met name het gebied van media-

communicatie tijdens de Ramadan en Kurban periode. Er zal

ook meer aandacht worden besteed aan de situatie van de

Syrische vluchtelingen die zich in en buiten Syrië bevinden.

Duurzame projecten 

Sinds 2009 is het financieren van duurzame projecten de 

belangrijkste ontwikkeling die Islamic Relief Nederland in

gang heeft gezet. Hoewel dit jaar het aantal duurzame 

projecten relatief laag was, blijven deze projecten belangrijk.

Komend jaar zal Islamic Relief Nederland daarom doorgaan

met het financieren van duurzame projecten. De lijn om de

donateurs te vragen om bij te dragen aan projecten die niet

verbonden zijn aan een specifiek seizoen zoals de Ramadan

of de Kurban blijft onverminderd van kracht.

Medio maart 2013 voegt Islamic Relief Nederland Zuid-Afrika

toe als nieuw keuzeland aan het 1 op 1 Sponsorproject.

Toekomstige sponsorouders hebben dan de keuze uit 19 

landen wereldwijd. De participatie in het Kenniscentrum 

Religie & Ontwikkeling wordt verder verdiept. Er zal onder

meer gewerkt worden aan de output van de bijeenkomsten

van 2012. Islamic Relief Nederland organiseert in 2013 een

bijeenkomst over een thema binnen het domein Disaster Risk

Reduction (DRR). Tot slot organiseren we eind 2013 de 

Winteractie weer.

Resultaten Vooruitblik
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