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Voorwoord

Beste donateur, 

Asalamu aleikom,

Een mooie hadith van onze profeet luidt “Wie de mens niet dankt, dankt God niet”. Wij willen

daarom beginnen met het uiten van onze onuitputtelijke dank naar u, onze gewaardeerde

donateur. U bent de kern van onze organisatie. De lach op de gezichten van de behoeftigen

zou niet bestaan zonder u. Het jaar 2019 kenmerkt zich door een mooie balans tussen

internationale en lokale projecten. Islamic Relief Nederland wil namelijk werken aan een

zorgzame wereld in zowel binnen- als buitenland. Zo hebben wij de traditie van de Cake

Campagne dit jaar voortgezet en hebben onze vrijwilligers honderden taarten bezorgd aan u

ten behoeve van het Weesfonds. Dit jaar is weer gebleken dat saving a life is a piece of cake!

Voor de lokale kinderen hebben wij bijlessen gegeven die tegen een laag tarief werden

verzorgd. Op deze manier wordt niemand uitgesloten voor hulp die ze hard nodig hebben voor

hun mooie cijfers. Naast het in stand houden van tradities, heeft 2019 ook ruimte gemaakt voor

nieuwe projecten. Zo is de Winterjassenchallenge in het leven geroepen. Vanuit alle hoeken

van het land kwam u wekelijks honderden winterjassen bij ons afgegeven. U heeft hiermee een

stukje warmte gegeven aan daklozen die zichzelf niet kunnen beschermen tegen de ijzige kou

van de winter. Ook buiten de winter om zullen we vanaf dit jaar kleding inzamelen en de

opbrengst daarvan investeren in al onze lopende projecten. Naast onze reguliere projecten zijn

wij ieder jaar genoodzaakt om acute hulp te bieden. Om deze hulp te bieden, werkt Islamic

Relief Nederland met SOS projecten. Helaas klonken de noodklokken ook in het jaar 2019 en

hebben wij meerdere SOS projecten moeten uitvoeren. De jarenlange Syrische vluchtelingen-

problematiek heeft zich namelijk voortgezet en de tergende hongersnood in Jemen lijkt nog

lang niet uitgespeeld te zijn. De onderdrukking in Myanmar en Gaza zet zich voort en de

natuurrampen in Malawi en Indonesië hebben een hoop levens geëist. En waar de nood het

hoogst is, is de vraag voor uw steun het hoogst. Alhamdoulilah konden wij op uw rekenen en

heeft u deze behoeftigen in een uitzichtloze situatie weer hoop, kracht en een toekomst

gegeven. Wij hopen dat u ons in 2020 blijft steunen, opdat de behoeftigen hun hoop op een

beter morgen nooit verliezen. Hoop doet immers leven.

D O O R  M ' H A M E D  A B A L H A J

3  |



Islamic Relief Nederland opereert volledig zelfstandig

en werkt samen met alle Islamic Relief partnerkantoren

over de hele wereld. We slaan regelmatig de handen

ineen met onder andere Islamic Relief Bangladesh,

Duitsland, Libanon, Spanje, Zweden, Mali en de

Verenigde Staten. Ons Nederlandse kantoor opende

haar deuren in 1992 en is nog altijd gevestigd in

Amsterdam. Met een gepassioneerd en toegewijd

team van drie bestuursleden, zeventien medewerkers

en ruim 700 vrijwilligers behartigen wij de belangen

van behoeftigen wereldwijd.

Islamic Relief Nederland
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Missie Visie
Het centrale doel van Islamic Relief

Nederland is het verbeteren van de

levensomstandigheden van de minder-

bedeelden. Islamic Relief Nederland

beoogt hiermee de versterking van

veerkrachtigheid gedurende calamiteiten

en het aanpakken van de hoofdoorzaken

van armoede.

Missie
Islamic Relief Nederland biedt hulp aan

iedereen, ongeacht etnische achter-

grond, religie of geslacht zonder daarbij

de verwachting er iets voor terug te

krijgen. Door het neutraliteitsbeginsel in

acht te nemen, waarborgt Islamic Relief

Nederland haar onafhankelijke positie.
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Islamic Relief Nederland is actief in de volgende landen:

Waar wij werken

Afghanistan

Albanië

Bangladesh

Bosnië-Herzegovina

China

Ethiopië

India

Indonesië

Irak

Jemen

Jordanië

Kosovo

Kenia

Libanon

Malawi

Mali

Marokko

Myanmar

Nepal

Niger

Pakistan

de Palestijnse Gebieden

Somalië

Sri Lanka

Tsjaad

Tsjetsjenië

Tunesië
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PROJECTEN
ONZE

Islamic Relief Nederland werkt op verschillende manieren aan het

verbeteren van de levensomstandigheden van de allerzwaksten in

de samenleven. Wij doen dit zowel door het bieden van noodhulp en

wederopbouw, als door het bevorderen van duurzame ontwikkeling.



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.

Onderwijs

ONDERWIJS
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Islamic Relief Nederland werkt aan voorzieningen voor schoon drinkwater en sanitair

en zorgt voor voorlichting omtrent hygiëne.

Water, sanitair en hygiëne

WATER
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Zowel preventie als behandeling van ziektes behoren tot ons werkgebied. Daarbij

geven wij speciale aandacht aan kansarme weeskinderen en kwetsbare weduwen.

Gezondheid

GEZONDHEID
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Wij werken aan economische zelfstandigheid van mensen door het aanbieden van

islamitisch microkrediet (rentevrije leningen). Dit biedt hoop in een uitzichtloze

toekomst voor kwetsbare groepen, zoals weduwen.

Inkomenszekerheid

INKOMEN

1 1  |



Dankzij het wees sponsorschap 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 levensstandaard.

Sponsor een wees

WEES
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Wij voorzien in de eerste levensbehoeftes na een humanitaire ramp en bieden hulp

aan in de vorm van medische zorg, water, levensmiddelen en onderdak. Daarnaast

bieden wij trainingen ter voorbereiding op rampen.

Noodhulp

SOS
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CAMPAGNES
ONZE

Islamic Relief Nederland heeft jaarlijks terugkerende campagnes,

waarbij behoeftigen wereldwijd worden geholpen. Middels deze

acties krijgen specifieke groepen kwetsbare behoeftigen de extra

aandacht, middelen en zorg die zij nodig hebben.



Om behoeftigen de koude wintermaanden door te helpen, distribueren wij

voedselpakketten, dekens, matrassen en verwarmingselementen. Ook delen wij

winterkleding en schoenen uit aan behoeftigen die getroffen worden door extreem

lage termeperaturen en (sneeuw)stormen in de winter. 

Winter campagne

WINTER
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Ieder jaar kunt u bij Islamic Relief Nederland een heerlijke chocoladetaart kopen.

Onze enthousiaste vrijwilligers bezorgden ook dit jaar weer honderden taarten door

heel Nederland. De opbrengsten van de cake campagne gaan voor 100% naar het

Weesfonds. Met uw bijdrage worden weeskinderen wereldwijd geholpen en kunnen

zij weer geloven in een betere toekomst. 

Cake campagne

CAKE
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Ieder jaar tijdens Ramadan distribueert Islamic Relief Nederland voedselpakketten

aan behoeftigen wereldwijd. Deze pakketten bevatten essentiële levensmiddelen,

waar families voor ongeveer een maand van kunnen rondkomen.

Ramadan

RAMADAN
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Ieder jaar tijdens Kurban distribueert Islamic Relief Nederland uw offer/kurban

wereldwijd. U kunt kiezen voor diverse offers (schaap/koe/stier) voor uw land naar

keuze. Deze offers worden vervolgens geslacht en uitgedeeld aan behoeftigen

wereldwijd. 

Kurban

KURBAN
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Probleem: Kinderen zijn één van de grootste slachtoffers van de voortdurende conflicten in

Palestina. Velen moeten in armoede opgroeien en lijden aan verschillende trauma’s.

Daarnaast is de toegang tot onderwijs beperkt. Zij die in staat zijn om hun onderwijs voort te

zetten, zijn genoodzaakt dit in benarde omstandigheden te doen. De leeromgevingen zijn

zeer onveilig en dit vormt een gevaar voor de ontwikkeling van de kinderen. Naast gebrek aan

een prettige leeromgeving (voldoende meubels, speeltuinen, drinkwaterbronnen etc.) is er ook

een gebrek aan psychologische ondersteuning en andere maatregelen ten behoeve van

kinderbescherming. De Palestijnse kinderen hebben behoefte aan een veilige omgeving waar

ze hun toevlucht kunnen vinden van de ellende om hun heen.

Veilige omgeving voor kleuters

P
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Aanpak:

Het doel van dit project was om bij te

dragen aan een goede ontwikkeling van

Palestijnse kinderen door het creëren

van een optimale leeromgeving op

kleuterscholen in gemarginaliseerde

gebieden binnen de Gazastrook. Dit is

bewerkstelligd door middel van nieuwe

meubilair, schoolspullen (schrijfwaren,

boeken, speelgoed etc.) en een groter

aantal leraren. De leraren zijn

onderwezen in kinderrechten en -

bescherming, waarbij de focus lag op

het bevorderen van het bewustzijn van

psychologische kwesties en

aandoeningen. Op deze manier konden

de kinderen de gepaste ondersteuning

ontvangen en werd de band tussen

leraar en leerling hechter.

Veilige

omgeving voor

kleuters

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Resultaat:

In totaal werd €160.000- aan dit project

besteed met 850 begunstigden in Gazastrook,

Palestina.

Ontwikkelingshulp (onderwijs)

Gazastrook (Palestina)

01/12/2019 - 29/02/2020

850 personen

€160.000,-

2 1  |



Onderwijs, levensonderhoud en
WASH in de regio Gourma, Mali

M
A

L
I

Probleem: De voortdurende gewapende conflicten in het noorden van Mali vormen een

beperking voor de ontwikkeling van het gebied sinds 2012. Vanwege ernstige armoede in de

regio Gourma ervaart vooral de bevolking uit dit gebied de consequenties van de conflicten.

Zo is het levensonderhoud flink achteruitgegaan en is het veiligheidsrisico gestegen.

Bovendien zijn veel middelen die nodig zijn voor het zekerstellen van het voortbestaan van de

bevolking (waaronder watersystemen) vernietigd. Ongeveer de helft van het volk leeft in

armoede. Voedselzekerheid en het levensonderhoud van de bevolking lopen door de

conflicten en de klimaatverandering gevaar. Landbouw is de belangrijkste bron voor

levensonderhoud en vormt 80 procent van de werkgelegenheid. Het agrarisch gebied is

echter onherstelbaar verzwakt doordat het volk geen toegang meer had tot hun grond om de

infrastructuur te onderhouden. Daarnaast beschikt de bevolking niet over voldoende kennis en

vaardigheden over landbouwproductie om hun technieken aan te kunnen passen aan het

klimaat. Dit heeft geleid tot lage opbrengsten en mislukte oogsten. Verder kampt het volk met

drinkwaterproblemen. Toegang tot schoon water is zeer beperkt. Dit heeft onder andere

geleid tot door water overgedragen ziektes. Gebrek aan duurzame en beveiligde

watervoorzieningen heeft negatieve invloed op de volksgezondheid. Daarbij heeft de

bevolking hulp nodig bij onderhoud en beheer van deze systemen om toekomstige storingen

te voorkomen. Vrouwen en kinderen zijn de grootste slachtoffers van deze problemen. Hierbij

spelen analfabetisme en ongunstige sociale en culturele structuren een grote rol. Zeer weinig

kinderen gaan naar school, omdat ze moeten werken of als kind soldaat worden

gerekruteerd. Bovendien is de verhouding tussen jongens en meisjes die wel naar school gaan

disproportioneel. Dit zorgt ervoor dat er geen verandering komt in de geletterdheid van

vrouwen. De positie van de vrouwen wordt daardoor nog kwetsbaarder dan het al is.



Aanpak:

De volgende plannen zijn bedacht om

deze problemen aan te pakken. Om

veilig en schoon drinkwater zeker te

kunnen stellen zullen in 5 dorpen

watervoorzieningssystemen worden

geïnstalleerd. Deze systemen zullen op

zonne-energie werken. Daarnaast

worden voorlichtingen gegeven omtrent

hygiëne en sanitaire praktijken en

voorschriften. Om het onderwijs te

bevorderen zullen scholen worden

gerenoveerd (3 klaslokalen, directeurs-

kamer, en toiletten). Daarnaast worden

de leraren getraind, zodat de kwaliteit

van het onderwijs wordt verbeterd. De

school zal ook worden voorzien van

schoolboeken en andere schoolbe-

nodigdheden en apparatuur. Om de

positie van de vrouwen in de maat-

schappij te verbeteren zullen 300

vrouwen geholpen worden met het

verdienen van een inkomen. Zo zullen zij

worden getraind in de beste productie

en- irrigatietechnieken en handeldrijven.

Onderwijs,

levensonder-

houd en WASH

in Gourma,

Mali

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Onderwijs, levensonderhoud en WASH

Gourma, Mali

01/08/2019 - 31/10/2020

6.233 personen

€400.000,-

Resultaat:

In totaal werd €400.000,- aan dit project

besteed met 6.233 directe begunstigden in

Gourma, Mali.



Duurzame toegang tot
waterbronnen in Centraal-Noord
Bangladesh
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Probleem: Centraal-Noord Bangladesh bevat veel achtergestelde gebieden die kampen met

problemen rondom drinkwatervoorzieningen. De oorzaken hiervan zijn voornamelijk besmette

waterbuizen en slechte hygiënische voorschriften en praktijken. Het drinkwaterprobleem lijkt

klein volgens bepaalde rapportages, maar tijdens de analyses is het naar voren gekomen dat

25% van de buisputten besmet is. De bevolking in deze achtergestelde gebieden kunnen de

installatie van nieuwe en veilige waterfaciliteiten niet permitteren en beschikken niet over de

juiste kennis rondom hygiëne. Dit probleem heeft gevolgen voor de volksgezondheid. De kans

op besmettelijke ziektes met diarree is zeer hoog; voornamelijk voor zwangere vrouwen,

kinderen en bejaarden. Dit drinkwater- en gezondheidsprobleem kan grotere gevolgen

hebben wanneer de juiste sanitaire voorzieningen niet voldoende beschikbaar zijn.
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Aanpak:

Om dit probleem op te lossen is een

aanpak bedacht door Islamic Relief

Bangladesh dat duurzame technologieën

gebruikt voor nieuwe waterinstallaties en

daarmee het besmettingsprobleem

oplost en veilig drinkwater oplevert.

Zodoende zijn 135 buisputten

geïnstalleerd. Om het bewustzijn rondom

hygiëne te bevorderen zijn een aantal

teams bestaande uit 270 verzorgers

opgesteld. Deze teams gaven

voorlichtingen aan de gemeenschap

over de sanitaire voorzieningen en

richtlijnen omtrent hygiëne.

Duurzame

toegang tot

waterbronnen

in Bangladesh

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

WASH

Centraal-Noord Bangladesh

15/02/2019 - 14/02/2020

1.620 families (8.100 personen)

€141.784,-

Resultaat:

In totaal werd €141.784,- aan dit project

besteed met 8.100 begunstigden in

Bangladesh.
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Probleem: Niger is een van de armste landen ter wereld. Ondanks meerdere pogingen van de

overheid blijft het gebrek aan duurzame toegang tot en gebruik van drinkwater, sanitaire

voorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs een aanhoudend probleem. Een drinkwaterbron

ligt op gemiddeld 4 km afstand van de gemeenschap, waardoor men eerder gebruik maakt

van vijvers en openbare putten. Dit heeft negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. De

openbare waterbronnen zijn namelijk blootgesteld aan vervuiling. Bovendien liggen deze

putten een aantal maanden droog tijdens het droogseizoen. Vooral arme gemeenschappen

benutten water van slechte kwaliteit. Dit leidt tot een hoge prevalentie van door water

overgebrachte ziekten met als gevolg dat de sociaaleconomische ontwikkeling wordt beperkt.

Daarnaast beschikt een overgroot deel aan huishoudens niet over latrines.

Grootschalig waterproject in het
Mazoubi gebied in regio Dosso

N
I
G

E
R
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Aanpak:

Het voornaamste probleem is dus het

gebrek aan toegang tot schoon water.

Om dit probleem op te lossen is de

volgende aanpak ontworpen. Een

watervoorzieningssysteem en 15

waterpunten worden geïnstalleerd om

de meerdere gemeenschappen uit

Mazoubi uit de regio Dosso te dienen.

Dit systeem zal werken op zonne-energie

dankzij 48 zonnepanelen. Daarnaast

worden verenigingen opgericht om het

volk zowel te onderwijzen in sanitaire

voorzieningen en hygiëne als te trainen

in onderhoud en reparatie van de

waterpunten.

Grootschalig

waterproject in

het Mazoubi

gebied in regio

Dosso

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Resultaat:

In totaal werd €160.000,- aan dit project

besteed met 4.500 begunstigden in Dosso,

Niger.

WASH

Dosso, Niger

01/05/2019 - 31/04/2020

4.500 personen

€160.000,-
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Probleem: Niger blijft nog ten allertijden behoefte hebben aan humanitaire hulp. Er is een

chronische voedselonzekerheid dat wordt veroorzaakt door landdegradatie dat het gevolg is

van constante droogte en overstromingen door onregelmatige regenval. Huishoudens die

afhankelijk zijn van regenval voor hun landbouw zijn daardoor erg kwetsbaar. Helaas worden

veel huishoudens uit het Niamey gebied door dit probleem getroffen. Vooral huishoudens met

weduwen zijn de dupe. Vanwege culturele factoren zijn zij niet in staat om op de juiste

manier om te gaan met het voedseltekort (gebrek aan adaptieve landbouwtechnieken). Zij

beschikken namelijk niet over voldoende kennis, middelen en zeggenschap in de

maatschappij. De toegang tot voedsel, gezondheidszorg en onderwijs wordt namelijk

belemmerd. Daarnaast is er een gebrek aan mogelijkheden voor het genereren van inkomsten

vanwege weinig of geen steun van de gemeenschap. Deze moeilijkheden zijn ook van invloed

op jonge weeskinderen. Zij gaan vaak een onzekere economische toekomst tegemoet. Door

de armoede worden tevens het onderwijs en gezondheidsfaciliteiten beperkt.

Bekrachtiging weeskinderen en
hun gemeenschappen in Niamey

N
I
G

E
R
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Aanpak:

Om deze problemen op te lossen is de

volgende aanpak bedacht, waarbij zal

worden gefocust op de volgende

ontwikkelingssectoren: waterhygiëne en

sanitair; voedselzekerheid en

levensonderhoud; gezondheid en

voeding; en onderwijs.

Het doel is om 260 weeshuishoudens in

vier dorpen van een verbeterd inkomen

te voorzien en hen te trainen in ver-

schillende inkomen genererende arbeid

om op een duurzame wijze armoede te

bestrijden. Daarnaast zullen voorlich-

tingen worden gegeven over kinder-

bescherming en gender gerelateerd

geweld om het bereik hiervan te ver-

groten en het bewustzijn te verhogen.

Bovendien zal de kwaliteit van het on-

derwijs worden bevorderd dmv het

regelen van nieuwe klaslokalen, school-

spullen en sanitaire voorzieningen in 10

scholen. De sanitaire voorzieningen

bevatten nieuwe watersystemen en

handwaspakketten.

Bekrachtiging

weeskinderen

& hun gemeen-

schappen in

Niamey, Niger

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Resultaat:

In totaal werd €350.000,- aan dit project

besteed met 1.288 directe begunstigden in

Niamey, Niger.

Ontwikkelingshulp (Gezondheid)

Niamey, Niger

01/08/2019 - 31/10/2020

1.288 personen

€350.000,-



Versterken van maatschappelijke
positie weduwen en wezen in
Bosnië-Herzegovina
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Probleem: De gevolgen van de Joegoslavië-oorlog en Bosnische genocide zijn nog steeds

aanwezig in Bosnië-Herzegovina. Het volk kampt zowel met politieke als economische

problemen. Daarnaast is er enorme schade veroorzaakt door een recente overstroming die

een derde van het land heeft geraakt. Vanwege de grootschalige armoede en werkloosheid

lukt het niet om de economie op gang te brengen. Na de oorlog hebben veel vrouwen de

traditioneel mannelijke taak overgenomen en leiden het huishouden als enige kostwinner. Zij

beschikken echter niet over de juiste middelen en toegang tot de arbeidsmarkt, waardoor zij

niet in staat zijn voldoende inkomen te genereren. De meest kwetsbare doelgroepen zijn

alleenstaande moeders en weeskinderen en hun families. Zij zijn de grootste slachtoffers van

het economische klimaat en hebben dringend behoefte aan financiële ondersteuning.
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Aanpak: 

Dit project is ontworpen om een lange

termijn oplossing te bieden aan de

Bosnische bevolking. Het plan is om

leningen beschikbaar te stellen aan 60

weduwe en weesfamilies. Door middel

van renteloze leningen zullen weduwen

en weesfamilies in staat zijn te

investeren in een eigen bedrijf,

onderwijs van hun kinderen, gezondheid

en overige levensomstandigheden. Op

deze manier ontstaat er ook een

positieve impact op de samenleving,

omdat zo een bijdrage wordt geleverd

aan onder andere de economie.

Versterken van

maatschap-

pelijke positie

weduwen en

wezen

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Inkomenszekerheid

Bosnië-Herzegovina

01/01/2010 - 31/12/2020

60 families

€100.000,-

Resultaat:

In totaal werd €100.000,- aan dit project

besteed voor 60 families in Bosnië-

Herzegovina. 
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Probleem: De gemeenten Makata en Chilipa kampen met economische problemen. De

economie bestaat vooral uit agrarische sectoren. De landbouw in zulke gebieden is zeer

afhankelijk van regenval. Door de klimaatverandering is er steeds meer sprake van droogte en

ontbossing. Al deze factoren zorgen ervoor dat het inkomen van de bevolking zeer onzeker is.

Veel huishoudens verkeren daardoor in armoede. Vooral huishoudens met vrouwen als hoofd

zijn gebonden aan zulk soort landbouw, omdat zij niet beschikken over de middelen om ander

soort inkomen te genereren. Dit komt voornamelijk door de positie van vrouwen in de

samenleving. Sociale uitsluiting en risico op geweld beperken namelijk hun ware potentie.

Ondersteuning aan
gemeenschappen die getroffen zijn
door overstromingen in Malawi
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Aanpak:

Het doel van dit project is om

(financiële) ondersteuning te bieden aan

kwetsbare families en in het bijzonder

families met vrouwelijke hoofden om hun

positie in de samenleving te bevorderen.

De focus zal hierbij liggen op het

verzekeren van een betere toegang tot

scholing, diverse arbeidspraktijken en

levensonderhoud. Dit wordt gedaan door

het organiseren van onder andere

meerdere cursussen waar leden uit de

gemeenschap worden ingelicht over

vrouwenemancipatie. Daarnaast worden

780 huishoudens voorzien van kwali-

tatieve landbouwmiddelen, zoals

meststoffen en waterpompen. Bovendien

zullen ze worden ondersteund in het

beheren van hun landbouw d.m.v.

voorlichtingen over o.a. gewasbeheer en

milieubehoud. Tevens zullen verschil-

lende tussenpersonen beschikbaar zijn

om hulp te bieden bij het handeldrijven

en gelijke toegang tot de markt te

garanderen.

Ondersteuning

aan gemeen-

schappen

getroffen door

overstromingen 

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Resultaat:

In totaal werd €350.000- aan dit project

besteed met 3.900 begunstigden in Makata en

Chilipa, Regio Blantyre in Malawi.

Inkomenszekerheid

Makata en Chilipa, regio Blantyre

 19/12/2019 - 19/06/2021

3.900 personen

€350.000



Noodhulp ter bestrijding van
cholera in Jemen
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Probleem: Sinds het begin van 2019 is de cholera-uitbraak zwaar toegenomen met een

verwachte hoeveelheid van meer dan 290.000 ziektegevallen. Cholera is een extreem

besmettelijke ziekte die zowel kinderen als volwassenen treft. Het heeft vergeleken met

andere diarreeziekten een enorm hoge overlijdenskans, mede veroorzaakt door een zwakke

immuniteit, onhygiënische praktijken en leefomstandigheden. De districten Hodedah, Aden,

Amran en Hajjah zijn zeer kwetsbaar en kennen ook de meeste toename in ziektegevallen. Er

is een zeer groot gebrek aan medicatie en financiële middelen om de gezondheids-

instellingen te ondersteunen bij de bestrijding van de uitbraak.  Dit gebrek in combinatie met

de huidige leefomstandigheden en onhygiënische praktijken zorgen ervoor dat besmetting

vrijwel onontkoombaar is.
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Aanpak: 

Om deze epidemie te bestrijden is de

volgende aanpak bedacht. Het doel van

dit project is voornamelijk om het

toezicht op en de preventie van de

cholera-uitbraak te herstellen

om uiteindelijk de hoeveelheid

overlijdensgevallen aanzienlijk te

verminderen. Elk gebied zal worden

voorzien van drie huisartsen en een

paramedisch gezondheidspersoneel die

24 uur per dag beschikbaar zullen zijn in

de uitgekozen ziekenhuizen uitgerust

met de benodigde middelen (o.a. 13.230

kits ter bestrijding van cholera).

Daarnaast zullen door middel van WASH-

voorzieningen (watertransport, goede

sanitaire voorzieningen, afvoersysteem

etc.) voorlichtingen worden gegeven

over de juiste hygiënische voorschriften.

Uiteindelijk zullen ongeveer 13.230

zieken worden behandeld.

Noodhulp ter

bestrijding van

cholera in

Jemen

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Noodhulp

Hodedah, Aden, Amran en Hajjah

15/08/2019 - 15/05/2020

13.230 personen

€93.000,-

Resultaat:

In totaal werd €93.000,- aan dit project

besteed voor 13.230 begunstigden in de

districten Hodedah, Aden, Amran en Hajjah in

Jemen. 



Noodhulp aan verdreven Syrische
vluchtelingen
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Probleem: De bombardementen in de bufferzone hebben honderdduizenden Syrische

vluchtelingen genoodzaakt hun huizen te verlaten en toevlucht te zoeken in nabijgelegen

gebieden. De ontheemde bevolking was niet in staat om zich voor te bereiden waardoor de

meeste of alle bezittingen zijn achtergelaten. Er is onvoldoende capaciteit om de verdreven

Syrische vluchtelingen hulp te bieden waardoor de meerderheid van de families dringend

humanitaire hulp nodig hebben. Door de juiste artikelen te bieden aan de behoeftigen wordt

geprobeerd om hun leefomstandigheden te verbeteren en het leed dat door de koude winter

is veroorzaakt te herstellen.
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Aanpak: 

Om dit probleem op te lossen is de

volgende aanpak bedacht. Door middel

van het distribueren van tenten en

plastic lakens wordt aan de meest

noodzakelijke behoefte voldaan, te

weten onderdak. Hierbij ging de

voorkeur uit naar families die zeer

kwetsbaar waren, oftewel recent

ontheemde personen en huishoudens

met alleenstaande moeders,

gehandicapte leden, zwangere vrouwen

en/of een laag inkomen. Uiteindelijk zijn

172 families in aanmerking gekomen voor

dit project. Zodoende zijn 172 tenten en

163 plastic lakens aangeschaft en ter

beschikking gesteld.

Noodhulp aan

verdreven

Syrische

vluchtelingen

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Noodhulp

Midden Oosten

01/07/2019 - 30/09/2019

172 families (1.035 personen)

€60.000,-

Resultaat:

In totaal werd €60.000,- aan dit project

besteed voor 1.035 begunstigden 

(172 families).
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Noodhulp opvangproject in
Rakhine, Myanmar
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Probleem: Het Rakhine gebied heeft een lang geschiedenis aan (gewapende) conflicten

tussen etnische volkeren. De hieruit voortvloeiende spanningen zorgen voor instabiele leef-

omstandigheden voor de burgers. Bovendien is het gebied zeer kwetsbaar voor hevige

regenval en frequente natuurrampen. Door de jaren heen zijn derhalve meer dan 120.000

mensen intern ontheemd en meer dan een miljoen het land uit gevlucht. De intern ontheemde

bevolking leeft in overvolle en verontreinigde kampen die zijn gebouwd met materialen van

slechte kwaliteit. Vanwege de cycloon uit 2017 zijn veel kampen nog in behoefte van

onderhoud. Duizenden mensen hebben dringend nieuw onderdak nodig.
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Aanpak: 

Het volgende noodplan is ontworpen om

onderdak te bieden aan de 480 intern

ontheemde personen. Islamic Relief

Myanmar was dit jaar in staat om vijf

nieuwe opvangcentra op te richten ten

behoeve van 40 huishoudens en vijf

bestaande opvangcentra te repareren

ten behoeve van 40 aanvullende

huishoudens. Deze kwamen in de plaats

van de vernielde schuilplaatsen en

bestaan uit materialen van goede

kwaliteit, zoals golfplaten, hardhout en

bamboe. De behoeftigen zijn gekozen

aan de hand van de volgende criteria:

intern ontheemden, gezinnen met alleen-

staande moeders, gehandicapte leden,

ouderen en/of veel kinderen. Het doel

hierbij was om de werkzaamheden te

voltooien voordat het volgende

regenseizoen begint.

Noodhulp

opvangproject

in Rakhine,

Myanmar

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Noodhulp

Rakhine, Myanmar

01/07/2019 - 30/09/2019

480 personen (40 families)

€45.000,-

Resultaat:

In totaal werd €45.000,- aan dit project

besteed voor 480 begunstigden (40 families)

in Rakhine, Myanmar.



Noodhulp bij watercalamiteiten in
Balaka, Malawi
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Probleem: Op 5 maart werd Malawi geraakt door een tropische cycloon. Meer dan 800.000

mensen zijn hier slachtoffer van geworden en drie dagen later verklaarde de overheid een

noodsituatie. In Balaka alleen al werden meer dan 75.000 mensen getroffen. Huizen,

bezittingen en gewassen zijn vernield. Boeren zijn het meest getroffen door deze natuurramp.

Zij hebben namelijk al hun gewassen verloren voordat ze het konden oogsten. Dit gebied

heeft helaas geen hulp ontvangen van overige hulporganisaties. Ondanks dat veel

ontheemden ondertussen al zijn teruggekeerd naar de dorpen, beschikken de meesten niet

over genoeg middelen om hun eigen bestaan te kunnen onderhouden. Ouderen en

gehandicapten daarentegen zijn niet in staat om terug te keren en verblijven daardoor in

kampen. De grootste zorg die de slachtoffers op dit moment hebben is echter voedselgebrek.

Veel families gaven aan dat ze voor dit project soms een hele dag niets te eten hadden.
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Aanpak: 

Om deze voedselonzekerheid aan te

pakken is het volgende noodplan

ontworpen. Uit onderzoek is gebleken

dat 2000 families in aanmerking kwamen

voor de distributie van voedselpakketten.

Deze voedselpakketten konden worden

opgehaald ter inlevering van een

voucher. De pakketten werden met de

volgende producten samengesteld:

-       40 kg maïsmeel;

-       1.5 kg sojastukjes;

-       1 liter olie;

-       1 kg zout

Het doel hierbij was om de last van de

families getroffen door de cycloon te

verminderen.

Noodhulp bij

watercalamiteit

en in Balaka,

Malawi

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Noodhulp

Regio Phalula en Nkaya, Malawi

01/04/2019 - 01/07/2019

11.355 personen (2.000 families)

€45.000,-

Resultaat:

In totaal werd €40.000,- aan dit project

besteed voor 11.355 begunstigden (2.000

families) in Regio Phalula en Nkaya in Malawi.
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Sociaal vangnet voor de meest
kwetsbare huishoudens in de
Gazastrook
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Probleem: De jarenlange gewapende conflicten en isolatie hebben een grote impact op de

Palestijnse bevolking uit de Gazastrook. De levensomstandigheden zijn ondragelijk, onder

meer veroorzaakt door slechte infrastructuur, geen toegang tot veilig water en beperkte

beschikbaarheid van elektriciteit. De grootste factor is echter de zeer zwakke economie en

lage koopkracht. Families kunnen hun voortbestaan nauwelijks zekerstellen met de hoge

prijzen en beperkte toegang tot essentiële diensten (energie, elektronische communicatie,

vervoer etc.). Daarnaast staat de gezondheidssector ook onder enorme druk. Gebrek in

infrastructuur, tekort aan brandstof en medewerkers zorgen ervoor dat de volksgezondheid

ernstig achteruitgaat. Bovendien zijn de prijzen van de gezondheidsdiensten en -middelen te

hoog en velen zijn genoodzaakt zonder enige remedie tegen de dergelijke handicap verder te

leven. Het doel van dit project is daarom om de dringende medische behoeften te voorzien

van de slachtoffers van de aanhoudende economische en gezondheidscrisis in de

Gazastrook. Personen met een handicap, ouderen en chronische patiënten zijn hierbij de

prioriteit.
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Aanpak: 

Om ondersteuning en bescherming te

bieden aan de meest kwetsbare

huishoudens zullen gezondheid

gerelateerde behoeften worden

geanalyseerd en de benodigde

apparaten en artikelen beschikbaar

gesteld worden. Bij medische onder-

steuning kan gedacht worden aan

medicijnen, brillen, gehoortoestellen,

rolstoelen, medische schoenen en kleine

operaties. Met de focus op kinderen,

vrouwen, chronische patiënten, personen

met handicaps en ouderen is het

verwachte aantal aan directe

begunstigden 450.

Sociaal vangnet

voor de meest

kwetsbare

huishoudens in

de Gazastrook

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Noodhulp

Gazastrook, Palestina

01/07/2019 - 01/04/2020

450 personen

€100.000,-

Resultaat:

In totaal werd €100.000,- aan dit project

besteed voor 450 directe begunstigden in

Gazastrook, Palestina. 
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Restauratie van levensonderhoud
in gemeenschappen getroffen door
natuurrampen in Sulawesi
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Probleem: Het Indonesische eiland Celebes is in september 2018 getroffen door een

aardbeving. De enorme kracht van de beving veroorzaakte een tsunami. Meer dan 200.000

slachtoffers zijn als gevolg van deze natuurrampen dakloos geworden. Daarnaast zijn veel

ondernemingen en werkapparatuur beschadigd of vernield. Dit heeft ervoor gezorgd dat een

groot aantal families hun inkomstenbronnen verloor. Tevens waren veel boeren genoodzaakt

hun landbouwactiviteiten te staken vanwege gebrek aan irrigatiewater. Een aanzienlijk

hoeveelheid aan huishoudens verkeert nog in armoede en beschikt niet over de juiste

voorzorgsmaatregelen tegen zulke rampen.
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Aanpak: 

Het doel van dit project was om door

middel van een duurzame oplossing

deze cyclus te verbreken en toekomstige

schade te beperken. Boeren, handelaren

en verschillende soorten ambachtslieden

werden (financieel) gesteund. Nieuwe

landbouwactiviteiten, zoals oester-

zwammen en plantaardige hydrocultuur-

teelt, werden geïntroduceerd. Daarnaast

werden meerdere ondernemingen

opgericht voor o.a. groenteteelt,

paddenstoelkwekerij en voedselver-

werking. Bovendien werden 93 pakketten

met diverse bedrijfsartikelen en

apparatuur verdeeld over huishoudens

met een handelsinkomen. Naast

financiële ondersteuning werd ook

zakelijke ondersteuning aangeboden om

de bevolking te helpen met ondernemen.

Op deze manier is de lokale bevolking in

staat om uiteindelijk zelfvoorzienend een

inkomen te genereren.

Restauratie van

levensonder-

houd na

natuurrampen

in Sulawesi

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Noodhulp

Centraal Sulawesi, Indonesië

01/02/2019 - 30/11/2019

2.472 personen (618 families)

€49.079,-

Resultaat:

In totaal werd €49.079,- aan dit project

besteed voor 2.472 begunstigden (618

families) in Centraal Sulawesi, Indonesië.  



Project voor voedselveiligheids-
hulp aan Syrische vluchtelingen-
kampen in Noord-Irak
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Probleem: Vanwege de voortdurende conflicten in Syrië waren miljoenen Syriërs

genoodzaakt te vluchten naar nabijgelegen landen. De Syrische vluchtelingen konden

voornamelijk hun toevlucht vinden in het noorden van Irak. De politieke spanningen en het

toenemend geweld zorgden voor een slechte economie en het verlies van inkomstenbronnen.

Zowel het zekerstellen van het levensonderhoud als terugkeer naar plaats van herkomst is

vrijwel onmogelijk geworden. De vluchtelingen verblijven in vluchtelingen- en

ontheemdenkampen en vanwege de enorme hoeveelheid aan mensen is er behoefte aan meer

voedselmanden. De maandelijkse vouchers die de Syrische vluchtelingen krijgen zijn namelijk

niet voldoende om de kosten hiervan te vergoeden.
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Aanpak:

Om dit probleem aan te pakken heeft

Islamic Relief Irak in samenwerking met

verschillende Ngo’s (waaronder de World

Food Program) ingegrepen door het

verstrekken van essentiële voedselhulp in

de vorm van distributie van voedsel-

manden aan de meest kwetsbare

mensen onder de vluchtelingenfamilies

die in kampen in Noord-Irak wonen. Dit

project heeft 1300 voedselmanden

gedistribueerd naar 1300 huishoudens.

Een voedselmand bestaat uit:

-       10kg rijst

-       10kg suiker

-       10kg linzen/peulvruchten

-       5kg bonen

-       5 liter olie

-       850g tomatensaus (2x)

Voedselveilig-

heidshulp aan

Syrische

vluchtelingen-

kampen

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Voedselveiligheid (winteractie) 

Noord-Irak

01/04/2019 - 31/07/2019

1.300 families (7.800 personen)

€80.000,-

Resultaat:

In totaal werd €80.000,- aan dit project

besteed met 7.800 begunstigden in Noord-Irak.



Probleem: Het conflict in Syrië heeft enorme gevolgen gehad voor Jordanië vanwege de

grote hoeveelheid aan vluchtelingen die hun toevlucht daar hebben gevonden. De crisis heeft

onder andere geleid tot een verslechterde infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg,

huisvesting en watervoorziening. De Syrische vluchtelingen lijden hier ook onder. Ondanks

hulp van verschillende hulporganisaties en buurlanden blijven de levensomstandigheden zeer

uitdagend. De vluchtelingen hebben namelijk een slechte financiële positie en kunnen

doorgaans niet de kosten van levensonderhoud vergoeden. Tijdens de winter zijn zij nog

kwetsbaarder vanwege een gebrek aan verwarming, isolatie en geschikte kleding. Deze

middelen kunnen veel families niet permitteren. Zij zijn dan genoodzaakt om het beetje

spaargeld dat ze hadden uit te geven, leningen aan te gaan en/of kinderen van school te

halen. Hiernaast zorgden de slechte voorbereiding en financiële situatie er ook voor dat ze

met problemen zoals vochtige muren, waterlekkage en ander soort schade te maken krijgen.

Dit leidde dan tot een stijging van ziektegevallen. Bijna alle vluchtelingen melden dat ze

winterondersteuning nodig hebben.

Een noodkreet uit de kou: het
verstrekken van dringende non-
foodartikelen voor Syrische
vluchtelingen en kwetsbare
gastgemeenschappen in Jordanië

J
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J A A R V E R S L A G  2 0 1 9  •  I S L A M I C  R E L I E F  N E D E R L A N D  |  4 8



Aanpak:

Om de gewenste winterondersteuning te

bieden is de volgende aanpak bedacht:

het beschikbaar stellen van kleding-

vouchers voor de meest kwetsbare

families. Op deze manier wordt een van

de belangrijkste behoeftes van de

families behartigd. Er zijn in totaal 350

families uitgekozen om te helpen. De

prioriteit werd hierbij gegeven aan

families die het slechts waren voorbereid

op de winter, waaronder gezinnen met

alleenstaande moeders en wezen.

Uiteindelijk heeft Islamic Relief Jordan

77 extra gezinnen weten te helpen.

Een noodkreet

uit de kou: voor

Syrische

vluchtelingen

en kwetsbaren

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Resultaat:

In totaal werd €70.000- aan dit project

besteed met 2.688 begunstigden in het

Noorden van Jordanië.

Winteractie

Noorden van Jordanië

20/04/2019 - 20/07/2019

427 families (2.688 personen)

€70.000,-
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Probleem: Het SOS Winterproject is een van de seizoensprojecten die worden uitgevoerd in

Marokko door Islamic Relief Nederland. Dit project is gericht op de meest kwestbare sociale

groepen die in kritieke nood verkeren en in bergachtige, moeilijke gebieden leven die worden

getroffen door zeer  koude temperaturen en een gevaarlijke temperatuurdaling waar bekende

sneeuwval mensen isoleert en toegang tot basisvoedsel verhindert. De volgende

doelstellingen voor de campagne werden bepaald:

· Helpen bij het verlichten van het lijden van arme gezinnen tijdens de intense 

koudegolf die de meeste bergachtige streken in Marokko in  de winter ervaren.

· Naderen, troosten, assisteren en ondersteunen van behoeftige gezinnen in 

kwetsbare en armoedesituaties in bergachtige streken van Marokko

· Zorg voor basisvoedsel ten behoeve van bergbewoners.

· Zorg voor dekens om de kou tijdens de winter in de bergen te overwinnen.

· De waarden van solidariteit en vrijgevigheid in de gemeenschap versterken.

M
A

R
O

K
K

O
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Distributie van essentiële producten en
goederen aan kwetsbare bevolkings-
groepen in landelijke en bergachtige
gebieden van Marokko die getroffen
zijn door de winter 2018-2019



Aanpak:

Om deze doelstellingen te behalen

werden 3538 pakketten met essentiële

voedingsmiddelen en 3538 dekens

uitgedeeld aan 14.152 behoeftigen in

negen provincies in de bergen van

Marokko. 

De pakketten bevatten:

- een zak van 25 kg bloem

- 5 liter blik tafelolie

- 2 kg kristalsuiker Winterhulp 

 behoeftigen in 

 bergachtige

gebieden van

Marokko 

Sector: 

Regio: 

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Resultaat:

In totaal werd €50.000- aan dit project

besteed met 14.152 begunstigden in negen

provincies in de bergen van Marokko.

Winteractie

9 provincies in de bergen van Marokko

01/12/2018 - 01/03/2019

14.152 personen (3538 families)

€50.000,-
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In 2019 werden in Marokko vijf verschillende projecten uitgevoerd, naast de

seasonals (Ramdan, kurban en winter). Al deze projecten stonden in het teken van

gendergelijkheid, een sterke(re) positie van vrouwen en inkomenszekerheid voor een

betere toekomst. In totaal werd een bedrag van €82.494,41 besteed aan deze

projecten.

Marokko

MAROKKO

J A A R V E R S L A G  2 0 1 9  •  I S L A M I C  R E L I E F  N E D E R L A N D  |  5 2



Project: Vereniging Malika Kledingproject

heeft tot doel moderne kleding te

produceren die is geïnspireerd op het

traditionele karakter en  rekening houdt

met het conservatieve karakter van de

regio, door het traditionele product te

waarderen en tegelijkertijd de tijdgeest bij

te brengen.

Project componenten:

- Uitrusten van naaimachines

-Uitrusten van sorji-machines

- Uitrusten van modelmachines

- Zorgen voor computer en camera voor

online marketing

Vereniging Malika
Kledingproject voor

het naaien van
traditionele luxe

kleding

Projectlocatie: 

Periode: 

Budget: 

Aantal behoeftigen:

Rashidiya provincie

2019

€7.951,43

195 personen
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Project: Het doel van het project is om het

ondergrondse water te gebruiken voor een

coöperatieve put in plaats van het ge-

leverde drinkwater en om zonne-energie te

gebruiken in plaats van elektriciteit. Dit

alles om de uitgaven voor ontwikkelings-

doelen die uit overschotten worden

gefinancierd, te rationaliseren. 

Hieruit ontstond een wasserette en

couscous-fabriek die volledig gerund wordt

door vrouwen.

Project componenten:

Boren van een put  die is uitgerust met 32   

zonnepanelen voor duurzame

stroomopwekking.
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Boren van een put en
deze voorzien van

zonnepanelen

Projectlocatie: 

Periode: 

Budget: 

Aantal behoeftigen:

Rashidiya provindie

2019

€17.357,72

90 personen



Project: De begunstigde weduwe, die het

hoofd is van de vrouwencoöperatie van ten

minste 15 vrouwen, lijdt aan een zeer

krappe huisvesting en gebruikt haar hele

huis om brood te produceren, maar door de

eerste verdieping van het huis te bouwen,

zal ze in betere omstandigheden kunnen

werken. En zal een grotere hoeveelheid van

haar productie gerealiseerd worden.

Project componenten:

Het bouwen van de eerste verdieping van

een weduwenhuis dat wordt gebruikt als

hoofdkwartier van de coöperatie.

Woningbouwproject
voor weduwe (en het

hoofdkantoor van een
vrouwencoöperatie)

Projectlocatie: 

Periode: 

Budget: 

Aantal behoeftigen:

Rashidiya provindie

2019

€14.251,43

153 personen



Project: De leden van de coöperatie

werken onder ongeschikte gezondheids-

omstandigheden en brengen hun producten

op de markt op een plaats die geen re-

kening houdt met de vereisten van gezond-

heidsveiligheid. Een belangrijk deel van de

winst wordt gebruikt voor het huren van een

vervoermiddel voor bestellingen en

voedselveiligheid, 

maar het voorgestelde project dekt al deze

tekortkomingen om de coöperatie te

verbeteren

Project componenten:

- De uitrusting van de bakkerij

- Verwerking van een verkooppunt

- De bakkerij uitrusten met een driewieler

om het product op de markt te brengen

Coöperatief
bakkerijproject voor

vrouwen

Projectlocatie: 

Periode: 

Budget: 

Aantal behoeftigen:

Rashidiya provindie

2019

€7.052,40

98 personen



Project: De geografische divergentie

tussen coöperaties die bezig zijn met de

voorbereiding van traditionele couscous en

veldproducten in het algemeen zijn erg

verspreid. Het is moeilijk om de verschil-

lende bedrijven te monitoren. Het idee is

om een   coöperatief complex te bouwen

dat rekening houdt met de eisen van

kwaliteit en veiligheid voor alle

coöperaties.

Project componenten:

Een coöperatief complex bouwen dat de

verschillende coöperaties samenbrengt.

Coöperatief
compositie

bouwproject

Projectlocatie: 

Periode: 

Budget: 

Aantal behoeftigen:

Rashidiya provindie

2019

€35.881,43

735 personen



In 2019 nam Islamic Relief Nederland 15.453 

voedselpakketten voor haar rekening in 35

landen wereldwijd. De voedselpakketten worden

jaarlijks tijdens de maand Ramadan uitgedeeld

aan de meest armen. In totaal werd er €659.632

besteed aan dit project.

Ramadan



Project: De Rohingya vluchtelingen

verblijven in kampen in Bangladesh. De

meeste families leven in armoede en zijn

afhankelijk van voedselpakketten. Het is

gebleken dat tijdens de maand Ramadan

sommige vluchtelingen geen Iftar-pakket

ontvangen. Vandaar is besloten om een

evenement te organiseren voor 1000

families en hen te voorzien van een iftar-

pakket bestaande uit de volgende items:

appel, banaan, dadels, piaju, beguni,

gekookte erwten, jilapi, gepofte rijst en

mineraalwater.

De voorkeur ging uit naar families die

geen enkel keer zijn geholpen door andere

organisaties tijdens de Ramadan. De

meest kwetsbare families zijn op basis van

de volgende criteria gekozen:

-       Leven in vluchtelingenkamp

-       Geen ondersteuning van

         organisaties ontvangen tijdens          

         Ramadan

-       Weeskinderen en ouderen

-       Gehandicapte familielid

-       Zwangere/zogende vrouwen

-       Meer dan vijf familieleden

Het doel was om zo inclusief mogelijk een

gezellige iftar te organiseren voor de

vluchtelingen.

Resultaat:

In totaal werd €3.000,- besteed aan dit

project met 4.323 begunstigden (1000

families) in Bangladesh.

Projectlocatie: 

Periode: 

Budget: 

Aantal behoeftigen:

Bangladesh

Ramadan

€3.000,-

4.323 personen

Ramadan Iftar Project 
Bangladesh
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Project: Het gewapende conflict in

Bosnië-Herzegovina heeft zeer nare

gevolgen gehad voor de islamitische

bevolking. Ook kinderen zijn hier de

slachtoffers van geworden. Velen zijn

vermoord, zwaargewond geraakt en

werden wees. Islamic Relief probeert al

jaren deze trauma te verzachten door

verschillende soorten hulp aan te bieden.

Islamic Relief Bosnia and Herzegovina

heeft ook dit jaar daarom een Ramadan

Iftar project georganiseerd voor wees-

kinderen. Het doel van dit project was om

ervoor te zorgen dat de weeskinderen ook

deze Ramadan een gezellige en geschikte

iftar hadden en als één familie de geze-

gende maand konden ervaren. Dit jaar

was het doel om 210 begunstigden, te

weten weeskinderen en hun moeders,

hiervoor uit te nodigen. 

De volgende activiteiten zijn

georganiseerd om het doel van

dit project te bereiken:

- Organiseren van iftar bij een van de

lokale restaurants

- Cadeaupakketten samenstellen uit

zoetigheden

Hierbij werd aandacht geschonken aan

het bestrijden van armoede en sociale

uitsluiting.

Resultaat:

In totaal werd €3.000,- besteed aan dit

project met 210 directe begunstigden in

Sarajevo, Bosnië-Herzegovina.

Projectlocatie: 

Periode: 

Budget: 

Aantal behoeftigen:

Sarajevo

Ramadan

€3.000,-

210 personen

Ramadan Iftar Project 
Bosnië-Herzegovina
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Project: De Gazastrook is nog steeds

onder belegering van Israël. Het

Palestijnse volk leeft al meer dan tien jaar

in benarde omstandigheden. Werkloosheid

en armoede hebben een ongekend niveau

bereikt mede veroorzaakt door de steeds

verslechterende economie. Islamic Relief

probeert daarom op verschillende

manieren het lijden te verzachten. De

focus ligt daarbij op de meest kwetsbare

groep uit de gemeenschap: weeskinderen.

Om een deel van het leed te verlichten is

dit jaar een Iftar-viering georganiseerd. 90

kinderen en hun families werden

uitgenodigd zodat ze gezamenlijk binnen

een prettige sfeer konden genieten van

goed eten. Op de derde dag van

Ramadan werd een iftar voorbereid ten

behoeve van 500 personen.

Hierbij werd met uiterste zorgvuldigheid

maaltijden en voor de kinderen cadeaus

gekozen. Het eten bestond uit:

geroosterde kip, rijst, yoghurt, dadels,

water, sap en snoep.

Het uiteindelijke doel van dit project was

om de arme gezinnen op een waardige

manier te voorzien van hun (mentale)

basisbehoeften, zodat zij een gezellige

dag in deze gezegende maand konden

beleven zonder de stress van hun

dagelijkse leven.

Resultaat:

In totaal werd €3.000,- besteed aan dit

project met 500 personen (90

weeskinderen en families)  in Gaza,

Palestina.

Projectlocatie: 

Periode: 

Budget: 

Aantal behoeftigen:

Palestina

Ramadan

€3.000,-

500 personen

Ramadan Iftar Project 
Gaza (Palestina)
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Project: Vanwege de alsmaar

toenemende luchtaanvallen zijn duizenden

Syrische vluchtelingen genoodzaakt te

vluchten naar nabijgelegen steden.

Doordat de verplaatsing zo onverwachts

gebeurde hebben veel families een groot

deel van hun bezittingen moeten

achterlaten. Zodoende ontstond een

behoefte aan onmiddellijk humanitaire

hulp. Ondertussen was de Ramadan

aangebroken en beschikten de families

logischerwijs niet over de middelen om de

benodigdheden hiervan te kunnen

vergoeden. 

Islamic Relief bood omwille van het

verminderen van de leed Iftar-maaltijden

aan en voorzag in hun onmiddellijke

voedselbehoeften.

In eerste instantie zouden 1.680 personen

geholpen worden, maar vanwege efficiënt

handelen hebben de medewerkers van

Islamic Relief dit aantal weten te verhogen

tot 3.294. Hierbij lag de prioriteit bij

gezinnen met alleenstaande moeders,

ouderen en/of een laag inkomen.

Resultaat:

In totaal werd €3.000,- besteed aan dit

project met 3.294 begunstigden (606

families).

Projectlocatie: 

Periode: 

Budget: 

Aantal behoeftigen:

Midden Oosten

Ramadan

€3.000,-

3.294 personen

Ramadan Iftar Project 
voor Syrische vluchtelingen
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Project: Islamic Relief Jemen is al sinds

1998 bezig met Ramadan en Kurban

projecten. Ook dit jaar hebben zij tien-

tallen families geholpen door middel van

voedseldistributie. Mede door de huidige

conflicten is er namelijk een grote

voedselonzekerheid en hongersnood. Voor

velen is het voedsel tijdens iftar het enige

eten waar ze over beschikken tijdens de

heilige maand Ramadan.

De voorkeur ging hierbij uit naar de meest

kwetsbare families, oftewel families met

alleenstaande moeders, weeskinderen,

ouderen, gehandicapten en/of in extreme

armoede.

Resultaat:

In totaal werd €3.000,- besteed aan dit

project met 420 begunstigden in Taiz,

Jemen.

Projectlocatie: 

Periode: 

Budget: 

Aantal behoeftigen:

Taiz, Jemen

Ramadan

€3.000,-

420 personen

Ramadan Iftar Project 
Taiz, Jemen
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In 2019 voorzag Islamic Relief Nederland 10.303

 gezinnen in 25 landen wereldwijd van

offerpakketten. In totaal werd er €759.585

besteed aan dit project.

Kurban



Eid ul Fitr Gifts Project

Projectlocatie: 

Periode: 

Budget: 

Aantal behoeftigen:

Gazastrook, Palestina

15/04/2019 - 15/06/2019

€25.000,-

500 personen

Resultaat: Dit jaar zijn 500 pakketten samengesteld, bestaande uit nieuwe Eid-kleding,

schoenen en speelgoed. In totaal is €25.000,- besteed aan dit project met 500

begunstigden.
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Eid ul Fitr Gifts Project

Projectlocatie: 

Periode: 

Budget: 

Aantal behoeftigen:

Niamey en omgeving, Niger

15/04/2019 - 15/06/2019

€25.000,-

1.060 personen

Resultaat: Dit jaar zijn 212 pakketten samengesteld, bestaande uit nieuwe Eid-kleding en

schoenen. In totaal is €25.000,- besteed aan dit project met 1.060 begunstigden.
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In 2019 werden 3.494 weeskinderen gesponsord via

Islamic Relief Nederland in 18 landen wereldwijd.

Islamic Relief Nederland biedt sponsorprojecten aan

in verschillende landen wereldwijd en in diverse

leeftijdscategorieën. 

Wees



Organisatie en

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 2019 bestond het dagelijks bestuur van Islamic

Relief Nederland uit drie leden:

Voorzitter 

Penningmeester

Secretaris

Dhr. dr. J. Zahri

Dhr. A. Benmimoun

Dhr. N. Acherrat
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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 samen-

spraak 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.

Organisatie en bestuur

MKB

Islamic Relief Nederland heeft sinds

de oprichting in 1992, een belang-

rijke en onmisbare partner in het MKB.

Zij steunen ons door heel Nederland

middels onze bekende ‘groene

spaarpot’. Met deze spaar-potten

wordt geld opgehaald voor het

Algemeen Weesfonds.

Scholen

Islamic Relief wil kinderen van jongs

af aan betrokken laten zijn bij on-

derwerpen zoals armoede en water-

schaarste. Door bewustwording

te creëren op een jonge leeftijd,

leren kinderen te waarderen onder

welke levensomstandigheden zij

leven. Maar belangrijker is dat zij

leren dat zij een belangrijk verschil

kunnen maken in deze wereld. Islamic

Relief heeft goede relaties opge-

bouwd met verschillende scholen.
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Personeel

Om de professionaliteit van de organisatie te waar-

borgen, onder andere op het gebied van complexe

projecten, campagnes en financiën, heeft Islamic Relief

Nederland betaalde krachten in dienst. In 2019 had de

organisatie 15 betaalde medewerkers, waarvan negen

medewerkers op fulltime basis en zes parttime. Het

personeel vertoont een grote mate van diversiteit. Het

opleidings-niveau van het personeel varieerde van

academisch tot HBO en MBO.

Stagiaires

Islamic Relief biedt jaarlijks stageplaatsen en probeert

deze stages zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de

studie of opdracht van de stagiair. De organisatie heeft

als erkend leerbedrijf voor stagiaires uit het MBO en een

ECABO-certificat. Daarnaast is Islamic Relief Nederland

een erkend leerbedrijf bij het Kenniscentrum Handel.

Vrijwilligers

In 2019 beschikte de organisatie over meer dan 700

vrijwilligers. Hun belangrijkste taken waren het lanceren

van campagnes en hulpacties, het helpen organiseren

van evenementen en administratieve ondersteuning van

de Weesafdeling.

Organisatie en bestuur

Community fundraising

De inkomsten van onze fondsen-

wervingsactiviteiten 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

gemeen-schappen 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.
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