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 In de naam van Allah, 
de meest Barmhartige, 
de meest Genadevolle.
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Ook in 2015 zijn er mooie resultaten behaald op het gebied van fondsenwerving en zoals u 
van ons gewend bent waren onze kosten wederom laag. Wij hebben hard gewerkt om de 

levensomstandigheden van de minderbedeelden te verbeteren. 

Het niet aflatende conflict in Syrië heeft weer voor enorm veel slachtoffers gezorgd, wij waren 
ter plaatse en boden hulp in de vorm van voedselpakketten en kleding. We hebben ook 

geïnvesteerd in gezondheid en welzijn door de aanleg van sanitaire voorzieningen en
 waterputten in China, gratis dialyse voor nierpatiënten in Syrië maar ook verslavingszorg in 

Afghanistan.  Omdat we geloven dat elk kind recht heeft op onderwijs hebben we dit 
toegankelijk gemaakt voor kinderen die opgroeien in Kenia’s grootste vluchtelingenkamp.

 
Met de jaarlijks terugkerende voedselprojecten voor Ramadan en Eid-ul-Adha hebben we 

dankzij de gulle donaties vele mensen verblijd met een voedsel-of vleespakket. 

Ik draag al onze projecten een warm hart toe maar ons project in Bangladesh waarmee we 
straatkinderen hebben geholpen, raakt een gevoelige snaar. Als ouder wil je namelijk altijd en 

onder alle omstandigheden het beste voor je kind. Zaken als veiligheid, gezondheid, 
educatie en geluk zijn essentieel. Maar omdat deze kinderen om uiteenlopende redenen op 
straat komen te staan, staat hun wereld op zijn kop. Onzeker over een volgende maaltijd en 
een slaapplek vallen ze gemakkelijk ten prooi aan misbruik of criminaliteit. Ik ben blij dat we 

deze kinderen kunnen ondersteunen en helpen hen weer kind te laten zijn.   

Alle donateurs, vrijwilligers, partners en medewerkers wil ik hierbij hartelijk bedanken voor 
hun inzet, betrokkenheid en vertrouwen in Stichting Islamic Relief Nederland. Wij zijn trots en 

dankbaar op wat er in 2015 bereikt is en zetten dit graag in stijgende lijn voort.

Met vredige groet,

M’hamed Abalhaj
General Manager

VOORWOORD



6 76

Islamic Relief

Islamic Relief is in 1984 opgericht in 
Birmingham, Verenigd Koninkrijk als reactie 
op de hongersnood in Afrika en is inmiddels
uitgegroeid tot één van de grootste humanitaire 
hulporganisaties ter wereld.

Islamic Relief Nederland 

Islamic Relief Nederland is onderdeel van de Islamic Relief 
Worldwide familie en opereert volledig zelfstandig. 
We slaanregelmatig 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. 

Islamic Relief is een internationale hu-
manitaire 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 ontwik-
keling op het gebied van onderwijs, 
medische zorg, voeding, water en 
inkomsten genererende activiteiten. 

Het lobbyen ten behoeve van de mind-
erbedeelden.  

Wij helpen mensen in nood, ongeacht 
religie, ras, etniciteit of geslacht. Daar-
naast houdt onze organisatie zich ook 
aan het neutraliteitsbeginsel en mengt 
zich niet in politieke, economische of 
religieuze conflicten. 

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 inspiratie-
bron: barmhartigheid, saamhorigheid en 
gelijkwaardigheid. 

Missie Visie
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Waar wij werken 

Islamic Relief partners 

Waar wij werken 

Islamic Relief is actief
in de volgende landen: 

Afghanistan
Albanië
Australië
Bangladesh
België
Bosnië-Herzegovina 
Canada
Centraal Afrikaanse Republiek 
China
Duitsland
Egypte
Ethiopië 
Frankrijk
Haïti
India
Indonesië

Irak
Italië 
Jemen 
Jordanië
Kosovo
Kenia
Libanon 
Malawi 
Mali
Myanmar
Nepal
 Niger
Pakistan
de Palestijnse Gebieden 
de Russische Federatie
Somalië

Soedan
Sri Lanka 
Tsjaad
Tsjetsjenië 
Tunesië
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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 & voorbereiding op rampen

Wij voorzien in de eerste levensbehoeftes na een humanitaire ramp en bieden 
hulp aan in de vorm van medische zorg, water, levensmiddelen, onderdak en 
geven training ter voorbereiding op rampen.

Water en sanitair

Islamic Relief werkt aan voorzieningen voor schoon drinkwater en sanitair en 
zorgt voor voorlichting over hygiëne. 

Gezondheid

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

Inkomenszekerheid

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

Onderwijs

Scholen moeten na rampen en conflicten weer worden opgebouwd. Ook vragen 
alfabetisering en vakonderwijs meer aandacht. Wij helpen daarbij met speciale 
aandacht voor vrouwen en meisjes. 

Kindwelzijn

Dankzij het I-op-I 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 ont-
vangen ze algemene ondersteuning voor een betere levensstandaard. 
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Mali

Titel: Speciale aandacht voor 
vrouwen en kinderen

Thema: Inkomenszekerheid
Regio: Bamako, Kati in Koulikoro 
Periode: 1 december 2011-30 

november 2015
Aantal begunstigden: 2.716

Budget: €175.264 

Dit project is in 2011 gestart om onder andere de 
moeders van de door Islamic Relief Nederland ges-
teunde weeskinderen extra te ondersteunen. Hier-
mee komen we in actie tegen extreme armoede onder 
vrouwen en kinderen en helpen we hun lasten te ver-
lichten. Het initiële doel was 800 individuen te helpen 
maar uiteindelijk hebben we 46 Malinese gemeen-
schappelijke weduwenorganisaties die tegen armoede 
vechten en 2.516 vrouwen financieel ondersteund. Op 
hun beurt hebben deze organisaties weer 7.932 per-
sonen weten te bereiken en is er €305.280 geleend 
d.m.v. microkrediet.
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Ethiopië

Titel: 
Maatschappelijke positie meisjes 

verbeteren middels educatie

Thema:
Onderwijs

Regio: 
Ewa district, Zone 4, Afar regional 

state of Ethiopia 

Periode: 
1 december 2014 - 1 december 2015

Aantal begunstigden: 
3030 (1500 meisjes, 1500 jongens, 30 

jongvolwassen vrouwen)

Budget: 

                             €150.000 

Met onze rentevrije leningen hebben de lokale vrouwen hun eigen ondernemingen op-

gezet in: traditionele en moderne zeepfabricage, verwerking en conservering van land-

bouwproducten (pindakaas, Fonio couscous, pinda’s, gember, shea boter etc.), verkoop 

van rijst en lendedoeken en het gebruik van maalstenen. Ter voorbereiding zijn er ver-

schillende trainingen gegeven waaronder alfabetisering, conflictmanagement, het mak-

en van een businessplan, recycling en projectmanagement. Op deze manier werken de 

vrouwen aan een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen.

De regio Afar in Ethiopië ligt zo’n 700 km verwijderd van de hoofdstad Addis Abeba en wordt 

gekenmerkt door een gebrekkige infrastructuur. Het gebied wordt bewoond door de etnische 

groep de Afar die vooral leeft van de veehouderij, gecombineerd met landbouw. Qua onder-

wijs scoort de regio Afar het laagst van heel Ethiopië. In het schooljaar 2011/12 ging slechts 

43% van de kinderen naar school, tegenover een landelijk gemiddelde van 95,4%.

Afar meisjes hebben als het om onderwijs gaat een dubbele achterstand, deze is nu wel 

minder groot, maar nog steeds is het aantal schoolgaande Afar meisjes lager, namelijk: 44% 

ten opzichte van de 66% bij de jongens. Uit onderzoek van WIBD consult blijkt dat de Afar 

meisjes alleen naar school gaan totdat ze trouwen. Volgens diverse studies zijn de belangri-

jkste obstakels voor de Afar op het gebied van onderwijs als volgt:

•Sociaal-culturele obstakels zoals vroege huwelijken en weinig kennis over het     belang 

van onderwijs.

•Huishoudelijke taken, voor meisjes: het oppassen op jongere gezinsleden en water halen. 

Voor jongens: vee hoeden.

•Afstand tot scholen, tekort aan geschoolde leraren, gebrek aan faciliteiten zoals gescheiden 

toiletten op scholen en toegang tot schoon water.

Islamic Relief Nederland ondersteunt 10 lagere scholen in het onderhoud van de schoolge-

bouwen, er zijn 10 latrines gebouwd voor meisjes en jongens en een faciliteit voor schoon 

drinkwater. Er zijn schoolmaterialen uitgedeeld aan armen en daarnaast zijn er trainingen 

aan leraren gegeven op het gebied van gender-en kindvriendelijk onderwijs

Ook zijn er verschillende meisjes- en jongensgroepen op iedere school opgezet en zijn deze 

voorzien van materialen en trainingen.

Bovendien is er vakonderwijs gegeven aan 30 meisjes in de leeftijd 16 tot 18 jaar voor 12 

maanden. Er is voorlichting gegeven aan de Afar gemeenschap aangaande het belang van 

onderwijs voor meisjes en welke positieve invloeden dit heeft op de samenleving. 
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Somalië

Titel: Hulp voor slachtoffers 
droogte en conflicten in Banadir 

regio
Thema: Gezondheidszorg en 

onderwijs
Regio: Banadir

Periode: 1 oktober 2015 – 1 
februari 2016

Aantal begunstigden: 1.200 
jongens en meisjes in de leeftijd 

6-12 jaar 
Budget: € 7.789

In Zuidelijk en Centraal Somalië leven zo’n 800.000 
mensen in overvolle vluchtelingenkampen, onder hen 
zijn duizenden kinderen die onder normale omstan-
digheden naar school zouden gaan. Maar in plaats 
daarvan is hen het recht op onderwijs ontnomen en 
worden zij blootgesteld aan allerlei gevaren. Verschil-
lende hulporganisaties bieden projecten maar bijna 
allemaal zijn deze korte-termijn gericht. Ook worden er 
scholen geopend rondom de kampen echter zijn deze 
helaas niet geschikt voor de kinderen die daar wonen 
omdat zij volkomen analfabeet zijn. Met dit project 
verwachten we 80% van de kinderen klaar te kunnen 
stomen voor regulier onderwijs zodat zij voorbereid 
aan een betere toekomst kunnen werken. 

Concreet betekent dit dat we 15 docenten betalen 
voor een periode van 4 maanden, vloer van 2 
klaslokalen renoveren, een kwaliteitsmanager aanstel-
len en het totale project monitoren. 
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Bangladesh

Titel: WASH - 
Schoon drinkwater, sanitair &

 hygiëne 
Thema: Water & sanitair

Regio: Shyamnagar Upazilla, 
Sathkira district

Periode: 1 november 2014 – 31 
oktober 2015

Aantal begunstigden: 1.980 
gezinnen 

Budget: €111.600

Bangladesh is met een inwonersaantal van ruim 161 miljoen inwoners op een oppervlak 
van 147.570 vierkante kilometer, één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. 
Van die 161 miljoen mensen heeft 13% geen toegang tot schoon drinkwater en 39% 
geen toegang tot degelijke sanitaire voorzieningen. Water gerelateerde ziektes zijn maar 
liefst verantwoordelijk voor 24% van de sterfgevallen. De watertoevoer komt vooral uit 
het grondwater, dat vrij is van ziekteverwekkende bacteriën, maar vaak wel vervuild met 
zout en arsenicum (zeer giftige stof). In 61 van de 64 districten is deze stof in het drink-
water gevonden, dit is een grote bron van allerlei gezondheidsproblemen (schade aan 
nieren, lever, hersenen, zenuwstelsel, botontkalking en huid-en longkanker). 

Andere oorzaken van ziektes zijn de slechte sanitaire voorzieningen en onhygiënische 
praktijken. Op het platteland heeft slechts 44% van de bevolking een toilet. Bovendien 
zijn deze niet bestendig tegen rampen zoals overstromingen of hevige regenval. 

Middels dit project heeft Islamic Relief Nederland de toegang tot schoon drinkwater 
vergroot in het Zuidwestelijk gelegen Satkhira district, evenals de toegang tot hygiënis-
che sanitaire voorzieningen en de kennis over hygiëne. Dit is bewerkstelligd door: 

• 99 natuurrampbestendige, diepe waterputten te installeren
• 2 personen per waterput te trainen voor het onderhoud
• 90 gereedschapskisten zijn overhandigd aan de hierboven genoemde getrainde 
personen
• 100 latrines te installeren voor 100 kwetsbare families
• 90 voorlichtingsbijeenkomsten over hygiëne te houden voor 1980 gezinnen.
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Bangladesh
Het aantal kinderen dat op straat slaapt, leeft en werkt wordt geschat op 1,5 miljoen. 
De overgrote meerderheid hiervan leeft in de hoofdstad Dhaka. Wegens acute nood 
door armoede, scheiden, hertrouwen of overlijden van ouders, gezinsconflicten, honger, 
ziekte of misbruik belanden zij op straat en gaan niet meer naar school. Als straatkin-
deren vallen zij vervolgens gemakkelijk ten prooi aan uitbuiting, misbruik en criminaliteit.  

Dit project is in het leven geroepen om deze kinderen te beschermen en de zel-
fredzaamheid van hun familie verder te stimuleren. De volwassen gezinsleden krijgen 
een rol toebedeeld in inkomsten genererende activiteiten en de kinderen kunnen weer 
instromen op school. Het doel is om alle 250 kinderen in januari 2016 weer naar school 
te laten gaan. Ook ondersteunt Islamic Relief hen in het openen van een eigen bankrek-
ening waarop zij hun toelage ontvangen. 

De kinderen hebben meegedaan aan verschillende onderdelen van ‘Child Rights Week 
2015’, één van hen heeft een interview gehouden over de situatie van straatkinderen 
met de Minister van Vrouwen en Kinderen. Vijf anderen hebben deelgenomen aan een 
interview waar zij de Minister vragen hebben gesteld over de bescherming van deze 
kinderen.  Beide interviews zijn uitgezonden op 2 nationale televisiezenders. Ook is dit 
opgepakt door 30 online kranten, dagbladen en Tv-kanalen wat heeft gezorgd voor veel 
naamsbekendheid en aandacht voor dit project van Islamic Relief.  

Titel: Het opbouwen van een veilig 
bestaan voor straatkinderen 

Thema: Kindwelzijn 
Regio: Zinzira, Subbaddya & 

Aganagar
Periode: 1 juni 2015 – 31 mei 

2017
Aantal begunstigden: 250 kin-

deren  
Budget: €143.096
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China

Titel: Schoon drinkwater in Xi-
yang en Yongjing West 

Thema: Water & sanitair
Regio : Xiyang (Xinyang Provin-

cie) en Yongjing West (Ganzu 
provincie)

Begunstigden: 6.539 
Budget: € 300.000

Project periode: 1 april 2014 – 
1 oktober 2016

Vervolg project vanuit 2014

In 2014 troffen we in zowel Xiyang als Yongjing de 
grotendeels Chinees-islamitische bevolking aan in 
grote armoede. In de droge, bergachtige gebieden is de 
landbouwproductie namelijk sterk afhankelijk van de 
hoeveelheid regen. Echter zorgt het watertekort voor 
grote problemen voor zowel de bevolking als hun vee. 
Bodemonderzoeken wezen uit dat er grondwater aan-
wezig was maar zeer diep gelegen. 

Om de bevolking te helpen besloten we waterput-
ten en regenwateropslagruimtes te bouwen. De 
werkzaamheden verlopen voorspoedig en volgens 
schema, inmiddels is 19% van het project volbracht. 
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Afghanistan

Titel: Gezondheidszorg en hulp bij 
drugsverslaving 

Thema: Gezondheid
Regio  Balkh province - Shor Tepa 

District - Tashguzar 
Begunstigden: 41.750  
Budget: €293.996   
Project periode: 1 juli 2015 - 30 

juni 2017  

Afghanistan heeft de afgelopen decennia te kampen gehad met armoede, ontbreken 
aan een stabiele regering, oorlog en het Taliban regime. Dit heeft geresulteerd in ver-
slechterde gezondheidszorg. Ondanks de inspanning van het ‘Ministry of Public Health 
Afghanistan’ (Ministerie van Volksgezondheid) is er een enorme kloof tussen de zorg en 
aandacht die er nodig is en dat wat er beschikbaar is, met name in de afgelegen ge-
bieden.

Daarnaast is Afghanistan één van ’s werelds grootste producenten van verdoven-
de middelen, met name in de Noordelijke, Zuidelijke en Oostelijke provincies is de 
opiumteelt nog in volle bloei. Slechte sociaal-economische omstandigheden, anal-
fabetisme en hoge werkloosheid zorgen voor een stijgende lijn in de productie alsook de 
verslaving.

Als doel is gesteld de inwoners van Tashguzar te voorzien van gezondheidszorg en het 
aantal drugsverslaafden af te laten nemen. In nauwe samenwerking met de lokale au-
toriteiten is er hard gewerkt om 17.765 personen toegang te geven tot:

• Poliklinische zorg
• Gezinsplanning
• Pre-en postnatale zorg
• Reguliere en gecompliceerde bevallingen
• Vaccinaties
• Laboratoriumonderzoeken
• Drugspreventie en overige educatie gezondheid
• Hulp bij drugsverslaving 
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De Palestijnse 
gebieden

Titel: Welzijn kinderen 
Gazastrook 

Thema: Gezondheid  
Regio: Gaza

Begunstigden: 16.000 kinder-
en, verzorgers en docenten   

Budget: € 160.000

Project periode: 1 januari 2015 – 31 december 2016 

Het leven van de inwoners van Gaza wordt enorm beïnvloedt door de sinds juni 2007 
opgelegde strikte blokkade, reisbeperking, torenhoge prijzen, voedselonzekerheid, 
slechts tot 6 uur per dag elektriciteit en 2-4 uur per dag toegang tot water waarvan 
90% vervuild is, hoge armoede-en werkloosheidscijfers en ondervoeding onder vrouwen 
en kinderen. Daarnaast vinden er regelmatig militaire operaties door Israël plaats met 
hevige bombardementen waarbij veel burgers de dood vonden en huizen, moskeeën, 
scholen en ziekenhuizen enorme schade opliepen. Duizenden gezinnen waren hierdoor 
genoodzaakt hun woningen te ontvluchten terwijl zij geen ander onderkomen hebben. 

Sinds 2010 is Islamic Relief actief om de kinderen ondersteuning te bieden in deze 
traumatiserende gebeurtenissen middels ‘The Child and Family Psycho-social Coun-
seling Centre’ (Kind & Gezin begeleidingscentrum). Hierbij lag de focus op het helpen 
van kinderen en jongvolwassenen die op de één of andere manier blootgesteld waren 
aan geweld en conflicten. Middels psychosociale interventies leerden zij hun trauma en 
stress de baas te zijn. Om dit voor een breder publiek (armen, wezen, mishandelde en 
verwaarloosde personen) toegankelijk te maken is ervoor gekozen om nauw samen te 
werken met andere hulporganisaties, moskeeën en stichtingen etc. Tezamen hebben de 
4 projectteammedewerkers meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van psychologie, 
sociologie, educatie en verpleging. Het doel voor de komende tijd is de getraumati-
seerde kinderen te helpen hun trauma een plek te geven en weer kind te laten zijn. 
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De Palestijnse 
gebieden

Thema: Humanitaire hulp (non-
food items) 

Regio : Gazastrook - 
Oost Khanyonis 

Begunstigden: 1602 
Budget: € 50.000

Project periode: 1 januari 2015 

Strenge winter in Gaza

Op 7 juli 2014 begon het Israëlische leger een grote militaire operatie op de Gazas-
trook welke heeft geleid tot grote onstabiliteit in Gaza. De gehele 1.8 miljoen tellende 
bevolking is door deze crisis getroffen. In de winter van 2014 moesten 10.000 mensen 
worden geëvacueerd waaronder veel kinderen, zij zijn vooral kwetsbaar voor geweld en 
misbruik. Omdat de Palestijnse autoriteiten vreesden dat de wintermaanden de situatie 
nog verder verslechterden was een goede voorbereiding op de winter erg belangrijk, 
vooral voor hen die in kapotte huizen wonen, in tijdelijke onderkomens of bij gastgez-
innen. Het belangrijkste doel was om onderkoeling te voorkomen d.m.v. het geven van 
onderdak en de benodigde non-food materialen. 

Islamic Relief heeft winterpakketten uitgedeeld aan kinderen en hun families. Een 
dergelijk winterpakket bevat
het volgende: 

 1x  jas
 3x  lange broek 
 2x  warme trui 
         12x  ondergoed 
 4x   sokken
 2x paar schoenen 
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Irak 
Noodhulp winteractie

Thema: Noodhulp
Regio: Erbil - Qushtapa en 

Kawegosk vluchtelingenkampen 
Begunstigden: 1.351 gezinnen 

(6.755 individuen)
Budget: € 210.000

Project periode: 1 november 
2015 - 31 december 2015

De winter voor de deur 

Meer dan 4 miljoen Syrische vluchtelingen verblijven nu in buurlanden waar ze weer 
opnieuw voor uitdagingen komen te staan. Dit noodhulpproject was dan ook dringend 
nodig om 1.351 gezinnen te helpen gedurende de strenge winter in Irak. Wederom 
heeft Islamic Relief nauw samengewerkt met andere hulporganisaties, waaronder: 
UNHCR, WFP, UNFPA en UNICEF. Wij bieden sinds 2012 hulp aan kwetsbare 
Syrische vluchtelingen in het Noorden en Westen van Irak. Tot nu toe heeft zijn er meer 
dan 25.000 voedselpakketten uitgedeeld, daarnaast ook 7.000 hygiënekits, 1.200 
non-food items en schoon drinkwater.  

Wij hebben 1.351 gezinnen kunnen helpen met de volgende items per 
winterpakket: 

• 1x kachel
• 2x tweepersoonsdeken      
• 2x kussen
• 2x tweepersoonsmatras
• 2x sets kinderkleding
• 2x paar kinderschoenen

Islamic Relief heeft een selectie gemaakt op basis van de volgende criteria:
• Gezinnen zonder vader 
• Recent verhuisde gezinnen zonder degelijke ondersteuning
• Weeskinderen  
• Gezinnen met gehandicapte familieleden 
• Grote gezinnen 
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Irak 
Noodhulp winteractie

Thema:  Noodhulp
Regio : Erbil - Baserma vluch-

telinge kamp 
Begunstigden: 500 gezinnen

Budget: € 50.029
Project periode: 1 april 2015 

– 1 mei 2015 

Een maand weer kunnen eten

Meer dan 250.000 Syrische vluchtelingen hebben in de hoop op een veilig onder-
komen hun toevlucht gezocht in Irak. Ruim de helft van hen leeft in vluchtelingen-
kampen, onder hen zijn voornamelijk vrouwen en kinderen. In deze benarde situatie zijn 
zij sterk afhankelijk van NGO’s. De ervaring leert dat non-food items, voedsel en hy-
giënekits het hardst nodig zijn waarvan de laatste 2 echt onmisbaar zijn. De vluchtelin-
gen leven in overvolle kampen waar de hygiëne te wensen overlaat. 

Met dit project zijn de 500 meest kwetsbare gezinnen geholpen met voedselpakketten 
en hygiënekits, de inhoud ziet er als volgt uit:

Voedselpakket: 
4 blikjes kip en vlees
2 blikken tomatenpuree
 1 fles olie
3 kg rijst,
2 kg linzen 
3 kg suiker
800 gram poedermelk
1 pak babymelk
3 kg dadels
1 blik Rashi (sesamsap)
Thee 
50 broden

 
Islamic Relief werkt nauw samen met andere hulporganisaties die zich inzetten om 
Syrische vluchtelingen te helpen. Dankzij dergelijke samenwerkingen kunnen we goed in 
kaart brengen welke hulp essentieel is, elkaar goed aanvullen en zo dubbele werkzaam-
heden voorkomen. Islamic Relief neemt bijvoorbeeld deel aan clustervergaderingen met 
UNHCR, UNICEF en World Food Programme 
(WFP). Verder heeft Islamic Relief een goede relatie opgebouwd met lokale hulporgan-
isaties in de gemeenschap. 

Hygiënekits:  
12 stuks zeep
2 pakken wasmiddel
Jodium
nagelschaartje 
6 tandenborstels 
tandpasta 
6 handdoeken
Maandverband
Luiers
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Jemen 
Noodhulp

Thema: Noodhulp
Regio : Aden en Taiz 

Begunstigden: 940 gezinnen 
(6.580 personen)

Budget: € 75.000
Project periode: 25 juni 2015 

- 25 augustus 2015

Voedselpakketten voor getroffen families in Taiz en Aden 

Sinds 2015 woedt er in Jemen een burgeroorlog, waardoor er een humanitaire ramp 
dreigt te ontstaan. 4.500 mensen hebben hun leven verloren en nog eens 23.000 
zijn gewond geraakt na de politieke onrust in maart 2015. Met de belegering van 
bepaalde gebieden was het erg lastig om de burgers te hulp te schieten, terwijl de 
nood zeer hoog was. Ziekenhuizen werden niet langer bevoorraad terwijl het aantal 
gewonden en doden bleef stijgen. 

Voor deze periode leefde bijna de helft van de Jemenitische bevolking onder de ar-
moedegrens, tweederde van de jeugd was werkloos en was er van de sociale voor-
zieningen niet veel over. Inmiddels heeft het conflict 21 van de 22 regio’s in Jemen 
bereikt en het eind is nog lang niet in zicht. Meer dan 1,4 miljoen mensen is onth-
eemd en voor zo’n 12,9 miljoen mensen speelt voedselonzekerheid een grote rol. 
Voor 6 miljoen is dit zelfs in zeer ernstige mate en meer dan 1,7 miljoen kinderen 
lijden aan een bepaalde mate van ondervoeding.  

In Aden en Taiz was de nood dusdanig hoog dat we 940 gezinnen direct hebben 
ondersteund met een voedselpakket dat het volgende bevat:

• 50 kg bloem
• 20 kg rijst 
• 9,6 kg bonen
• 4 liter plantaardige olie 
• 10 kg suiker 
• 6 blikken tonijn 
• 900 gr poedermelk 
• 2,4 kg pasta

De voedselpakketten zijn voldoende voor een gezin met vijf familieleden voor een 
periode van twee maanden.  
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Kenia

Titel: Verbeteren van onderwijs 
vluchtelingenkamp Dadaab

Thema: Onderwijs
Regio: Vluchtelingenkamp 

Dadaab, Garissa
Begunstigden: 559 kinderen  
Budget: € 99.768    

Project periode: 1 juli 2014 - 
30 juni 2015

Geïntegreerd onderwijs voor iedereen 

Eén van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld is gevestigd in de stad Dadaab, 
provincie Garissa, Kenia.  
In dit kamp wonen duizenden gezinnen met kinderen die zijn gevlucht vanuit de Hoo-
rn van Afrika en Oost-Afrika. Met dit project wilden we regulier onderwijs en religieus 
onderwijs met elkaar integreren zodat het lesmateriaal voldeed aan het curriculum van 
het Keniaans onderwijsstelsel.  We constateerden overvolle groepen met gemiddeld 
186 leerlingen per klas (officieel geldt er een maximum van 40 leerlingen per klas)  die 
te kampen hadden met  een groot tekort aan leslokalen, slechts 10 beschikbare lokalen 
in 5 Duksi scholen. Er werd voornamelijk lesgegeven in de buitenlucht onder bomen en 
vaak ontbrak het aan tafels en stoelen, ook waren de scholen niet ingericht voor mind-
ervalide kinderen.  

 Islamic Relief heeft na overleg met de lokale gemeenschap 2 locaties geselecteerd en 
het volgende bereikt:

• Aanstellen van 8 mannelijke en 2 vrouwelijke leerkrachten (hierna volgde een 
stijging van 63 schoolgaande meisjes naar 262). 
• 150 schoolbanken geplaatst, aan elk is plaats voor 3 leerlingen
• 4 mobiele schoolborden geplaatst 
• Bouw van 4 klaslokalen in 2 verschillende scholen
• Aanleg van 2 latrines per school: één apart voor jongens en meisjes 
• Uitbreiding waterleiding voor beide scholen 
• Montage van 8 wastafels op beide scholen 
• Voorzien van schoolbenodigdheden voor de leerlingen zoals pennen, krijt, pot-
loden, woordenboekenschoolboeken, collegeblokken, hulpmiddelen bij het leren, 
spelletjes etc.)
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Libanon

Thema: Noodhulp
Regio: Bekaa vallei (Baalbek) en 

het noorden van Libanon   
Begunstigden: 450 gezinnen 

(2.250 individuen) 
Budget: €150.000    

Project periode: 15 november 
2015 - 15 mei 2016

Winter items voor Syrische vluchtelingen

Het conflict in Syrië duurt nu al 5 lange jaren en inmiddels hebben 1,1 miljoen Syrische 
vluchtelingen een veilig onderkomen gezocht in buurland Libanon. De vluchtelingen zijn 
overal in Libanon neergestreken maar vooral in het Noorden en in de Bekaa vallei. Om-
dat er bijna geen vluchtelingenkampen zijn zoeken de Syrische families hun toevlucht 
tot de overvolle appartementen, bouwprojecten, garages en andere gebouwen waar 
plek is. Daarnaast leven duizenden in informele tentenkampen onder slechte omstan-
digheden. Libanon kent strenge winters, dit is vooral een uitdaging voor de gevluchte 
gezinnen die leven in onverwarmde en geïmproviseerde onderkomens in hooggelegen 
gebieden. De temperatuur daalt tot ver onder het nulpunt en de sneeuw is soms me-
tershoog. Om de meest kwetsbare families een helpende hand te reiken heeft Islamic 
Relief Nederland wintermaterialen verstrekt 

In totaal zijn de volgende items uitgedeeld voor de winteractie:

1600 gallons brandstof  (1 gallon is gelijk aan ongeveer 3,8 liter, 4 gallon per familie)
450 voedselpakketten   (1 per familie)
450 tapijten (1 per familie)

De meest kwetsbare families krijgen nog een aantal extra items:

105 gaskachels
105 fornuisverwarmers
1200 dekens
1200 matrassen
1200 kussens

 

Opvang Syrische vluchtelingen 
in combinatie met winteractie

38 39



40 41

Niger

Titel: Resilience in Ouallam 
(RIO) vrij vertaald: Veerkracht in 

Ouallam 
Thema: Inkomenszekerheid 
Regio : Ouallam & Tillaberi 

Begunstigden: 3.500  
Budget: € 193.636 

Project periode: 1 september 
2015 - 1 september 2016

43% van de bevolking in Niger leeft onder de armoedegrens. Het met regelmaat nut-
tigen van een maaltijd, gezondheidszorg en educatie zijn voor velen niet toegankelijk. 
Schulden en continue prijsstijgingen van levensmiddelen zorgen voor verdere verslech-
tering van de situatie. De jaarlijkse bevolkingsgroei van 3,9% in combinatie met een 
vruchtbaarheidsindex van 7,6 kinderen per moeder behoren tot de hoogste ter wereld. 
Deze ontwikkeling oefent veel druk uit op de basisbehoeften en dit leidt onder andere 
tot onvoldoende voedselproductie waardoor de bevolking kampt met voedseltekorten. 

Boeren en veehouders hebben onvoldoende toegang tot leningen om hun activiteiten 
verder te ontplooien en zo productiever te worden. De optelsom van droogte, een snel-
groeiende bevolking en beperkte middelen hebben ertoe geleid dat de bevolking enorm 
kwetsbaar is geworden. Met name in Ouallam is de situatie alarmerend en om die re-
den is het RIO project is in het leven geroepen. Hiermee willen we de voedselzekerheid 
van 500 gezinnen die afhankelijk zijn van de landbouw en veehouderij verbeteren. Door 
‘Cash for Work’ wordt de komende periode 155 ha grond hersteld en ontvangen de 
mensen die hieraan bijdragen hiervoor in ruil voedselbonnen waarmee zij recht hebben 
op 2 maaltijden per dag. Tot op heden is er al 47 ha bewerkt. Deze grond wordt later 
weer gebruikt door de plaatselijke bevolking om hun gewassen op te verbouwen. Ook 
hebben 500 vrouwen 1.000 geiten ontvangen (2 p.p.) en zijn ze getraind in het houden 
en fokken van geiten. 

Inkomenszekerheid
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Pakistan

Thema: Noodhulp
Regio: Thatta district, Sindh
Begunstigden: 787 gezinnen 

(4.527 individuen)      
Budget: € 60.000

Project periode: 1 augustus 
2015 - 31 december 2015 

Noodhulp in regio Thatta

Pakistan heeft regelmatig te maken met natuurrampen zoals aardbevingen, over-
stromingen, aardverschuivingen, cyclonen en droogte. De jaarlijkse overstromingen 
worden echter als meest destructief en gevaarlijk ervaren.  In juli 2015 hebben deze 
overstromingen als gevolg van de hevige moesson regenval, de smeltende sneeuw 
en gletsjerwater veel schade berokkend.  Hierbij heeft ook de Indus rivier op ver-
schillende plaatsen voor veel wateroverlast gezorgd. In totaal zijn er 186 doden en 
191 gewonden gevallen, 19.862 huizen beschadigd, 4.033 dorpen aangetast in 43 
Pakistaanse districten en 1.931.248 gedupeerden. 

37.000 personen zijn door de overheid ondergebracht in 15 tentenkampen die ti-
jdelijk 8.900 gedupeerden konden huisvesten. Voor 5.500 kinderen onder de leeftijd 
van 5 jaar, 3.700 onder de 12, 14.430 vrouwen en 13.320 mannen was er dringend 
hulp nodig in de vorm van voedsel en non-food items. Ook hadden 115.871 dieren 
behoefte aan voedsel en een veilig onderkomen. Wij hebben deze mensen voorzien 
van tenten, klamboes, voedselpakketten, hygiënekits en keukengerei. 

Overstroming in Thatta
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Somalië

Titel: Geïntegreerde noodhulp 
droogte en conflictgebieden
Thema: Noodhulp 
Regio: Mogadishu 
Begunstigden: 45.000  
Budget: €7.789  
Project periode: 2015

Dit project zou in eerste instantie in 2013 eindigen maar de hulpvraag 
bleek dusdanig overweldigend dat het is verlengd tot maart 2015. 
Het humanitaire programma (gezondheid en kinderbescherming/
onderwijs voor ontheemde kinderen) was gericht op het verbeteren 
van de gezondheid, het bieden van onderwijs en bescherming aan de 
kindslachtoffers van droogte en conflicten.  Daarnaast is er ook hulp 
geboden aan de allerarmsten die weinig tot geen steun hebben. De 
meesten van hen zijn ontheemden en anderen behoren tot de gastge-
meenschap.  Zij zijn arm en kampen regelmatig met voedselonzeker-
heid, kunnen hun kinderen niet naar school sturen en hebben onvol-
doende toegang tot gezondheidszorg. Over het algemeen maakt men 
pas gebruik van medische zorg als de toestand kritiek is geworden. 
Hierdoor lijdt men onnodig lang of sterft een vroegtijdige dood, dit is 
met name het geval voor zwangere vrouwen, kinderen en ouderen.   

In samenwerking met Islamic Relief België hebben we Islamic Re-
lief Somalië in staat gesteld om het Daynile Primary Health Center 
en 5 Child  Friendly Spaces speciaal gericht op kindvriendelijke en 
educatieve lesprogramma’s op te zetten. 1.314 kinderen in de leeft-
ijd van 6-12 zijn hier voorbereid op regulier onderwijs.  Onze gratis 
poliklinische zorg was gericht op verloskundige hulp, post-en pre-
natale zorg, hulp bij bevallingen en het behandelen van chronische 
ziektes tijdens zwangerschap. Dankzij onze ambulances hebben we 
130 personen kunnen helpen die leden aan uitleenlopende ziektes 
als longontsteking, acute ondervoeding, diabetes, hersenbloedingen 
etc.  Ook hebben we een voorlichter ingezet voor een periode van 6 
maanden om mensen voor te lichten over verschillende gezondheids-
gerelateerde onderwerpen, daarnaast werden huis-aan-huis bezo-
eken gedaan om mensen in te lichten. Onderwerpen als persoonlijke 
hygiëne, voeding & gezondheid, gezinszorg kwamen aan bod. 
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Syrië

Thema: Noodhulp
Regio : Noorden van Syrië 
Begunstigden: 900 gezinnen 
(4.500 individuen)
Budget: €50.000
Project periode: 9 maart 2015
 - 9 juni 2015

Eten voor Syrische vluchtelingen

De situatie in Syrië verslechtert. Er zijn inmiddels ruim 230.000 doden gevallen en 
miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. Daarnaast kampt het land met enorme 
droogte. Er is dringende behoefte aan schoon water, sanitaire voorzieningen, voedsel en 
gezondheidszorg. In belegerde gebieden is dit tekort nijpend.   
• 12,2 miljoen mensen hebben een vorm van humanitaire hulp nodig, 5,6 miljoen  
van hen zijn kinderen en 7,6 miljoen vluchtelingen.
• 4,8 miljoen mensen zijn woonachtig in moeilijk te bereiken gebieden
• 3.978.851 Syriërs staan buiten Syrië geregistreerd als vluchteling, 51,6% daar-
van is kind.

Bron:  OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)  

Met dit project heeft Islamic Relief een bijdrage geleverd aan het bestrijden van het 
voedseltekort
in het Noorden van Syrië door het uitdelen van voedselpakketten. Elk pakket bevat de 
volgende 

producten:

• rijst     4 kg
• bulgur     3 kg
• linzen     4 kg
• olijfolie     1 liter
• boterolie    830 gr
• suiker      5 kg
• halawa      750 gr
• Olijven    1 kg 
• Bloem     25 kg
• Jam     500 gr
• Tonijn     800 gr
• Sojaolie    1 liter   
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Syrië

Thema: Gezondheid
Regio : Noorden van Syrië 
(bestuursgebieden van Aleppo, 
Idlib en Hama) 
Begunstigden: 625      
Budget: €150.000
Project periode: 19 oktober 
2015 - 19 maart 2016

Het Syrische gezondheidssysteem is de afgelopen jaren verstoord 
doordat de infrastructuur en met name ziekenhuizen en klinieken in 
12 van de 14 bestuursgebieden zijn beschadigd door aanvallen. Hi-
erdoor is de gezondheidszorg minder toegankelijk voor mensen, hier-
heen reizen is kostbaar en daarnaast maakt men zich zorgen over hun 
veiligheid. Veelvoorkomende gezondheidsklachten zijn:

• Chronische ziektes zoals nierfalen 
• Acute ademhalingsproblemen
• Aan zwangerschap gerelateerde problemen
• Gebrek aan zorg voor mensen met een handicap

Het gebrek aan primaire, secundaire en tertiaire gezondheidszorg is 
ontstaan door o.a. een tekort aan professionals en het ontbreken aan 
materialen. Dit zorgt ervoor dat Eerste Hulp, primaire gezondheidszorg 
en dialysecentra hun patiënten niet meer goed kunnen helpen. Uit 
onderzoek van ons veldkantoor bleek dat dialyse patiënten uren reizen 
om gebruik te kunnen maken van gratis dialyse omdat ze de kosten 
voor regelmatige behandeling niet op kunnen brengen. Ook moeten 
ze minimaal 2 maal per week naar de kliniek afreizen voor een dergeli-
jke behandeling. Met dit project wensen we een aantal klinieken in 
Noord-Syrië te ondersteunen zodat zij de behandelingen gratis aan 
kunnen blijven bieden. 
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Srilanka

Thema: Onderwijs
Regio: Ampara en Batticaloa 
district 
Begunstigden: 1.365 kinderen 
(schoolspullen) 1.500 
volwassenen (voorlichting)
Budget: €34.631
Project periode: 15 juni 
2015 - 15 september 2015

Weer zorgeloos naar school kunnen 

In december 2014 hebben de overstromingen in Ampara voor de nodige problem-
atiek gezorgd.  Zo was het voor veel gezinnen moeilijk om in hun eerste levensbe-
hoeften te voorzien omdat ze alles kwijt zijn geraakt.  Ook zijn scholieren hun school-
spullen, boeken, schooltassen etc. verloren door de hard wind en het overvloedige 
water. Als gevolg van de overstroming zijn de kosten voor schoolspullen gestegen 
waardoor gezinnen hun kinderen niet meer terug naar school konden sturen. Hier-
door raakten ze achter of liepen ze het risico zelfs helemaal niet meer terug te keren 
naar de schoolbanken.  Om er economisch gezien weer bovenop te komen was alle 
hulp binnen het gezin namelijk hard nodig, er werd dan ook regelmatig een beroep 
gedaan op de kinderen om ook in de rijstvelden te komen helpen. 

Met dit project wilden we juist deze gezinnen bijstaan omdat je middels educatie 
kunt ontsnappen aan armoede. Aan de hand van de volgende criteria hebben we de 
meest kwetsbare studenten geselecteerd:

• Sociaal gemarginaliseerde gezinnen (bijvoorbeeld behorend tot de lagere kas-
ten en daarom niet hoeven te rekenen op humanitaire hulp
• Gezinnen die rond moeten komen van $40-$50 per maan
• Gezinnen wiens grond is verwoest door de overstroming en droogte en met 
moeite de eindjes aan elkaar konden knopen 

We hebben 1.365 kinderen kunnen ondersteunen met schoenen, een schooltas en 
diverse schoolspullen.  Dankzij een goede samenwerking met de lokale autoriteiten 
en de scholen hebben de we mensen kunnen helpen die het het hardst nodig had-
den. Ongeacht of het ging om moslims, boeddhisten of christenen. Juist omdat we 
keken wie onze hulp het hardst nodig had i.p.v. te selecteren op religieuze achter-
grond of geslacht heeft dat Islamic Relief’s naamsbekendheid en geloofwaardigheid 
ontzettend goed gedaan. 
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Kindwelzijn en weesprojecten 
In 2015 werden ruim 48.000 weeskinderen gesponsord via het
 I-op-I Sponsorproject van Islamic Relief Worldwide,waarvan 2.105 
door ons Nederlandse kantoor. Islamic Relief biedt sponsorprojecten aan in 
verschillende landen wereldwijd en in diverse leeftijdscategorieën. 

1 
De Palestijnse gebieden 

746 

2 
Marokko 

367 

3 
Soedan 

170 

4 
Bangladesh 

166 

5 
Mali 

137 9 
India

95 

6 
Tsjetsjenië

141

8 
Pakistan  

98 
7 

Kenia 

98 

10 
Ethiopië

87

Top 10 landen gesponsorde 
weeskinderen 2015:
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Afghanistan
Albania
Bangladesh 
Bosnia en herzegovina
Chad
Chechnya
China 
Ethiopie 
India
Indonesie
Iraq
Kenia 
Kosovo 
Lebanon  

Malawi
Mali
Myanmar
Niger
Pakistan 
Palestina gaza
Somalie 
Sri lanka 
Sudan
Syrie 
Yemen 
Zimbabwe 

QURBAN / OFFER 2015

Alhamdulilah, in 2015 heeft 
Islamic  Relief Nederland  

€1.020.370,- uitgegeven voor het 
Qurban project in de volgende 

landen
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Alhamdulilah, in 2015 heeft 
Islamic  Relief Nederland  €757.884

,- uitgegeven voor het Ramadan project in de vol-

Afghanistan
Albania

Bangladesh
Bosnia en herzegovina

Chad
Chechnya
Ethiopie

India
Indonesie

Iraq
Jordan
Kenia

Lebanon
Malawi

Mali
Myanmar

Niger
Pakistan

Palestina gaza
Somalie

Zuid afrika
Sri lanka

Sudan
Yemen

Zimbabwe

RAMADANACTIE 2015
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ACTIVA (€) 2015 2014 PASSIVA (€) 2015 2014
VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN
Materiële vaste activa    Continuïteitsreserve* 800.000 800.000
   Bedrijfsgebouwen en  -
terreinen 1106060

   Algemene 
bestemmingsreserve 1.351.187 2.037.275

   Inventaris 10.153 9.654 2.151.187 2.837.275

   Vervoersmiddelen 8.640 10.930
1.124.853 20.584

Financiële vaste activa LANGLOPENDE PROJECT UITGAVEN 656.617
   Overige vorderingen 5.700 5.700 Bestemde project uitgaven 855.243 656.617

5.700 5.700

VLOTTENDE ACTIVA KORTLOPENDE SCHULDEN
Vorderingen    Kortlopende deel project 912.081 1.088.227

   Overige vorderingen 20.421 27.855
   Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 30.577 11.397

   Overlopende activa 18.875 1.370    Overlopende passiva 137.693 43.201
39.296 29.225 1.080.351 1.142.825

Liquide middelen 4.581.208
2.916.932 2.916.932 4.581.208

4.086.781 4.636.717 4.086.781 4.638.731

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 (€)
Baten 2015 2014 2013
Donaties 5.216.006 5.101.820 4.393.053
Besteding fondsen en 
projecten 3.357.960 2.430.456 2.223.120

1.858.046 2.671.364 2.169.933
Overige baten 142.844 143.982 92.628

2.000.890 2.815.346 2.262.561

Lasten
Personeelskosten 203.709 167.437 172.241
Afschrijvingen 10.176 5.367 1.564
Huisvestingskosten 7.364 7.329 6.520
Kantoorkosten 1.861 1.822 1.190
Fondsenwervingskosten 661.964 588.904 553.064
Algemene kosten 30.510 17.980 11.092

915.584 788.839 745.671

1.085.306 2.026.507 1.516.890

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

JAARREKENING 2015
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Organisatie & bestuur 

De organisatie

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

Het bestuur

In 2015 bestond het dagelijks bestuur van Islamic Relief Nederland uit drie leden:

Voorzitter    Dhr. dr. J. Zahri
Secretaris    Dhr. N. D. Acherrat 
Penningmeester   Dhr. A. Benmimoun
 

Statuten

In de statuten is aangegeven dat het bestuur uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden
bestaat. Elk bestuurslid treedt uiterlijk tien jaar na zijn benoeming af. Volgens een door het be-
stuur op te maken rooster van aftreden. De afgetreden bestuursleden kunnen terstond opnieuw 
wordenbenoemd. Het bestuur van Islamic Relief Nederland hanteert duidelijke regels. Debe-
stuursleden hebben elk een stem. In de statuten zijn bepalingen opgenomen waarmee de on-
afhankelijkheid 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

Tot december heeft Dhr. M. Bouchalikh de rol van Directeur vervuld en daarna is Dhr. M. 
Abalhaj aangesteld als General Manager. 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 overlegmet het bestuur. 

Personeel

Om de professionaliteit van de organisatie te waarborgen, onder andere op het gebied van 
complexe projecten,campagnes en financiën, heeft Islamic Relief Nederland betaalde krachten 
in dienst. In 2015 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 perso-
neel varieerde van academisch tot HBO en MBO. 

Stagiaires

Islamic Relief biedt jaarlijks stageplaatsen en probeert deze stages zo veel mogelijk aan te la-
ten 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 2015 beschikte de organisatie over 350 vrijwilligers. Hun belangrijkste taken waren het 
lanceren van campagnes en hulpacties, het helpen organiseren van evenementen en adminis-
tratieve ondersteuning van de Weesafdeling. 

Community fundraising 

De inkomsten van onze fondsenwervingsactiviteiten maken het mogelijk om veel mooie pro-
jecten 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 onmisba-
re 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. 

Sponsors

In 2015 hebben wij onze sponsorsamenwerking met Turkish Airlines en restaurant Meram 
verder geïntensiveerd. In 2015 hebben zij en andere sponsoren onder meer een gedeelte van 
de kosten voor het Water & Wees benefiet op zich genomen. 

Scholen

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

Evenementen

Jaarlijks organiseert Islamic Relief Nederland een event dat is toegespitst op de water en wees 
problematiek in ontwikkelingslanden. Daarnaast worden er verschillende kleinere events 
georganiseerd. 
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Moskeeën

We worden door moskeeën steeds vaker gevraagd als spreker op te treden over bijvoorbeeld 
ontwikkelingssamenwerking. In de maand Ramadan zamelen moskeeën geld in voor projecten 
van Islamic Relief, zij zijn een onmisbare en waardevolle partner.   

Water & Wees Benefiet 2015

Islamic Relief organiseerde in het jaar 2015 een benefiet voor twee projecten: water en wees. 
Het event vond plaats op april 2015 in het Fashion Hotel in Amsterdam. Het jaarlijkse
 benefiet is een belangrijk event omdat dit een mooie gelegenheid is voor Islamic Relief
 Nederland, haar donateurs en geïnteresseerden om met elkaar in contact te komen/blijven. 
Daarnaast is het ook belangrijk om nieuwe projecten te introduceren. 

Het event is een combinatie van informatieve presentaties en entertainment. Diverse 
artiesten hebben opgetreden waaronder Faisal Salah en Muslim Belal. Daarnaast waren  
Issam Bayan en Noor Tagouri onderdeel van het programma. 
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