JAARVERSLAG
2018

VOORWOORD

Beste donateurs,
Voor u ligt het jaarverslag van 2018. Dit jaar was gevuld met ambities en uitvoerige inzet van zowel de medewerkers van Islamic Relief als van de donateurs.
Dankzij deze toewijding en de verhoogde donaties zijn diverse projecten ontworpen en met succes afgerond. Zodoende is 2018 het jaar dat de start van de eerste
nationale projecten markeert. Zo is de Cake Campagne georganiseerd met het
doel om geld in te zamelen voor het weesfonds met de slogan ‘Saving a life is a
piece of CAKE’. Het gestreefde bedrag van €10.000,- is zo goed als bereikt. Daarnaast is een project gelanceerd om eenzaamheid onder ouderen en zieken tegen
te gaan. Aldus hebben veel medewerkers en vrijwilligers ziekenhuizen en bejaardentehuizen bezocht en de behoeftigen gezelschap en ondersteuning aangeboden.
Evenzeer op internationale vlak is Islamic Relief Nederland actief geweest. Derhalve zijn onder andere SOS-projecten in Bangladesh en Libanon ontworpen om de
vluchtelingen daar te helpen. Dankzij uw donaties zijn honderden Rohingya
huishoudens voorzien van stabielere huisvesting in de nederzettingen in Bangladesh. Tevens heeft uw bijdrage verwezenlijkt dat duizenden Syrische vluchtelingen
de koude winter hebben overleefd in Libanon.
Overigens verdienen de vrijwilligers waardering dankzij hun buitengewone
prestatie tijdens de vrijwilligersreis in Maleisië. De vrijwilligers hebben namelijk
samen met de lokale medewerkers ten behoeve van de Rohingya kinderen een
educatief centrum opgericht. Op deze manier hebben de vrijwilligers het recht op
onderwijs van deze kinderen weten te waarborgen en hen de gelegenheid
gegeven om zowel in wiskunde en Engels onderwezen te worden. Naast deze
bijzondere projecten zijn uiteraard ook dit jaar weer wereldwijde Ramadan, Kurban
en weesprojecten gehouden.
Al dit goede zou niet zijn bewerkstelligd zonder onze collectieve inzet. Daardoor
bedank ik namens de gehele organisatie onze donateurs, partners en vrijwilligers.
Wij hopen u in sha’Allah volgend jaar met zelfs mooiere resultaten te mogen
berichten.
Met vredige groet,
M'hamed Abalhaj
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ISLAMIC RELIEF NEDERLAND
Islamic Relief Nederland is onderdeel van de Islamic Relief Worldwide familie en opereert volledig zelfstandig. We slaan regelmatig de handen ineen met Islamic Relief Worldwide of één van onze andere kantoren in o.a. Bangladesh, Duitsland, Irak, Libanon,
Zweden, Australië, Maleisië, Zuid-Afrika, Mali en de V.S. Ons Nederlandse kantoor
opende haar deuren in 1992 en is nog altijd gevestigd in Amsterdam.
Met een gepassioneerd en toegewijd team van 13 medewerkers en 360 loyale vrijwilligers zetten wij ons in om zo veel mogelijk mensen te helpen.

MISSIE
Islamic Relief is een internationale humanitaire hulporganisatie die zich actief inzet om
de
levensomstandigheden van de allerarmsten te verbeteren. Dit doen wij onder andere
door:
Het bieden van noodhulp bij rampen en oorlogen en het steunen van de
wederopbouw.
Het bevorderen van duurzame ontwikkeling op het gebied van onderwijs, medische zorg,voeding, water en inkomstengenererende activiteiten.
Het lobbyen ten behoeve van de minderbedeelden.
Wij helpen mensen in nood, ongeacht religie, ras, etniciteit of sekse. Daarnaast houdt
onze organisatie zich ook aan het neutraliteitsbeginsel en mengt zich niet in politieke,
economische of religieuze conﬂicten.

VISIE
Islamic Relief streeft naar een zorgzame wereld waarin de primaire behoeftes van ’s
werelds armste mensen worden vervuld. Daarbij vormen de humanitaire waarden van de
islam onze inspiratiebron: barmhartigheid, saamhorigheid en gelijkwaardigheid.
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Islamic Relief partners
Waar wij werken

Islamic Relief is actief in de volgende landen:
Afghanistan
Albanië
Australië
Bangladesh
België
Bosnië-Herzegovina
Canada
Centraal Afrikaanse Republiek
China
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Duitsland
Egypte
Ethiopië
Frankrijk
Haïti
India
Indonesië
Irak
Italië

Niger
Pakistan
de Palestijnse Gebieden
de Russische Federatie
Somalië
Soedan
Sri Lanka
Tsjaad
Tsjetsjenië
Tunesië

Jemen
Jordanië
Kosovo
Kenia
Libanon
Malawi
Mali
Myanmar
Nepal
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ONZE PROJECTEN
Islamic Relief werkt op verschillende manieren aan het verbeteren van de
levensomstandigheden van de allerzwaksten in de samenleving; zowel door het
bieden van noodhulp en wederopbouw als door het bevorderen van duurzame
ontwikkeling. Islamic Relief werkt aan de volgende doelen:

Noodhulp & voorbereidingen
op rampen
Wij voorzien in de eerste l
evensbehoeftes na een humanitaire
ramp en bieden hulp aan in de vorm van
medische zorg, water, levensmidelen,
onderdak en geven training ter
voorbereiding op rampen
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Water en sanitair
Islamic Relief werkt aan voorzieningen
voor schoon drinkwater en sanitair
en zorgt voor voorlichting over hygiëne.

Gezondheid

Gezondheid

Zowel preventie als behandeling van
ziektes behoren tot ons werkgebied.
Daarbij geven we speciale aandacht aan
kansarme weeskinderen en
kwetsbare weduwen.

We werken aan economische
zelfstandigheid van mensen door
het aanbieden van islamitisch
microkrediet (rentevrije leningen).

Onderwijs

Kindwelzijn

Scholen moeten na rampen en conﬂicten weer worden opgebouwd. Ook
vragen alfabetisering en vakonderwijs
meer aandacht. Hierbij bieden wij
speciale hulp bij de groep die het minste
toegang
heeft tot onderwijs: vrouwen en meisjes

Dankzij het 1-op-1 Sponsorproject en
het Algemeen Weesfonds kunnen
weeskinderen zich weer kind voelen, zij
kunnen naar school gaan om zich te
ontwikkelen en ook wordt
gezondheidszorg weer toegankelijk.
Daarnaast ontvangen ze algemene
ondersteuning voor een betere
levensstandaaard.

PROJECTEN

Dhaka, Bangladesh
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Cox’s Bazar District, Bangladesh
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Lombok Barat District, Lombok Tengah District, Lombok Island
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Mount Lebanon, Noord- en Zuid-Libanon

10

Safekoré en Koba dorpen in de cirkel van Kati, regio Koulikoro, Mali
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Gaza streek, Palestina
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Gaza streek, Palestina 2
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Doutchi gezondheidsdistrict, Dosso-regio, Niger
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Projectlocatie Say en Torodi gezondheidsdistricten , Niger

15

Kuala Lumpur & Selangor, Maleisië

16
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Verbetering van de economische kansen van jonge meisjes in
gestrande gemeenschappen in Bangladesh

Sector: Ontwikkeling
Regio: Dhaka, Bangladesh
Periode: 24 maanden, 1/12/2018 – 30/11/2020
Aantal behoeftigen: 300 adolescente meisjes en jonge vrouwen van 16 tot 25
jaar uit extreem arme gezinnen in Dhaka
Budget: 117,000 EUR

Probleem:
Het gaat niet goed met de adolescente meisjes en jonge vrouwen in Dhaka. Er is geen
werkgelegenheid en er zijn weinig tot geen alternatieve inkomensmogelijkheden. Ook is de toegang
tot een beroepsopleiding voor deze dames uiterst beperkt. Hierdoor zijn hun levensvaardigheden
en sociale ontwikkelingen zeer slecht en hebben zij weinig toegang tot rechten en diensten.

Aanpak:
Gezien de bovenstaande situaties heeft IR Bangladesh, met ﬁnanciële steun van IR Nederland, dit
project opgestart om professionele vaardigheden en werkgelegenheidskansen voor deze vrouwen
te ontwikkelen. Dit wordt gedaan door middel van beroepsopleidingen; levensonderhoud
ontwikkeling en het genereren van inkomsten met behulp van opleidingsvaardigheden op
verschillende beroepen. Ook worden deze vrouwen geholpen bij het ontwikkelen van coöperatieve
bedrijven door middel van een goed businessplan, ﬁnancieel beheer, leiderschapsontwikkeling en
bedrijfsbeheer.

Resultaat:
Dit project lijkt zeer eﬀectief te zijn voor het creëren van werkgelegenheidskansen en het betrekken van jonge vrouwen en adolescente meisjes bij inkomen? genererende activiteiten.
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Rohingya Emergency Response II (CRS)

Sector: Noodhulp
Regio: Cox’s Bazar District, Bangladesh
Periode: 6 maanden, 1/2/18 - 31/7/18
Aantal behoeftigen: 3,087 Rohingya-vluchtelingen in Cox's bazar
Budget: 103,472 EUR

Probleem:
Bangladesh huisvest meer dan 886.000 Rohingya-mensen die zijn gevlucht voor geweld in hun
thuisstaat Rakhine, Myanmar. Onder deze bevolking wonen momenteel meer dan 590.000 mensen
op de Kutupalong-uitbreidingsgebied, ‘s werelds grootste en dichtstbevolkte vluchtelingenkamp.
Vanwege de snelle en grootschalige instroom en beperkte ruimte, vestigde de bevolking zich
aanvankelijk op een ongeorganiseerde en drukke manier in een heuvelachtig landschap dat snel
werd ontbost. Er zijn inspanningen gedaan om bestaande gebieden te verbeteren en om gezinnen
te hervestigen in beter geplande en minder drukke gebieden. Niettemin lopen gezinnen die in
schuilplaatsen wonen die op heuvels zijn gebouwd het risico op aardverschuivingen en moeten
dringend worden verplaatst naar veiligere gebieden.

Aanpak:
Met steun van IRW en Islamic Relief Nederland slaagde CRS er in de nederzettingen binnen de
Kutupalong-uitbreidingssite te verbeteren door:
- te pleiten voor gebiedsplannen die standaarden handhaven;
- jonge bomen en gras te planten voor helling stabilisatie;
- het verstrekken van duurzamere, veiligere en waardigere schuilplaatsen aan 424 huishoudens
(naar schatting 1.823 personen);
- gasﬂessen aan 294 huishoudens (1.264 personen) te distribueren voor ongeveer 4 navullingen om
negatieve milieu- en beschermingsrisico's te beperken.

Resultaat:
Vanwege dit project hebben vluchtelingengezinnen toegang tot gecoördineerde, hoogwaardige
leefomgevingen. Zij maken nu gebruik van levensreddende NFI om essentiële huishoudelijke activiteiten uit te voeren. De veerkracht van de vluchtelingen is met succes vergroot.
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Welvarender door sociaal ondernemerschap (PROSCSE)

Sector: Social Empowerment
Regio: Lombok Barat District, Lombok Tengah District, Lombok Island
Periode: 36 maanden, 01/07/2018- 30/06/2021
Aantal behoeftigen: 4,800
Budget: 400,001 EUR

Probleem:
Dit project heeft als doel de arme gemeenschap te ondersteunen om hen uit de armoede te halen
in de districten Lombok Barat en Lombok Tengah. Het project zal naar verwachting het inkomen van
600 paddenstoelenproducenten en 600 vrouwelijke weefproducenten twee tot vijf keer te verhogen.

Aanpak:
De uitgevoerde activiteit omvat het geven van verschillende trainingen in productie, productontwikkeling, marketing, verstrekking van sharia-microﬁnanciering, facilitering in marketing voor
de lokale, nationale en internationale markt.

Verwachte resultaat:
• Het opzetten van het champignonproductiesysteem dat een grote hoeveelheid
champignonproducten kan produceren om de lokale en internationale markt te onmoeten;
• Het opzetten van het weefproductiesysteem dat dan kwalitatief goede weefproducten (weefdoek, tas, portemonnee, shirt, enz.) kan produceren om de opkomende markt op lokaal en nationaal
niveau te ontmoeten.
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Vluchtelingen uit Syrië in Libanon voorzien van
voedselpakketten-2018

Sector: Basisbijstand - Voedsel / NFI's
Regio: Mount Lebanon, Noord- en Zuid-Libanon
Aantal behoeftigen: 3.003 Syrische vluchtelingen en gastgezinnen, ongeveer
13.729 personen
Budget: 100,000 EUR

Probleem:
De Syrische crisis gaat haar zevende jaar in en inmiddels wonen er meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.Nu de vluchtelingen een lange periode in Libanon verblijven betekent dit dat ze
worden geconfronteerd met verhoogde kwetsbaarheden. Zij hebben al hun spaargeld opgebruikt
en velen zijn genoodzaakt naar nederzettingen te verhuizen vanwege goedkopere huisvesting
vergeleken met die in de stad. Tijdens het winterseizoen daalt in veel gebieden in Libanon de
temperatuur onder nul graden. Vrouwen en kinderen, die 80% van de vluchtelingenpopulatie
uitmaken, blijven het zwaarst getroﬀen door de vluchtelingencrisis en zijn bijzonder kwetsbaar voor
uitbuiting en geweld.

Aanpak:
Islamic Relief Nederland zal bijdragen aan het leveren van overwinteringsitems tijdens de winter
voor vluchtelingen en kwetsbare gezinnen in verschillende gebieden in Libanon om ervoor te
zorgen dat de vluchtelingen de middelen hebben om het barre weer te overleven.

Resultaat:
Het programma heeft als doel 3.003 kwetsbare gezinnen (ongeveer 13.729 personen) te bereiken
door basishulpmateriaal te verspreiden onder de vluchtelingen en gastgemeenschap in
Zuid-Libanon, Oost-Saida.
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Geïntegreerde voedselzekerheids- en levensonderhoudsproject
in Kati, Mali

Sector: Ontwikkeling
Regio: Safekoré en Koba dorpen in de cirkel van Kati, regio Koulikoro, Mali
Periode: 24 maanden, 1/10/2018-1/9/2020
Aantal behoeftigen: 612
Budget: 284,511 EUR

Probleem:
Landbouw domineert de economie van Mali en is een sector waarin 80% van de nationale bevolking actief is. Klimaatverandering vormt een grote bedreiging voor deze sector. Er is sprake van
terugkerende droogte, overstromingen en gebrek aan geschikte landbouwtechnologieën. Dit leidt
tot slechte landbouwprestaties, toenemende armoede en een crisis in de voedselveiligheid op het
platteland van Mali.

Aanpak:
De beoogde impact van dit project is om bij te dragen aan verbeterde levensmiddelen en verbeterde voedselzekerheid voor doelgroepen in de omgeving van Kati. Bovendien zal IRW's wereldwijde
strategische focusgebied 2 ‘Empowering communities verzekeren dat ons werk geïntegreerd en
duurzaam is in het verminderen van armoede’ ook worden vervuld.

Resultaat:
De overkoepelende lange termijn impact die dit project probeert te bereiken, is bijdragen aan de
verbetering van de voedselzekerheid, de voedingsstatus en het levensonderhoud van kwetsbare
door droogte getroﬀen arme huishoudens op het platteland in de dorpen Safekoré en Koba.
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Gaza Iftar

Sector: Ramadan
Regio: Gaza streek, Palestina
Periode: Ramadan, 23/05/2018- 23/06/2018
Aantal behoeftigen:
Budget: 3000 EUR

Probleem:
Bijna 47% van alle huishoudens in de Gazastrook zijn voedselonzeker. Voedselonzekerheid in Gaza
is hoofdzakelijk armoede gedreven, als gevolg van een gebrek aan economische toegang tot voedsel. Voedselonzekerheid is verergerd door massale verplaatsing, vernietiging in de landbouwsector,
gebrek aan kookgas en brandstof en beperkte toegang tot water. Wat betreft coping strategieën,
heeft bijna 92% van de huishoudens in Gaza ten minste één coping strategie gevolgd. De meest
genoemde strategie is de milde strategie om minder dure artikelen te consumeren, die door 82%
van de huishoudens worden gebruikt. Vervolgens komt het gebruik van krediet om voedsel te
kopen, een ernstig coping-mechanisme dat in Gaza wordt gemeld door tweederde van de

Aanpak:
Dit project beoogt een deel van de lasten van een aantal Palestijnse weeskinderen en zeer arme
gezinnen te verlichten, door hen gedurende één Ramadan-dag iftar-maaltijd voor het hele gezin te
bieden. Deze Iftar-viering is een gelegenheid om de sfeer van liefde en solidariteit te verspreiden
terwijl het de hele familie bij elkaar brengt. Arme gezinnen genoten van hun tijd, omdat ze niet de
kans hebben om buiten het huis te gaan en samen goed eten te eten.
Tijdens de viering hield een shaikh een preek, die het publiek aanmoedigde om geduldig te zijn en
Allah te bedanken voor alle omstandigheden en gelegenheden, ook om de goede dingen die ze
hebben te prijzen en du'a tot Allah te maken om het kwaad in hun te elimineren.
Bovendien genoten kinderen van deze families erg van hun tijd als een vermakelijke band en deden
ze verschillende activiteiten waaraan ze graag deelnamen. Zij ontvingen bovendien leuke geschenken van speelgoed en Ramadan-lantaarns.
De hele activiteit liet een heel mooi eﬀect achter op alle leden van de deelnemende families. Naast
het hebben van goed eten, bood dit project de mogelijkheid voor gezinnen om bijeen te komen en
om samen buitenshuis een goede tijd door te brengen. Een luxe die voor veel arme gezinnen onmogelijk is vanwege de kosten die ermee gemoeid zijn. Aan het einde van de dag ontving elk gezin
een mooi geschenk van gedroogd fruit dat zeer voedzaam is voor alle gezinsleden.
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Resultaat:
Weeskinderen en hun families vieren een gezellige Ramadan-avond en maken kans op een heerlijke
Iftar-maaltijd. Weeskinderen en hun families kunnen reageren op hun basisbehoefte aan gezond en
voedzaam voedsel tijdens de heilige maand Ramadan.

Eid Al-Fitr gifts 2018

Sector: Eid
Regio: Gaza streek, Palestina
Periode: 1 maand, 23/05/2018-23/06/2018
Aantal behoeftigen: 1000
Budget: 25,000 EUR

Probleem:
Het Eid al-Fitr Gifts-project in de Gazastrook werd geïmplementeerd in nauwe samenwerking met
maatschappelijk werkers. Weeskinderen in de leeftijd van 0-12 jaar werden het doelwit vanwege
hun extreme kwetsbaarheid voor psychische gezondheidsproblemen. Het team in Palestina (Gaza)
was goed geplaatst om dit project te ontwerpen en uit te voeren, omdat zij in het bezit zijn van de
"Protection and Psychosocial Support Unit" van Islamic Relief, die werkt om psychische
aandoeningen te voorkomen en het welzijn van de kinderen te bevorderen.

Aanpak:
Het project is ontworpen om begunstigden in staat te stellen kleding, schoenen en speelgoed van
detailhandelaren te selecteren. Het inkoopproces trok meer dan 22 biedingen van bedrijven,
waarvan zes met succes werden geselecteerd als leveranciers. Dit zorgde voor een ruime keuze in
grootte, ontwerp en kwaliteit van items voor de kinderen en hun families om hun Eid-geschenken
te kopen.

Resultaat:
Het project werd zeer goed ontvangen en bood een Eid-winkelervaring voor de begunstigden en
hun families met een grote mate van onafhankelijkheid en persoonlijke keuze. Dit verbeterde de
psychosociale voordelen en het ontwerp van het project verder.
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Verbetering van de gezondheidszorg voor moeders en
pasgeborenen in het gezondheidsdistrict Doutchi

Sector: ontwikkeling
Regio: Doutchi gezondheidsdistrict, Dosso-regio, Niger
Periode: 18 maanden, 1/8/2018-1/2/2020
Aantal behoeftigen: 10.200
Budget: 300,000

Probleem:
Volgens de WHO sterven wereldwijd 830 vrouwen aan oorzaken die verband houden met
zwangerschap en bevalling. 99% van alle moedersterfte komt voor in ontwikkelingslanden en het
percentage is hoger in plattelandsgebieden en in de armste gemeenschappen. De vaak afwezige
hulp van gekwaliﬁceerd personeel vóór, tijdens en na de bevalling kan het leven van vrouwen en
pasgeborenen redden.
Niger, een ontwikkelingsland, is een van de landen waar indicatoren van reproductieve gezondheid
de grootste zorgen baren. Een grote behoefte aan verbeterde maternale en gezondheidszorg is een
van de belangrijkste uitdagingen voor het land. De laatste nationale enquête van 2012 benadrukt
dat Niger, als land met een moedersterftecijfer van 553 per 100.000 levendgeborenen (2012 MICS
IV EDSN-enquête), een van de hoogste moedersterftecijfers ter wereld heeft.

Aanpak:
Om dit project te kunnen realiseren, zal er een mobiele kliniek opgericht worden. Ook zullen er
vaccinaties beschikbaar zijn voor kinderen onder de 5 jaar. Vrouwen die zijn bevallen krijgen een
hygiënekit op het moment van hun ontslag. Er worden 80 gezondheids- en districts klinieken
kraamzorg uitgerust met medische apparatuur voor de bevalling. Drie gezondheidscentra zullen
voorzien worden van elektriciteit door middel van zonne-energie. Ook worden gezondheidswerkers
en vrijwilligers getraind.

verwachte resultaat:
De volgende doelen worden verwacht bereikt te zijn:
- Verbeterde gezondheid van 10.200 zwangere vrouwen;
-Een betere toegang tot ondersteunende hulpdiensten voor deze vrouwen;
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- Versterkte infrastructuur van 16 gezondheidscentra voor de behandeling van zwangere vrouwen;
- Versterkte capaciteiten van gezondheidswerkers om passende zorg te bieden aan zwangere en
zogende vrouwen;
- Verhoogd bewustzijn van gemeenschappen over sterfteoorzaken bij moeders en pasgeborenen en
preventie.

Levens redden van ernstig acuut ondervoede kinderen in Torodi
en Say Health Districts door ondervoeding en
gezondheidsmanagement te versterken

Sector: Gezondheid
Regio: Projectlocatie Say en Torodi gezondheidsdistricten , Niger
Periode:12 maanden, 29/03/2018 – 28/03/2019
Aantal behoeftigen: 3.434
Budget: 246,700 EUR

Aanpak:
Het projectinterventiegebied bestond uit 2 administratieve districten (Say en Torodi) met in totaal
23 gezondheidscentra waar poliklinische behandelcentra voor poliklinische programma's en twee
intensieve herstelcentra voor intensieve voeding aanwezig waren. De totale bevolking die door
deze twee centra wordt bediend, wordt geschat op 433.760 mensen in 2017, waarvan 90.930
kinderen jonger dan 5 jaar (43.924 in Say en 47.006 in Torodi).

Resultaat:
Dit project heeft bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het beheer van ernstige acute
ondervoeding (SAM) in twee gezondheidsdistricten namelijk Say en Torodi in de regio Tillabéri. IR
Niger is erin geslaagd om alle geplande activiteiten binnen de projectperiode en het budget te
voltooien.
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Langdurige kennisverschaﬃng door educatie te bieden aan de
Rohingyans-vluchteling (HOPE)

Sector: Ontwikkeling, educatie
Regio: Kuala Lumpur & Selangor, Maleisië
Periode: 12 maanden, 1/2/2017- 1/1/2018
Aantal behoeftigen: 200
Budget: 3000 EUR

Probleem:
De Rohingya-gemeenschap, die al verscheidene eeuwen in Birma woont, heeft een lange
geschiedenis van discriminatie meegemaakt. Birma erkent de Rohingya niet als een van de 135
etnische groepen. Dit zorgde ervoor dat de Rohingya geen fundamentele rechten hebben.
In 2012 leidden uitbraken van geweld tussen Rakhine-boeddhisten en moslim Rohingya in Rakhine
tot de verplaatsing van meer dan 140.000 mensen, voornamelijk Rohingya. Ze blijven in kampen
waardoor hen de toegang tot levensmiddelen, scholen, gezondheidsfaciliteiten en gebedsplaatsen
worden ontzegd. Zoals het er nu naar uitziet, zal deze verplaatsing permanent zijn en zal er geen
verzoening zijn tussen deze twee gemeenschappen.
Er zijn momenteel ongeveer 100.000 Rohingya, die onderdak zoeken in Maleisië, niet geregistreerd
bij UNHCR. Alle kinderen die momenteel in Maleisië wonen, hebben geen onderwijs genoten. Dit
probleem verergert in een gebied waar ze een minderheid vormen, omdat er geen school is waar de
kinderen op kunnen leren. Daarom wordt hun opleiding totaal verwaarloosd. De enige oplossing is
om onderwijs aan hen te bieden.
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Aanpak:
Onze visie op de vluchtelingencrisis is dat alle vluchtelingen, inclusief Rohingya's, toegang tot
onderwijs moeten krijgen om te leren lezen en schrijven. Daarnaast vinden we het belangrijk dat zij
kennis opdoen van de Koran en de Seerah. Zij zouden op die manier het leven van andere vluchtelingen kunnen verbeteren.
Daarom heeft Islamic Relief Malaysia een eigen opleidingscentrum van mobiele toestellen opgericht. Deze kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Hierdoor kunnen de vluchtelingen
een opleiding krijgen en daardoor ook meer kansen op werkgelegenheid.

Resultaat:
Alle 4 voorgestelde locaties hebben een behoorlijk aantal Rohingya-vluchtelingenfamilies, maar een
school of een educatief centrum in de buurt ontbreekt. Met dit project kunnen we basisonderwijs
geven aan ongeveer 30 tot 50 kinderen in hun woonkamer, een basisrecht dat hun is ontzegd.
We hadden dit project nodig, omdat de vluchtelingenouders van Rohingya's in feite geen geld
hadden voor hun opleiding. Zelfs als ze wilden dat hun kinderen zouden worden onderwezen,
hadden ze geen enkel voertuig om hun kinderen naar een Rohingya-school te sturen. Het transportprobleem is altijd het grootste probleem voor een Rohingya-school. Daarom lossen we met dit
project hun probleem op en het zou ook een pluspunt zijn voor Islamic Relief Malaysia om een
mobiel educatiecentrum te hebben dat kan worden gebruikt voor nog veel meer projecten
waarvoor de service nodig was, vooral op het platteland.

Ramadan
In 2018 nam Islamic Relief Nederland 26.102 voedselpakketten voor haar rekening. De
voedselpakketten worden jaarlijks tijdens de maand Ramadan in verschillende landen wereldwijd
uitgedeeld aan de meest armen. In totaal werd er €652.557 besteed aan dit project.
• Afghanistan
• Bangladesh
• Bosnië
• Tsjaad
• Tsjetsjenië
• Ethiopië
• Indië
• Indonesië
• Irak
• Jodanë
• Kenia
• Libanon
• Malawi
• Mali

• Marokko
• Myanmar
• Niger
• Pakistan
• Palestina Gaza
• Palestina West Bank
• Somalië
• Zuid-Soedan
• Soedan
• Syrië (Noorden)
• Turkije (Syrische vluchtelingen)
• Jemen
• Zimbabwe
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Kurban
In 2018 voorzag Islamic Relief Nederland meer dan 10.000 gezinnen van oﬀerpakketten. In totaal
werd er €736.355 besteed aan dit project.
•Afghanistan
• Albanië
• Bangladesh
• Bosnië & Herzegovina
• Tsjaad
• Tsjetsjenië
• Ethiopië
• Indië
• Indonesië
• Irak
• Kenia
• Libanon
• Malawi
• Mali

• Marokko
• Myanmar
• Niger
• Pakistan
• Palestina (Gaza)
• Somalië
• Sri Lanka
• Soedan
• Syrië (Noorden)
• Syrië (Syrische vluchtelingen in Turkije)
• Jemen
• Zimbabwe

Wees
In 2018 werden ruim 48.000 weeskinderen gesponsord via het I-op-I Sponsorproject van Islamic
Relief Worldwide waarvan 3242door ons Nederlandse kantoor. Top 10 landen gesponsorde
weeskinderen 2018:
Palestina
Marokko
Mali
Ethiopië
Bangladesh
Tsetsjenië
Kenia
Soedan
Pakistan
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en

31 december 2018

31 december 2017

€

€

(1)
981.605

1.040.271

Inventaris

24.083

24.916

Vervoermiddelen

3.000

6.140

1.008.688

1.071.327

9.900

5.700

Overige vorderingen

3.275

9.217

Overlopende activa

2.311

1.116.247

5.586

1.125.464

3.583.239

3.583.239

6.055.026

5.785.730

Financiële vaste activa

tereinen

(2)

Overige vorderingen
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Liquide middelen
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(3)

(4)

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

PASSIVA
VASTE ACTIVA

RESERVES

(5)

LANGLOPENDE PROJECT
UITGAVEN

(6)

31 december 2017

€

€

3.841.025

3.152.596

1.889.874

1.174.250

1.016.894

1.092.830

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE
VERZEKERINGEN

18.662

39.476

Overlopende passiva

301.745

326.578

1.337.301

1.458.884

7.068.200

5.785.730

Bestemde project uitgaven
KORTLOPENDE SCHULDEN

(7)

Kortlopende deel project
uitgaven
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31 december 2018

STAAT VAN BETALEN LASTEN OVER 2018

PASSIVA
VASTE ACTIVA

31 december 2018

31 december 2017

€

€

Baten

(8)

6.112.560

5.620.688

Besteding fondsen en projecten

(9)

2.814.863

2.313.890

Overige baten
Som der bedrijfsopbrengsten
Lasten

(10)

3.297.697
65.437

3.306.798
57.489

3.363.134

3.364.287

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

(11)
(12)
(13)

-749
66.945
27.138

32.190
53.220
22.219

Overige personeelskosten
Afschrijvingen

(14)
(15)

22.380
44.924

35.719
21.669

Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Fondsenwervingskosten
Algemene kosten

(16)
(17)
(18)
(19)

10.988
2.195
572.981
27.903

12.176
1.634
603.093
38.314

774.705

820.234

2.588.429

2.544.053
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ORGANISATIE & BESTUUR 2018
De organisatie
Stichting Islamic Relief Nederland is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) en is sinds haar
oprichting in 1992 gevestigd inAmsterdam. De organisatie bestaat uit het dagelijks bestuur, de directie, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers.Islamic Relief Nederland staat ingeschreven in de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder nummer 41211754.

Het bestuur
In 2018 bestond het dagelijks bestuur van Islamic Relief Nederland uit twee leden:
Voorzitter
Penningmeester

Dhr. dr. J. Zahri
Dhr. A. Benmimoun

Statuten
In de statuten is aangegeven dat het bestuur uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden bestaat.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk tien jaar na zijn benoeming af. Volgens een door het bestuur op te
maken rooster van aftreden. De afgetreden bestuursleden kunnen terstond opnieuw worden
benoemd. Het bestuur van Islamic Relief Nederland hanteert duidelijke regels. De bestuursleden
hebben elk
een stem. In de statuten zijn bepalingen opgenomen waarmee de onafhankelijkheid van het bestuur
wordt gewaarborgd. De functie van bestuurslid is onbezoldigd. De bestuursleden hebben wel recht
op vergoeding van de door hen gemaakte onkosten.

Directie
De directie heeft als taak om beleid te maken in samenspraak met het dagelijks bestuur.De directie is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en geeft leiding aan het uitvoeringsapparaat
dat daarvoor nodig is. De directeur/General Manager ontvangt een salaris dat overeenkomt met de
zwaarte van de functie zoals gebruikelijk in de sector. Inschaling vindt altijd plaats in overleg met
het bestuur.

Personeel
Om de professionaliteit van de organisatie te waarborgen, onderandere op het gebied van complexe
projecten,campagnes en ﬁnanciën, heeft Islamic Relief Nederland betaalde krachten in dienst. In 2017
had de organisatie 15 betaalde medewerkers, waarvan negen medewerkers op fulltime basis en zes
parttime. Het personeel vertoont een grote mate van diversiteit en de man/vrouwverhouding was
daarbij 8:7.Het opleidingsniveau van het personeel varieerde van academisch tot HBO en MBO.
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ORGANISATIE & BESTUUR 2018
Stagiaires
Islamic Relief biedt jaarlijks stageplaatsen en probeert deze stages zoveel mogelijk aan te laten sluiten
op de studie of opdracht van de stagiair. De organisatie heeft als erkend leerbedrijf voor stagiaires uit
het MBO een ECABO-certiﬁcaat. Daarnaast is Islamic Relief een erkend leerbedrijf bij het
Kenniscentrum Handel.

Vrijwilligers
In 2018 beschikte de organisatie over 350 vrijwilligers. Hun belangrijkste taken waren het lanceren
van campagnes en hulpacties, het helpen organiseren van evenementen en administratieve ondersteuning van de Weesafdeling.

Community fundraising
De inkomsten van onze fondsenwervingsactiviteiten maken het mogelijk om veel mooie projecten te
realiseren op mondiaal niveau. Weeskinderen kunnen bijvoorbeeld worden voorzien van goed
onderwijs, voeding, medische zorg etc. Daarnaast zijn er veel gemeenschappen die kwetsbaar zijn en
hulp nodig hebben. Islamic Relief is ervan overtuigd dat naast inkomstenwerving het creëren van
bewustwording over de wereldwijde armoede van cruciaal belang is. Er bestaat al jarenlang een goede
samenwerking tussen organisaties, bedrijven, stichtingen en Islamic Relief die allen hart hebben voor
hetgeen wat zij doen.

MKB
Islamic Relief Nederland heeft sinds de oprichting in 1992, een belangrijke en onmisbare partner in het
MKB. Zij steunen ons door heel Nederland middels onze bekende ‘groene spaarpot’. Met deze
spaarpotten wordt geld opgehaald voor het Algemeen Weesfonds.

Scholen
Islamic Relief wil kinderen van jongs af aan betrokken laten zijn bij onderwerpen zoals armoede en
waterschaarste. Door bewustwording te creëren op een jonge leeftijd, leren kinderen te waarderen
onder welke levensomstandigheden zij leven. Maar nog belangrijker is dat zij leren dat zij een belangrijk verschil kunnen maken in deze wereld. Islamic Relief heeft goede relaties opgebouwd met verschillende

Moskeeën
We worden door moskeeën steeds vaker gevraagd als spreker op te treden over bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. In de maand Ramadan zamelen moskeeën geld in voor projecten van Islamic
relief,
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