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Voorwoord

2020 was in vele opzichten een bijzonder en bewogen jaar. We hebben ervaren hoe
wendbaar wij zijn als mens en organisatie. Een virus wat zo klein is dat het oog het niet
waar kan nemen, zorgde voor een wereldwijde afstand tot elkaar. Iets wat het brein nog
steeds niet kan verwerken. Wat begon met een anderhalve meter maatschappij is
inmiddels al anderhalf jaar de werkelijkheid. Een werkelijkheid die naast veel impact de
samenleving ook een grote impact heeft gehad op onze projecten.
De aanlevering van voldoende materialen en mankracht veroorzaakten bij veel projecten
vertraging in de uitrol ervan. Maar elke tegenslag komt met voorspoed en met man en
macht is er gewerkt aan een hernieuwde werkwijze die bestendig is tegen alle
beperkingen van een pandemie. En dat is gebleken uit de meerdere records die we in
2020 hebben verbroken. Zo mogen we met trots mededelen dat we in met alleen onze
seasonals, zoals Ramadan en Kurban, meer dan twee miljoen euro hebben opgehaald.
Resultaten waar we enorm trots op zijn, maar een project spant echt de kroon: ons
Sponsor een Wees project. In 2020 hebben we namelijk meer dan 1,7 miljoen mogen
besteden aan weeskinderen wereldwijd. De pandemie heeft als nooit tevoren de vraag
naar sponsors doen toenemen. Met die toename zagen wij gelukkig ook een toestroom
aan nieuwe sponsors die een weeskind wilden ondersteunen. Verder mocht Islamic Relief
Nederland dankzij uw donaties ongeveer vier miljoen uitgeven aan noodhulp en projecten
wereldwijd, meer dan drie miljoen aan ontwikkelingsprojecten, een half miljoen aan steun
voor corona en bijna driehonderdduizend euro voor behoeftigen in de koude
wintermaanden.
Een jaar van tragedies
2020 zullen we hoofdzakelijk herinneren als het Coronajaar, maar de mensheid is in dit
jaar geteisterd door meerdere rampen. Zo heeft elk werelddeel moeten lijden onder
natuurrampen en voelt Beirut nog steeds de naschokken van de verwoestende explosie.
Gebeurtenissen die nog jarenlang hun verwoestende impact zullen achterlaten, maar die
dankzij uw hulp ook weer een herbouw kennen. En dat is het sleutelwoord van noodhulp
bieden: het indammen van de gevolgen van rampen en het heropbouwen van de getroffen
gebieden.
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Naast bieden van noodhulp is onze focus het bieden van duurzame hulp die
basisbehoeften bereikbaar maakt voor iedere behoeftige.
Een lange termijnplan wat zich in verschillende fases opdeelt. Aanvankelijk zal worden
gefocust op de moeilijkst bereikbare groepen waar meer dan 50% van de bevolking onder
de armoedegrens leeft en waar vrouwen en kinderen vele kilometers moeten afleggen om
schaarse hoeveelheden (vervuild) water te verplaatsen.
Namens Islamic Relief Nederland en alle behoeftigen willen we u bedanken voor alle inzet
tijdens dit bewogen jaar. Bedankt voor uw vertrouwen en onophoudelijke steun aan onze
projecten. Al het bovenstaande is een resultaat van uw donatie, uw steun en uw
vrijgevigheid.
Een dank gaat ook uit naar onze medewerkers en vrijwilligers, voor hun inzet en
doorzettingsvermogen in dit lastige jaar. Velen hebben zelf of in hun nabije omgeving te
maken gehad met Covid-19 of andere gevolgen van de pandemie. We hebben er ons
samen goed doorheen geslagen!

Door M'hamed Abalhaj
General Manager
Islamic Relief Nederland
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Informatie IRN
Organisatie // Bestuur
Statuten // Directie // MKB
Scholen // Personeel //
Stagiaires // Vrijwilligers
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CAMPAGNES (SEASONALS)
Sponsor een Wees // Ramadan
Kurban // Winter

ONZE PROJECTEN
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Onderwijs // Water // Gezondheid
Inkomenszekerheid // Noodhulp Integra
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INFORMATIE ISLAMIC RELIEF NEDERLAND
Islamic Relief Nederland voert haar werk uit door het volgen
van de strategie voor de komende jaren. Middels het volgen
van deze strategie kunnen wij onze missie en visie
waarmaken en doen waar we goed in zijn.
STRATEGIE EN WERKPROCESSEN
Dit jaarverslag geeft een kijkje in onze strategie en
werkprocessen om onze donateurs mee te nemen in het
werk wat wij doen en onze kernwaarden transparantie en
betrouwbaarheid na te streven.
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Over Islamic Relief Nederland
Hoe het begon
Een groep studenten met een hart dat klopt voor anderen, bundelden in 1992
hun krachten om hulpkreten van behoeftigen wereldwijd te beantwoorden.
Zij wilden de wereld vanuit hun kleine zolderkamer in Amsterdam verbeteren.
Vanuit deze wilskracht is Islamic Relief Nederland in het leven geroepen. Het
eerste Weesproject werd al gauw een feit en drie decennia later is het nog
steeds steevast het meest succesvolle project van Islamic Relief Nederland.
Een stichting die in al meer dan 27 landen projecten heeft lopen. Een
stichting die een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt, maar altijd
dichtbij haar missie is gebleven.
Islamic Relief Nederland
Islamic Relief Nederland opereert volledig zelfstandig en werkt samen met
Islamic Relief partnerkantoren en veldkantoren 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 (11.8 fte) en ruim 750 vrijwilligers
behartigen wij de belangen van behoeftigen in binnen- en buitenland.
Missie
Het centrale doel van Islamic Relief Nederland is het verbeteren van de
levensomstandigheden van de minderbedeelden. Islamic Relief Nederland
beoogt hierbij de versterking van veerkrachtigheid gedurende calamiteiten
en het aanpakken van de hoofdoorzaken van armoede.
Visie
Islamic Relief Nederland biedt hulp aan iedereen, ongeacht etnische
achtergrond, 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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Wat wij doen
Islamic Relief Nederland draagt bij aan de verlichting van het leed van
behoeftigen, zwakkeren en armen wereldwijd. Door bijzondere aandacht te
geven aan duurzame ontwikkelingsprojecten en noodhulp bieden in landen
waar rampen en oorlogen zijn, blijft Islamic Relief Nederland de komende
jaren een substantiële bijdrage leveren aan het verlichten van het leed van
behoeftigen zonder daarin onderscheid te maken in afkomst, religie of sexe.
Liefdadigheidsdoelen
Inkomsten die zijn opgehaald door middel van fondsenwerving worden voor
het overgrote deel (80%) toegekend aan projecten die liefdadigheidsdoelen
vervullen. De liefdadigheidsdoelen vloeien voort uit de volgende activiteiten:
A. Reageren op crises en nood en verlichten van menselijk leed;
B. Armoedebestrijding;
C. De toegang tot water, gezondheid en onderwijs vergemakkelijken;
D. Duurzame sociaaleconomische ontwikkeling bevorderen.
Bij Islamic Relief Nederland willen wij de armste en meest kwetsbare
mensen ter wereld een kans geven voor een beter levensperspectief. Dit
doen wij niet door het simpelweg uitdelen van hulppakketten aan behoeftige
gemeenschappen, maar door duurzame hulp te bieden in de vorm van
inkomen genererende projecten. Wij stellen mensen in staat om uit de
armoedecyclus te komen. Door hun eigen gezinsinkomen te vergroten,
kunnen zij groeien en zichzelf en hun families voorzien in essentiële
levensbehoeften, zoals voedsel, onderwijs en onderdak.
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Onze criteria
Om behoeftigen te helpen en ons doel te bereiken, zorgen wij ervoor dat
onze duurzame projecten aan de volgende criteria voldoen:
Betrokkenheid
Alle projecten zijn eigendom van de lokale gemeenschappen en worden
geleid binnen die gemeenschap, waarbij het huishouden centraal staat.
Geïntegreerd
Wij houden rekening met de wensen van de gemeenschappen bij het
bedenken en ontwerpen van projecten om aan uiteenlopende behoeften te
voldoen (water, sanitair, gezondheid en onderwijs). We overleggen daarnaast
met lokale, regionale en centrale overheden om onze projecten te betrekken
bij en te harmoniseren met hun landenstrategieën.
Volledig duurzaam
Wij ondernemen langdurige projecten met vervolginitiatieven om voort te
bouwen op successen, en de voordelen en impact van ons werk te
behouden.
Milieu en economie
Duurzame oplossingen minimaliseren ook de schade aan het milieu en de
economieën van lokale gemeenschappen en bieden meer waarde en
effectiviteit dan noodhulp - die veel duurder is en vaak een beperkte impact
heeft.
Naast een goede samenwerking met partners als Islamic Relief Worldwide,
richt IRN zich op het ontwikkelen van projectgerichte deskundigheid. Denk
hierbij aan onderwijs, levensonderhoud van minderbedeelden en microkrediet. We ontwikkelen een betere planning en gerichte fondswerving om
projecten op te stellen voor een langere termijn. Verder ondersteunen wij
lokale partners om een sterk en veerkrachtig maatschappelijk middenveld op
te bouwen in de landen waar we actief zijn.
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Onze focuslanden
Om een blijvende impact te maken in het leven van de mensen die wij helpen,
richt Islamic Relief Nederland zich op diverse focuslanden. De criteria voor
het kiezen van de focuslanden zijn:
01. Voorkeuren van donateurs;
02. Bekende conflictgebieden;
03. Eerdere ervaringen Islamic Relief Nederland gefinancierde projecten;
04. Toegang tot financiering;
05. Veiligheid en toegankelijkheid projectgebieden;
06. Professionaliteit en capaciteit veldkantoor.
Noodhulplanden
In de volgende landen heeft Islamic Relief Nederland in het verleden
noodhulp geboden en kan Islamic Relief Nederland mogelijk nog meer hulp
bieden in de toekomst: Jemen, Jordanië, Libanon, Myanmar, Palestina en
aan Syrische vluchtelingen in Turkije.
Focuslanden Lijst A
Uit de gegevens van de afgelopen vijf jaar zijn de volgende acht focuslanden
uitgekozen: Bangladesh, Ethiopië, Indonesië, Kenia, Mali, Malawi, Marokko,
en Niger.
Focuslanden Lijst B
De volgende landen zijn de tweede optie in de focuslijst van Islamic Relief
Nederland: Bosnië-Herzegovina, Jordanië, Suriname en Turkije.
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Waar wij werken

Islamic Relief Nederland is actief in de volgende landen:
Afghanistan
Albanië
Bangladesh
Bosnië-Herzegovina
China
Ethiopië
India
Indonesië
Noord-Irak

Jemen
Jordanië
Kosovo
Kenia
Libanon
Malawi
Mali
Marokko
Myanmar

Nepal
Niger
Pakistan
Palestina
Somalië
Sri Lanka
Tsjaad
Tsjetsjenië
Tunesië
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Onze werkwijze

Van project idee tot implementatie - stappenplan:
Thema's
en
regio's

Intern overleg &
aanvraag CN
(6-8 weken)

Beoordelen van CNs
(1-3 maanden)

Voorstellen aan
bestuur en tekenen
(1-3 weken)

Beoordelen voorstel
en budget
(2-3 weken)

Overleg MT +
aanvraag voorstel
(3-6 weken)

Projectvoorstellen en concept notas (CN) worden in de laatste stap voorgesteld aan het bestuur.
Het bestuur overlegt in een bestuursmeeting om te kijken of de projecten vallen binnen het beleid
en de lange termijnstrategie. Vervolgens keurt het bestuur projecten goed en tekent het contract.
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Overige informatie
De organisatie
Stichting Islamic Relief Nederland is een nietgouvernementele 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 2020 bestond het dagelijks bestuur van
Islamic Relief Nederland uit drie leden:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Dhr. dr. J. Zahri
Dhr. A. Benmimoun
Dhr. N. Acherrat

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.
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Directie
De directie heeft als taak om beleid te maken in
samenspraak met het dagelijks bestuur. De
directie is verantwoordelijk voor het uitvoeren
van het beleid en geeft leiding aan het
uitvoeringsapparaat dat daarvoor nodig is. De
directeur/General Manager ontvangt een salaris
dat overeenkomt met de zwaarte van de functie
zoals gebruikelijk in de sector. Inschaling vindt
altijd plaats in overleg met het bestuur.
MKB
Islamic Relief Nederland heeft sinds de
oprichting in 1992, een belangrijke en onmisbare
partner in het MKB. Zij steunen ons door heel
Nederland middels onze bekende ‘groene
spaarpot’. Met deze spaarpotten wordt geld
opgehaald voor het Algemeen Weesfonds. In
2020 hebben wij ruim €28.000,- opgehaald.
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
belangrijker is dat zij leren dat zij een belangrijk
verschil kunnen maken in deze wereld. Islamic
Relief heeft goede relaties opgebouwd met
verschillende scholen.
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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 2020 had de organisatie 17 betaalde
medewerkers (11.8 fte). Het personeel vertoont
een grote mate van diversiteit. Het
opleidingsniveau 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-certificaat. Daarnaast is Islamic Relief
Nederland een erkend leerbedrijf bij het
Kenniscentrum Handel.
Vrijwilligers
In 2020 beschikte de organisatie over meer dan
750 vrijwilligers. Hun belangrijkste taken waren
het lanceren van campagnes en hulpacties, het
helpen organiseren van evenementen en
administratieve ondersteuning van de
Weesafdeling.
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SPONSOR EEN WEES

Een van de belangrijkste onderdelen van Islamic Relief
Nederland is het Sponsor een Wees programma. Jaarlijks
worden duizenden weeskinderen gesteund wereldwijd. Wij
geloven dat ook zij, vóóral zij, recht hebben op onderwijs,
onderdak, een veilige leefomgeving en gezondheidszorg.

CAMPAGNES (SEASONALS)
Onze campagnes/seasonals zijn jaarlijks terugkerende
projecten die voor veel van onze donateurs erg belangrijk
zijn geworden. Denk hierbij aan Ramadan, Kurban en
Winter waarbij wij voedselpakketten, vleespakketten en
warmtepakketten uitdelen aan behoeftigen wereldwijd.
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Sponsor een Wees
Wees Rapport 2020

19

Ramadan
Ramadan Rapport 2020

21

Kurban
Kurban Rapport 2020
Eid ul Adha Gifts 2020

24

Winter
Winter, Turkije
Winter, Libanon
Winter, Marokko
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SPONSOR
EEN WEES

Dankzij het sponsor een wees traject 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
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WEES
RAPPORT

2020
€1.792.827

TOTAAL
BEDRAG
SPONSORGELD

TOTAAL
BEDRAG
DONATIES

1.752.112
TOTAAL
AANTAL
LANDEN

1.792.827

20
TOTAAL
GESPONSORDE
WEESKINDEREN

3.591

TOTAAL
BEDAG
EXTRA GIFT

40.715

Aantal gesponsorde weeskinderen per land
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Onze campagnes

RAMADAN

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
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RAMADAN
RAPPORT
TOTAAL
AANTAL
PAKKETTEN

21.511

2020
€726.130,Uitgaven (in euro) per land

TOTAAL
AANTAL
LANDEN

28

TOTAAL
AANTAL
BEHOEFTIGEN

86.204

> €10.000
€10.000 - €50.000
€50.000 - €100.000

Aantal voedselpakketten per land
2.000
1.500
1.000
500

A
fg
ha
A nis
Ba lba tan
n ni
Bo gla ë
sn de
ië sh
Ts -He
Ts jaa rz
je d
t
Et sje
hi nië
o
In pië
In dia
do
Jo nes
rd ië
a
K nië
en
K ia
os
Li ov
b o
M an
ac on
e
M don
al ië
aw
M i
a
N li
ep
N al
i
Pa ger
k
Pa ist
le an
Fi sti
lip na
So ijne
m n
Sr al
i L ië
So ank
e a
Tu dan
r
Tu kije
ne
Je sië
m
M en
ar
ok
ko

0

Landen zoals Soedan zijn Ultra High Risk Country (Ultra hoge Risico landen) die gesanctioneerd zijn. Wij hebben daarom
onze activiteiten in deze gebieden moeten stopzetten. Alle eerdere projecten zijn volledig afgerond. Wel onderhouden
wij nog steeds bestaande weeskinderen in Soedan.
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Onze campagnes

KURBAN

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
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KURBAN
RAPPORT
TOTAAL
AANTAL
PAKKETTEN

11.014

2020
€793.676,Uitgaven (in euro) per land

TOTAAL
AANTAL
LANDEN
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TOTAAL
AANTAL
BEHOEFTIGEN

44.056

> €10.000
€10.000 - €35.000
€50.000 - €100.000

Aantal voedselpakketten per land
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Landen zoals Soedan zijn Ultra High Risk Country (Ultra hoge Risico landen) die gesanctioneerd zijn. Wij hebben daarom
onze activiteiten in deze gebieden moeten stopzetten. Eerdere projecten zijn wel voltooid. We willen wel benadrukken
dat wij Syrische vluchtelingen die opgevangen worden in omringde landen wel tot onze prioriteit behoren en wij daar
waar mogelijk hulp bieden.
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EID UL ADHA

GIFTS

2020
€100.000

NIGER

MALI

€25.000

€25.000
KLEDING EN
SCHOENEN

KLEDING EN
SCHOENEN

TOTAAL
AANTAL
LANDEN

4

TURKIJE
(SYRISCHE
VLUCHTELINGEN)

JEMEN

€25.000

€25.000

KLEDING EN
SCHOENEN

KLEDING

TOTAAL
AANTAL
KINDEREN

300.00
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Onze campagnes

WINTER

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 temperaturen en
(sneeuw)stormen in de winter.

WINTER
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Sector:

Winter

Regio:

Turkije

Periode:

01/10/2020 - 30/04/2021

Behoeftigen: 15.190
Budget:

€103.000,-

Winterproject Turkije
Probleem:
Er wordt geschat dat ongeveer 11,7 miljoen
Syrische vluchtelingen in Turkije humanitaire
hulp nodig hebben. Vanwege vernielde
infrastructuur en uitgeputte basisvoorzieningen wordt het steeds moeilijk voor deze
groep om hen van eigen levensonderhoud te
voorzien, vooral tijdens de meest
kwetsbaarste perioden zoals de strenge
winters. De grootste uitdaging was dat het
aantal gezinnen die winterhulp nodig had
enorm was in vergelijking met de middelen die
beschikbaar zijn bij alle humanitaire
organisaties. De tweede veelvoorkomende
uitdaging zijn de maten van winterkleding en
schoenen. Deze leermomenten zijn
meegenomen om het winterproject van
2020/2021 tot een groot succes te brengen.

Belangrijke thema's:

Noodhulp
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Aanpak:
Om de vluchtelingen te ondersteunen werd
gebruik gemaakt van vouchers. De modaliteit
van deze geldvouchers zal de lokale economie
ondersteunen, het aanbod op de markt kan
namelijk worden gegarandeerd als handelaren
weten dat er een bepaalde vraag is, en de
hulpbehoevenden kunnen enige mate van
flexibiliteit aan de dag leggen bij de keuze van
de items uit de lijst zoals kleding, dekens en
kolen. De vouchers hebben een bepaalde
geldigheidsperiode waarin de begunstigden
vouchers kunnen inwisselen in geselecteerde
lokale winkels.
2.777 huishoudens werden verwarmd met
houtskool en iedereen ontving vervolgens
vouchers voor benodigde materialen zoals
matrassen, sokken, plastic lakens, jassen,
dekens, schoenen en kolen.

Winter

Voedselzekerheid

Sector:

Winter

Regio:

Libanon

Periode:

01/12/2020 - 15/04/2021

Behoeftigen: 7.900
Budget:

€102.000,-

Winterproject Libanon
Probleem:
Door een veelheid aan factoren is het leven in
Libanon in de laatste paar jaar snel heel
moeilijk geworden voor grote delen van de
bevolking. Ook het Syrische (en Palestijnse)
vluchtelingenprobleem zorgden ervoor dat veel
inwoners de eindjes niet of maar heel moeilijk
aan elkaar konden knopen. Bovendien hebben
veel Syrische vluchtelingen te maken met
restrictieve maatregelen voor wat betreft
huisvesting te maken, omdat de overheid
overal strenge eisen stelt aan de bouw van
huizen en onderkomens, waardoor veel
mensen hun huis hebben verloren. Aarsal is
het gebied met de zwaarste winterse
omstandigheden, waar duizenden Syrische
vluchtelingen in geïmproviseerde
onderkomens een ellendige winter tegemoet
gaan.

Aanpak:
Het doel van project is de vluchtelingen tijdens
de winter te helpen door hun voedselzekerheid
te verbeteren en hun weerbaarheid tegen de
barre weersomstandigheden te versterken door
voedsel en non-foodartikelen te distribueren
aan 1.846 huishoudens.
Door het toepassen van selectiecriteria wordt
beoogd de vluchtelingen te ondersteunen om
de winter door te komen, waarbij voorrang
wordt gegeven aan diegenen die in opvangcentra verblijven. Overigens gaat het hierbij niet
alleen om Syrische vluchtelingen, maar ook om
arme Libanese gezinnen en Palestijnse
vluchtelingen uit Syrië én uit Libanon zelf.
Er worden o.a. voedselpakketten, brandstof,
dekens en dekzeildoeken uitgedeeld.

Belangrijke thema's:

Noodhulp

Winter

Voedselzekerheid
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Sector:

Winter

Regio:

Marokko

Periode:

Winter 2020/2021

Behoeftigen: 14.825
Budget:

€70.000,-

Winterproject Marokko
Probleem:
Het ijzige klimaat tijdens de winterperiode
maakt de levensomstandigheden van de
inwoners in Marokko zeer complex. Als gevolg
van het koude en ijzige weer in de regio is het
verbruik in de winter zeer duur wat betreft
verwarmingsmateriaal: butaan gas, brandhout,
kolen, wollen dekens, winterkleding en
voedsel. Deze campagne is erop gericht de
bevolking te voorzien van eerste
levensbehoeften die beantwoorden aan de
door de koude veroorzaakte behoeften, zoals
basisvoedingsmiddelen en dekens. Dit project
richt zich op sociale groepen in grote nood die
in moeilijke bergachtige gebieden leven. Het
winterproject richt zich op regio's waar sociale
groepen in grote nood zitten in bergachtige,
moeilijk toegankelijke gebieden zoals de
provincies Midelt, Boulmane, Khnifra,
Errachidia, Zagoura, Nador, Driouech en Figuig.

Aanpak:
Voor de uitvoering van deze actie is een
participatieve aanpak aanbevolen. Met de
plaatselijke actoren zijn overeenkomsten
gesloten voor de uitvoering van de campagne.
In het veld zullen voor de uitvoering van de actie
de volgende acties worden ondernomen:
- Voorlichting organiseren voor de begunstigde
bevolkingsgroepen;
- De coördinatie tussen plaatselijke actoren;
- Ontmoeting en uitwisseling met de bevolking;
- Verdeling van de hulpgoederen onder de
begunstigden.
Het resultaat van het project was: de distributie
van 3.300 pakketten basisvoedingsmiddelen
(een zak meel van 25 kg, een blik bakolie van 5
liter, 2 kg kristalsuiker), de distributie van 3.300
dekens en de distributie van 973 winterkits voor
kinderen (inclusief jas, schoenen, sjaal en
handschoenen).

Belangrijke thema's:

Noodhulp
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Winter

Voedselzekerheid

3
PROJECTEN INTERNATIONAAL
Naast onze terugkerende campagnes hebben wij jaarlijks
diverse projecten in verschillende landen. De belangrijkste
thema's voor deze projecten omvatten: Onderwijs, Water,
Gezondheidszorg, Inkomenszekerheid, Noodhulp of een
combinatie van meerdere thema's als Integraal project.

PROJECTEN NATIONAAL
Islamic Relief Nederland staat niet alleen klaar voor de
behoeftigen in het buitenland. Ook in Nederland zijn er
genoeg mensen die onze hulp kunnen gebruiken. Zo
helpen wij mensen met o.a. voedselzekerheid en onderwijs.
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Water
Chikwawa district, Malawi
Koulikoro, Mali
Chiradzulu district, Malawi
Errachidia, Midelt, Boulmane, Marokko

35

Gezondheid
Gaza, Palestina
Jordanië
Turkije
Gaza, Palestina
Almisrakh District-Taiz, Jemen
Marokko
Gaza, Palestina

42

Inkomenszekerheid
Ouallam District, Niger
Timboektoe, Mali
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Noodhulp
Beiroet, Libanon
Izmir, Turkije
Khartoum, Soedan
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Onderwijs
Meisso, Ethiopië
Marokko
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Integraal
Tana River Country, Kenia
Palu City, Indonesië
Machinga, Malawi
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Onze projecten

WATER

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

WATER
30

Sector:

WASH

Regio:

Chikwawa district, Malawi

Periode:

16/08/2020 - 16/11/2020

Behoeftigen:

750

Budget:

€114.030

Sanitaire voorzieningen voor kwetsbare gezinnen
die door overstromingen zijn getroffen

Probleem:
Het project is ontwikkeld en ontworpen als
reactie op de slechte levensomstandigheden
van de door overstromingen getroffen
bevolkingsgroepen op 3 locaties in het
Chikwawa-district, namelijk de locaties in
Medrum, Jombo en Langwani, die vatbaar zijn
voor jaarlijkse overstromingen.
Het project werd uitgevoerd om functionele
sanitaire voorzieningen te bieden in genoemde
opvanggebieden. Daarnaast promootte het
project ook persoonlijke hygiëne.

Aanpak:
Om het probleem aan te pakken werden 50
sanitaire voorzieningen gebouwd ten behoeve
van 85 kwetsbare gezinnen die door
overstromingen zijn getroffen in Medrum en
Langwani. De persoonlijke hygiëne is vergroot
door middel van bewustwordingssessies en
het verstrekken van hygiënekits aan alle 150
begunstigde huishoudens in Medrum, Jombo
en Langwani.
Het resultaat van het project is verhoogde
toegang tot verbeterde sanitaire
voorzieningen, verbeterde hygiëne, verhoogde
veiligheid en een vermindering van ziekten die
via water worden overgedragen.

Belangrijke thema's:

Gender gelijkheid
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Gezondheid

WASH

Sector:

WASH

Regio:

Koulikoro, Mali

Periode:

13/11/2020 - 13/11/2021

Behoeftigen:

6.000

Budget:

€160.000,-

Water en gezondheid in Bambara (Ji ni Kènèya)

Probleem:
Middels dit project heeft Islamic Relief
Nederland bijgedragen aan de verbetering van
de algehele hygiëne en de sanitaire
voorzieningen in dorpen op het platteland van
Maniaka, Djiguimbaly, Bayaba, Safecoré en
Moribabougou Tomo, ten noordwesten van de
hoofdstad Bamako.
Dit project zorgde voor de verbeterde toegang
tot veilig en schoon drinkwater voor 6.000
mensen. Ook de kennis en vaardigheden van
de dorpelingen op het gebied van hygiëne,
sanitaire voorzieningen en waterputbeheer
werden verbeterd.

Aanpak:
Om het probleem aan te pakken werden vijf
boorgaten geboord (een per dorp), inclusief de
uitrusting van een watertransportsysteem op
zonne-energie. Daarnaast werden vijf
waterpuntbeheercomités (elk samengesteld
uit zeven leden, waaronder drie vrouwen)
opgericht. De training van deze vijf
commissies heeft geleid tot een verbeterd
kennisniveau van de commissieleden op het
gebied van administratief beheer van
waterpunten en goede hygiënepraktijken op
huishoudelijk niveau.
Het project zal uiteindelijk bestaan uit een
watercentrale die op duurzame wijze (zonneenergie) schoon drinkwater oplevert aan
diverse dorpen in Mali.

Belangrijke thema's:

Gender gelijkheid

Gezondheid

WASH
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Sector:

WASH

Regio:

Chiradzulu district, Malawi

Periode:

01/12/2020 - 31/03/2022

Behoeftigen:

10.634

Budget:

€150.000

Watervoorziening voor plattelandsgemeenschappen

Probleem:
De meerderheid van de inwoners in Malawi
leeft in armoede (66,7%). District Chiradzulu is
een van de armste districten, waar 63,5% van
de bevolking onder de armoedegrens leeft.
Met een van de hoogste bevolkingsdichtheden
in het land (469), hebben de mensen in het
district moeite om toegang te krijgen tot
basisvoorzieningen zoals onderwijs, water en
voedselvoorziening. In Namonde en
Chiradzulu District is het probleem ernstig
omdat mensen geen toegang hebben tot
inclusieve, veilige en duurzame
watervoorziening en hygiënepraktijken.

Aanpak:
Om het probleem aan te pakken wordt een 
watervoorzieningssysteem op zonne-energie
gebouwd met 2 kiosken (elk met 2 kranen) in
elk dorp en waterpunten in de beoogde 8
dorpen worden hersteld om te zorgen voor een
duurzame watervoorziening. De gemeenschap
zal ook op de hoogte worden gebracht van
waterbehandeling en monitoring van de
waterkwaliteit door middel van een waterpuntbeheercomité en voorlichtingswerkers. Het
project ondersteunt hygiënekits voor 2 scholen
en 1 gezondheidspost als een initiatief om
veilig water te leveren en hygiënepraktijken te
bevorderen.

Belangrijke thema's:

Gender gelijkheid
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Gezondheid

WASH

Sector:

WASH

Regio:

Errachidia, Midelt, Boulmane

Periode:

01/09/2020 - 28/02/2021

Behoeftigen: 10.000
Budget:

€122.390,-

Suqya Al Khayr: Waterproject

Probleem:
Het project is gericht op tien plaatsen waarvan
is vastgesteld dat er een cruciale en onmiddellijke behoefte bestaat aan drinkwater en
water voor irrigatie. Middels dit project wordt
werkeloosheid en plattenlandsvluchten
aangepakt. De algemene doelstelling is het
opzetten van een drinkwatervoorzieningssysteem en water voor de irrigatie van
landbouwgebieden onder de begunstigden.
Kleine boeren worden aangemoedigd hun
productie te verhogen om bij te dragen aan
hun financiële stabiliteit middels het creëren
van werkgelegenheid om de leegloop van het
platteland het hoofd te bieden. Op deze manier
wordt een bijdrage geleverd aan de strijd tegen
armoede van de mensen op het platteland.

Aanpak:
Om het probleem aan te pakken werd een
drinkwatervoorzieningssysteem opgezet. De
eerste fase van het project bevat het boren van
de waterputten op verschillende plaatsen. De
tweede fase bevat de uitrusting van tien
waterputten met hernieuwbare energie voor
drinkwatervoorzieningen en irrigatie van
landbouwgrond. De algemene doelstelling is
de verbetering van de sociaaleconomische
situatie in de verschillende beoogde plaatsen
in Errachidia, Midelt en Boulmane in Marokko.

Belangrijke thema's:

Gender gelijkheid

Inkomenszekerheid

WASH
34

Onze projecten

GEZONDHEID

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

GEZONDHEID
35

Sector:

Gezondheid/Noodhulp

Regio:

Gaza, Palestina

Periode:

05/08/2020 - 05/02/2021

Behoeftigen:

2.400 huishoudens

Budget:

€125.000,-

COVID-19 Noodhulp in Gaza, Palestina
Probleem:
Palestina heeft een lange periode gekampt
met de COVID-19 crisis. Vanwege toenemende
escalatie in de Gazastrook is de verspreiding
van het virus in deze omgeving erg gestegen.
De interventie richt zich op de nieuwe
kwetsbare groepen die hebben geleden onder
de negatieve gevolgen van de toegenomen
werkloosheid en het verlies van levensonderhoud als gevolg van de beperkingen van
COVID-19. De impact op de voedselonzekerheid is verminderd door de kant-en-klare
pakketten te kiezen vanwege de beperkingen
die worden opgelegd aan het verkeer van
mensen en gemeenschappen, terwijl rekening
wordt gehouden met het verstrekken van het
geschikte voedsel- en hygiëneartikelen
gedurende de thuisquarantaineperiode.
Belangrijke thema's:

Noodhulp

Aanpak:
Het doel van dit project is bij dragen aan het
verbeteren van de voedselzekerheid en de
beschermingsstatus van de door conflicten
getroffen bevolking in de Gazastrook. Het
project was gericht op gezinnen die getroffen
zijn door de pandemie-uitbraak, en kwetsbare
gezinnen die geen basisbehoeften hebben en
onder de armoedegrens leven; dus de
prevalentie van voedselonzekerheid is hoog
onder hen.
Met dit project worden de hardst getroffenen
geholpen in de uitdagingen die de crisis met
zich meebrengt. In totaal was de doelstelling
om 2400 getroffen huishoudens te voorzien
van basisvoedsel en essentiële hygiëne en
ontsmettingsmaterialen voor gezinnen met
een hoger risico om door COVID-19 te worden
getroffen.

Gezondheid

Voedselzekerheid
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Sector:

Gezondheid/Noodhulp

Regio:

Jordanië

Periode:

01/05/2020 - 01/09/2020

Behoeftigen:

12.000

Budget:

€100.000,-

Noodhulp om de verspreiding van het
Corona virus te minimaliseren
Probleem:
Het doel van dit project is het ondersteunen
van 2.400 kwetsbare Syrische en Jordaanse
vluchtelingengezinnen omtrent COVID-19.
Het COVID-19-virus besmet mensen van alle
leeftijden. De WHO benadrukt dat iedereen
zichzelf moet beschermen tegen COVID-19 om
anderen te beschermen. Het is uiterst
belangrijk dat iedereen op de hoogte is van
deze voorzorgsmaatregelen en over de nodige
kennis en middelen beschikt om ze toe te
passen, om te voorkomen dat u deze ziekte
oploopt en verder verspreidt.
Dit project is bedoeld om de toegang van de
begunstigden tot basisbehoeften te vergroten,
vooral onder de moeilijke omstandigheden
waarin het vrije verkeer werd beperkt

Aanpak:
Het belangrijkste doel van deze noodhulp was
om het lijden van de mensen in Jordanië
tijdens de COVID19-pandemie te verlichten
door de toegang tot onvoorwaardelijk geld
voor basisbehoeften te vergroten. Deze
interventie was dus gericht op het voldoen aan
de dringende behoeften van de meest
kwetsbare gemeenschappen in Jordanië,
waaronder vluchtelingen (Syriërs en
Palestijnen), door toegang te bieden tot 2.400
gezinnen met onvoorwaardelijk geld dat hen in
staat stelde in hun basisbehoeften te voorzien
te midden van de COVID 19-crisis.
De families werden ondersteund met JD25 die
via elektronische kaarten werd gedistribueerd.

Belangrijke thema's:

Noodhulp
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Gezondheid

Inkomenszekerheid

Sector:

Gezondheid/Noodhulp

Regio:

Turkije

Periode:

15/04/2020 - 15/08/2020

Behoeftigen:

200.000

Budget:

€150.000,-

Noodhulp om de verspreiding van het
Corona virus te minimaliseren
Probleem:
Het doel van dit project is het bieden van
levensreddende medische ondersteuning
tegen de Covid-19-pandemie en het
organiseren van bewustmakingsactiviteiten
voor de beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg door ten minste 70
gezondheidsinstellingen, waaronder
ziekenhuizen en centra voor eerstelijnsgezondheidszorg, te ondersteunen in het kader
van het verbeteren van de mechanisme tegen
COVID-19 in de beoogde regio.
Het project was van cruciaal belang om de
grote meerderheid van het gezondheidszorgsysteem te bereiken met de broodnodige
COVID-19-gerelateerde items.

Aanpak:
In totaal werden 74 gezondheidsinstellingen
ondersteund met apparatuur, medicijnen en
wegwerpartikelen en 70 zorgprofessionals
zorgden voor bewustmakingsactiviteiten.
Maandelijkse medische benodigdheden boden
ondersteuning voor de behandeling van
390.215 patiënten en preventie van overdracht
van ziekten.
In het kader van bewustwordingssessies
werden daarnaast nog eens 556
gezondheidswerkers (354 mannen en 202
vrouwen) bereikt.
Zo werden onder andere mondkapjes,
handschoenen, schorten, desinfectiemiddelen,
maar ook ventilators, monitoren en
vernevelaars beschikbaar gesteld.

Belangrijke thema's:

Noodhulp

Gezondheid

Vluchtelingen
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Sector:

Gezondheid/Noodhulp

Regio:

Almisrakh District-Taiz, Jemen

Periode:

26/06/2020 - 25/03/2021

Behoeftigen: 4.200
Budget:

€125.000,-

Noodwaterrespons voor getroffen bevolkingsgroepen tijdens de COVID-19 pandemie

Probleem:
Het doel van dit project was het aanbieden van
de toegang tot schoon en veilig drinkwater en
het verhogen van de sanitaire praktijken en de
hygiëne van getroffen kwetsbare groepen.
Tijdens de COVID-19 pandemie is het gebruik
van schoon water, het treffen van de juiste
hygiënische voorschriften en veilige sanitaire
praktijken enorm belangrijk. Om de
verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan, is toegang tot schoon drinkwater
toegankelijk gemaakt in het Almisrakh DistrictTaiz in Jemen.

Aanpak:
Diverse activiteiten werden uitgevoerd die
begonnen met de bescherming van de
waterbron en vervolgens met de bouw van een
watertank om ervoor te zorgen dat
distributieleidingen van goede kwaliteit
werden geïnstalleerd. Deze werden vervolgens
aangesloten op de watertank en de waterbron.
Verder werd een systeem op zonne-energie
geïnstaleerd voor de waterpompen en werden
leidingnetwerken gerehabiliteerd. Tot slot
werden posters en folders gedrukt en lokaal
vertaald om hygiëne praktijken te promoten
onder de doprleingen.

Belangrijke thema's:

Noodhulp
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Gezondheid

WASH

Sector:

Gezondheid/Noodhulp

Regio:

Nador, Marokko

Periode:

21/02/2020 - 23/02/2020

Behoeftigen: 2500 behoeftigen
Budget:

€5000,-

Medisch-chirurgische caravan in Nador

Probleem:
De vereniging "Semance" in samenwerking
met het Ministerie van Volksgezondheid en
met verschillende associatieve actoren focust
op het belang van sociale actie voor de
ontwikkeling van de maatschappij en
gezondheidsbevordering in de ontwikkeling
van de mens.
Om 2500 behoeftigen te helpen op het gebied
van gezondheidszorg zorgde Islamic Relief
Nederland samen met partners voor een
medisch-chirurgische caravan in Nador.

Aanpak:
Het doel van de medisch-chirurgische caravan
was de kansarme bevolking van Benisidel en
de regio's te dienen op het gebied van
medische zorg en deel te nemen aan de
bevordering van de kwaliteit van de zorg die in
deze regio wordt aangeboden. De bijdrage van
Islamic Relief Nederland in deze campagne is
het faciliteren van verblijf van de vrijwilligers en
de medische staf gedurende de 3 dagen
durende interventie.
In totaal werden ruim 120 operaties uitgevoerd
en 1500 consulten in verschillende specialisme
zoals cardiologie, oogheelkunde, reumatologie,
urologie en interne geneeskunde.

Belangrijke thema's:

Noodhulp

Gezondheid

Gender-gelijkheid
40

Sector:

Gezondheid/Noodhulp

Regio:

Gaza, Palestina

Periode:

24/04/2020 - 24/06/2020

Behoeftigen:

775 per dag (acht dagen)

Budget:

€25.791,-

Warme maaltijden voor de in quarantaine geplaatste
personen in de Gazastrook
Probleem:
De wereldwijde COVID-19 crisis trof begin
maart 2020 het bezette Palestijnse gebied,
toen de eerste gevallen van mensen met het
virus werden bevestigd in de stad Bethlehem.
Dit leidde tot het afkondigen van de noodtoestand door de Palestijnse premier en het
opleggen van beperkingen om de verspreiding
in te dammen. Sinds het begin van de crisis
hebben de Palestijnse autoriteiten de
toegangsbeperkingen en fysieke isolatiemaatregelen in Palestina opgevoerd om de
verspreiding van het virus in te dammen. Deze
maatregel omvatte een opschorting van alle
onderwijsactiviteiten, beperkingen op
openbare bijeenkomsten en verplichte
quarantaine voor degenen die Palestina
binnenkomen vanuit Jordanië, Egypte en
Israël.

Aanpak:
Het doel van dit project is om 1059 warme
maaltijden aan mensen in de quarantainecentra te verstrekken om zo bij te dragen aan
de bescherming van in quarantaine geplaatste
personen tijdens de maand Ramadan in de
Gazastrook. Dit verzacht de effecten van de
pandemie op de in quarantaine geplaatste
personen.
In mei 2020 waren er 1934 personen in 26
quarantainecentra in de Gazastrook. Dit
project heeft een grote impact gehad op het
fysieke en psychologische welzijn van de
begunstigden en verlichtte de last van in
quarantaine geplaatste personen en hun
families.

Belangrijke thema's:

Noodhulp
41

Gezondheid

Voedselzekerheid

Onze projecten

INKOMENSZEKERHEID

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
42

Sector:

Inkomenszekerheid

Regio:

Ouallam District, Niger

Periode:

15/12/2020 - 14/12/2022

Behoeftigen: 2.800
Budget:

€400.000,-

Versterken van de weerbaarheid in de Simiri
gemeente
Probleem:
Het doel van dit project was het versterken van
de weerbaarheid in drie kwetsbare
gemeenschappen in Simiri, Ouallam District,
Tillaberi regio. In deze regio kampen de
behoeftigen met diverse
klimaatveranderingen. Om de weerbaarheid te
vergoten focust dit project op het verbeteren
van voedselzekerheid voro 400 extreem arme
huishoudens; meer betrokkenheid bij
gediversifieerde en winstgevende
mogelijkheden voor levensonderhoud; en meer
sociale autonomie voor de 400 extreem arme
huishoudens.

Belangrijke thema's:

Inkomenszekerheid
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Aanpak:
Om de weerbaarheid tegen
klimaatveranderingen te versterken zijn de
volgende belangrijke resultaten geboekt:
- Het oprichten van een organisatie van
overlegvergaderingen met belangrijke
belanghebbenden;
- Selectie van 400 extreem arme huishoudens,
incl. huis-aan-huis bezoeken aan de
geselecteerde huishoudens om zeker te zijn dat
ze aan de selectiecriteria voldeden;
- Het aanleggen van een tuin- en watersysteem.
- De aanleg van de moestuin in drie dorpen.
- Het uitvoeren van onderzoek naar voeding
voor zuigelingen en jonge kinderen (IYCF) om
inzicht te krijgen in de huidige kennis en
praktijk.
- De start van het uitvoeren van een
waterproject

Extreme armoede

Voedselzekerheid

Sector:

Inkomenszekerheid

Regio:

Timboektoe, Mali

Periode:

31/12/2020 - 31/12/2022

Behoeftigen: 7.464
Budget:

€500.000,-

Ondersteuning van economische empowerment in
de Circle of Gourma Rharous
Probleem:
Mali is structureel kwetsbaar voor voedselonzekerheid. De economie is sterk afhankelijk
van landbouw, veeteelt, visserij en bosbouw.
Deze sector wordt echter beïnvloed door
klimaatverandering, conflicten en onderliggende armoede, wat resulteert in hoge en
escalerende voedselonzekerheidsniveaus.
Met veelzijdige gevolgen verergert de COVID19-epidemie een reeds verslechterende en
complexe humanitaire crisis, waar conflicten,
armoede en klimaatverandering samen meer
dan 6,8 miljoen mensen dringend nood hebben
aan humanitaire hulp. Meer dan 2,7 miljoen
mensen kampen met voedselonzekerheid door
een van bovenstaande oorzaken.

Aanpak:
Deze interventie van 24 maanden zal worden
uitgevoerd in de regio Timboektoe, in de dorpen
Gourzouguèye, Kel Horma II, Madiakoye en
Minkiri. Het project zal begunstigden
ondersteunen om de productiviteit van de
dorpen te verhogen door de ontwikkeling/
rehabilitatie van geïrrigeerde dorpsranden en
tegelijkertijd het genereren van alternatieve
inkomsten, bescherming en sociale cohesie in
de 4 doelgebieden te bevorderen. Het project
zal gericht zijn op 7.464 begunstigden. Een
participatieve aanpak is een belangrijk
onderdeel van de implementatie.

Belangrijke thema's:

Inkomenszekerheid

Extreme armoede

Voedselzekerheid
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Onze projecten

NOODHULP

Wij voorzien in de eerste levensbehoeften 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
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Sector:

SOS Noodhulp

Regio:

Beiroet, Libanon

Periode:

31/12/2020 - 14/06/2021

Behoeftigen: TBD
Budget:

€100.000,-

Noodhulp en hulp bij herstel aan families die zijn
getroffen door de explosies in Beiroet
Probleem:
Op dinsdag 4 augustus 2020 explodeerde een
magazijn in de haven van Beiroet met grote
hoeveelheden ammoniumnitraat. De explosies
en de daaruit voortvloeiende branden brachten
naar verluidt giftige stoffen in het milieu vrij.
De ontploffing veroorzaakte catastrofale
schade aan infrastructuur en gebouwen en
vernietigde of beschadigde ook een grote
hoeveelheid geïmporteerde goederen die in de
haven waren opgeslagen, evenals goederen
die voor export waren verwerkt. De zeehaven
van Beiroet was de belangrijkste haven van
Libanon waar 80 tot 90% van het commerciële
verkeer passeerde. Dit heeft geleid tot de
verplaatsing van huishoudens naar gebieden
die zich voornamelijk buiten het direct
getroffen gebied bevinden.

Aanpak:
Het belangrijkste doel van dit project is om voor
opvang en toegang tot levensmiddelen in
Beiroet te zorgen. Het project is gericht op
extreem kwetsbare huishoudens wiens huizen
het meest getroffen zijn door de explosie.
Huizen met lichte tot middelmatige schade
worden gerepareerd met timmerwerk en
glaswerk. Dit zal helpen om gezinnen te
beschermen, zowel wat betreft hun fysieke
veiligheid als tegen het weer dat in de wintermaanden zal verslechteren. Daarnaast worden
er watertanks geplaatst en zal het sanitair
indien nodig worden hersteld. Dit project zal
ook arbeiders inschakelen om puin van de
straten en rond de beschadigde huizen te
verwijderen.

Belangrijke thema's:

Wederopbouw

Noodhulp

WASH
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Sector:

SOS Noodhulp

Regio:

Izmir, Turkije

Periode:

03/11/2020 - 02/01/2021

Behoeftigen: 2.640
Budget:

€30.000,-

Dringende hulp voor de door de aardbeving
getroffen families in Izmir-Turkije
Probleem:
Op 30 oktober 2020 werd de westelijke
provincie Izmir getroffen door een krachtige
aardbeving, die tevens een kleine tsunami
veroorzaakte, waarbij 119 mensen het leven
verloren en meer dan duizend gewonden
vielen. Duizenden burgers konden hun huizen
niet meer in vanwege de schade aan de
gebouwen.
Het doel van het project is om dringende
noodzakelijke oplossing te bieden voor de
hygiëne- en voedselbehoeften van de door de
aardbeving getroffen gezinnen in İzmir via
voucherkaarten.

Aanpak:
Het project garandeert onmiddellijke
verstrekking van voedsel en hygiënevoorzieningen voor de door de aardbeving
getroffen gezinnen. Het project heeft met
succes de voucher-kaarten voor 893 gezinnen
(2.640 personen, waaronder 1.316 vrouwen en
1.324 mannen) veiliggesteld voor de aankoop
van voedsel en hygiëneartikelen van A101supermarkten die bijna in elke buurt van het
land verkrijgbaar zijn. Op deze manier draagt
het project bij aan het verlichten van het lijden
van door aardbevingen getroffen mensen.

Belangrijke thema's:

Voedselzekerheid
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Noodhulp

WASH

Sector:

SOS Noodhulp

Regio:

Khartoum, Soedan

Periode:

01/11/2020 - 31/01/2021

Behoeftigen: 500
Budget:

€17.000,-

Non-food noodhulp aan de door overstromingen
getroffen bevolking in de deelstaat Khartoum
Probleem:
De ongekende overstromingen in Soedan
hebben meer dan 860.000 mensen getroffen.
De staten Noord-Darfur, Khartoem, Blauwe Nijl,
West-Darfur en Sennar in het bijzonder waren
getroffen, goed voor 52 procent van iedereen
die getroffen was door hevige regenval in
Soedan. Alleen al in Khartoem werden in totaal
102.575 mensen getroffen, waarbij 3 mensen
de dood vonden, 12.370 huizen werden
verwoest en nog eens 8.145 huizen werden
beschadigd.

Aanpak:
Het belangrijkste doel is zorgen voor de
verlichting van het lijden van 250 kwetsbare,
door overstromingen getroffen mensen in het
kamp Altamanyat in de staat Khartoum, door
het verstrekken van non-foodartikelen (NFI's,
inclusief keukensets) om hen te beschermen
tegen de negatieve gevolgen van de
overstromingen en hen in staat te stellen een
menswaardig leven te leiden.

Landen zoals Soedan zijn Ultra High Risk Country (Ultra hoge Risico landen) die gesanctioneerd zijn.
Wij hebben daarom onze activiteiten in deze gebieden moeten stopzetten. Eerdere projecten zijn
wel voltooid. We willen wel benadrukken dat wij Syrische vluchtelingen die opgevangen worden in
omringde landen wel tot onze prioriteit behoren en wij daar waar mogelijk hulp bieden.
Belangrijke thema's:

Wederopbouw

Noodhulp

Voedselzekerheid
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Onze projecten

ONDERWIJS

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
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Sector:

Onderwijs

Regio:

Meisso, Ethiopië

Periode:

30/09/2020 - 01-10-2022

Behoeftigen:

10.000 kinderen

Budget:

€450.000,-

Inclusief kwaliteitsonderwijs voor kinderen
Probleem:
Het project wordt uitgevoerd in het door een
ramp getroffen district Meisso en richt zich op
het creëren van kansen door inclusief
kwaliteitsonderwijs aan te bieden aan 10.000
schoolgaande kinderen, inclusief ontheemden
en gastgemeenschappen.
Het project is bedoeld om de onderwijskloven
aan te pakken en 10.000 jongens en meisjes te
voorzien van kwaliteitsonderwijs. Middels dit
project wordt een veilige leeromgeving voor
alle kinderen gecreëerd.
Daarnaast worden extra lokalen en onderwijsgelegenheden gebouwd, toiletten en wasruimtes gerealiseerd en schoolmaterialen
zoals bureaus en apparatuur geleverd.

Aanpak:
Om het probleem aan te pakken wordt een
veilige leeromgeving gecreëerd voor 10.000
jongens en meisjes rondom de
vluchtelingencentra in Meisso.
Er worden schoolfaciliteiten en -diensten
verbeterd voor twee overvolle scholen om de
deelname va alle soorten kinderen aan te
moedigen, met de focus op meisjesstudenten,
vluchtelingenkinderen en kinderen met een
speciale behoeften.
Het aanbieden van schone en veilige toiletten
en wasruimtes zodat vooral meisjes iedere
dag van de maand naar school kunnen en niet
thuis hoeven te blijven tijdens hun
menstruatie.

Belangrijke thema's:

Gender gelijkheid

Onderwijs

Veiligheid
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Sector:

Onderwijs

Regio:

Marokko

Periode:

Schooljaar 2020/2021

Behoeftigen:

504 leerlingen

Budget:

€50.000,-

Onderwijsproject (POLE onderwijs)
Probleem:
Het Education for All-project is een
ontwikkelingsproject dat direct van invloed is
op de onderwijssector in Marokko. Het
Education for All-project komt voort uit een
initiatief dat de cruciale behoefte onder
kinderen/studenten identificeerde met
betrekking tot scholing en academische
ondersteuning en het gebruik van nieuwe
technologie via lokale partners in Marokko.
Deze behoefte werd op grote schaal waargenomen tijdens de periode van de noodsituatie op gezondheidsgebied als gevolg van
COVID-19. Om ervoor te zorgen dat kinderen
tijdens de pandemie kunnen deelnemen aan
kwalitatief onderwijs is de doelstelling gesteld
om leerlingen te ondersteunen om op afstand
te blijvenleren door de lessen online te volgen.

Aanpak:
Om ervoor te zorgen dat kinderen toegang
hebben tot de online lessen en geen onderwijs
hoeven te missen, distribueert Islamic Relief
Nederland schoolondersteuningskits.
De kit is bedoeld om ook kinderen met een
(financiële) achterstand gelijke kansen tot
onderwijs te bieden. De kit bestaat uit:
- Een internet/telefoon simkaart
- Een internet opwaardering van 10 maanden
- Een HP ElitePad 1000 G2 E10.1 tablet

Belangrijke thema's:

Gender gelijkheid
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Onderwijs

Noodhulp

Onze campagnes

INTEGRAAL

Onze projecten focussen op diverse thema's
zoals gezondheid, inkomenszekerheid, water
of onderwijs. Onze integrale projecten
combineren diverse thema's om nog meer
mensen op een effectieve manier te bereiken.

INTEGRAAL
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Sector:

Integraal / Interfaith

Regio:

Tana River Country, Kenia

Periode:

01/04/2020 - 30/04/2021

Behoeftigen: 1.000
Budget:

€170.000,-

Interreligieuze samenwerking op het gebied van
vredesopbouw en conflictpreventie (ICPCP)
Probleem:
Arme gemeenschappen in Tana River County
worden geconfronteerd met meerdere
uitdagingen: Religieuze intolerantie, hoge
niveaus van kwetsbaarheid, rampen en
conflicten, voedsel- en voedingsonzekerheid,
hoge niveaus van armoede, gebrek aan
toegang tot financiële middelen en weinig
toegang tot de markt. Dit project is bedoeld
om interreligieuze relaties en een vredige
cultuur te versterken. Verder worden
economische keuzes verbeterd door een
aantal inspanningen, waaronder vredesopbouw en interreligieuze activiteiten.

Aanpak:
Er worden zowel activiteiten op het gebied van
vredesopbouw en interreligie georganiseerd in
Tana River Country. Daarnaast wordt gefocust
op het variëren van activiteiten die inkomsten
genereren zodat meer werkgelegenheid en
inkomenskansen aangeboden worden.
Het project leidde tot: meer leiderschap en
deelname van religieuze leiders, jongeren en
vrouwen aan vredesopbouwprocessen;
verbeterde technische en institutionele
capaciteiten van religieuze leiders en
geloofsgroepen om gemeenschapsverzoening
te bevorderen; en meer kansen op gebied van
economische ontwikkeling en levensonderhoud
voor 'risicojongeren' en kwetsbare vrouwen.

Belangrijke thema's:

Gender gelijkheid
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Inter-Faith

Conflictpreventie

Sector:

Integraal

Regio:

Palu City, Indonesië

Periode:

01/10/2019 - 30/09/2021

Behoeftigen: 4.100
Budget:

€370.000,-

Bevordering van de rol van religieuze plaatsen in de
veerkracht van gemeenschappen en steden
Probleem:
Het district Donggala, de stad Palu en de
districten Sigi werden zwaar getroffen door
aardbevingen eind 2018. De aardbevingen
veroorzaakten een tsunami in het district
Donggala en de stad Palu en als gevolg een
bodemverweking in de stad Palu en het district
Sigi. De tsunami en bodemverweking hebben
het lijden van de mensen verergerd, omdat
daarmee alles is weggespoeld en opgeslokt:
huizen, bezittingen en landafbakening. Maar
ook mensen, huizen, voertuigen, bomen en alle
andere dingen zakten weg in de grond. De
grond slokte als het ware alles wat leefde en
wat erop stond op. Mensen zijn geschokt door
het feit dat duizenden mensen worden vermist,
verdronken en diep de grond in werden
gezogen.

Aanpak:
Het project heeft twee doelen: (1) het opbouwen
van veerkracht op gemeenschapsniveau tegen
aardbevingen, en (2) capaciteitsopbouw van de
overheid op districtsniveau in risicoanalyse,
planning, budgettering, paraatheid en alertheid
tegen aardbevingen. Bij het opbouwen van de
veerkracht van de gemeenschap werden twee
hoofdactiviteiten uitgevoerd: (a) het versterken
van het levensonderhoud van de gemeenschap
door technische bedrijfscapaciteit te bieden op
het gebied van productontwikkeling, verwerking,
marketing, ondersteuning van microfinanciering
en de oprichting van sociale ondernemingen, en
(b) het implementeren van Community Based
Disaster Risk Management (CBDRM).

Belangrijke thema's:

Noodhulp

Inter-Faith

Weerbaarheid
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Sector:

Integraal

Regio:

Machinga, Malawi

Periode:

31/12/2020 - 01/01/2023

Behoeftigen: 3.360
Budget:

€500.000,-

Verbeteren van de levensomstandigheden van
extreem arme gezinnen in Machinga omgeving
Probleem:
80% van de Malawische bevolking, van wie de
meerderheid vrouw is, is de landbouw de
economisch meest belangrijke sector, die een
aanzienlijk percentage van de bevolking
ondersteunt: één hectare per huishouden. Van
de 2,7 miljoen hectare die in Malawi is
aangeplant, wordt er 2 miljoen bebouwd door
kleine boeren. De productiviteit en winstgevendheid van deze boerderijen zijn door een
aantal factoren niet voldoende om aan de
basisbehoeften van huishoudens op het
gebied van voedsel en inkomen te voldoen;
beperkte landoppervlakte, chronische
armoede, gebrek aan toegang tot
kapitaal/kredietinvesteringen, beperkte
toegang tot hoogwaardige inputs, lage
technische capaciteiten, klimaatverandering
en slechte toegang tot markten.
Belangrijke thema's:

Extreme armoede
55

Aanpak:
Deze interventie, die bijdraagt aan "het
bevorderen van ultra arme gezinnen op een
opwaarts traject uit de armoede met kinderen
die worden verzorgd, goed gevoed en opgeleid",
is bedoeld om zich in de eerste plaats te richten
op 200 arme gezinnen in vijf dorpen, waar arme
huishoudens beperkingen hebben om de
bestaande natuurlijke hulpbronnen beter te
gebruiken voor betere levensomstandigheden,
vooral voor hun kinderen die rechtstreeks
worden getroffen (d.w.z. hoge morbiditeit,
ondervoeding, beperkte toegang tot onderwijsmogelijkheden). Dit project heeft als doel:
gerichte gezinnen hebben voedsel-zekerheid en
voeding en toegang tot basisdiensten
verbeterd; gerichte gezinsleden hebben de
financiële en sociale inclusie verbeterd; en
gerichte gezinnen hebben een beschermd,
gediversifieerd en veerkrachtig bestaan.

Inkomenszekerheid

Voedselzekerheid

Kengetallen 2020
BATEN
Voedselprogramma
(Ramadan/Kurban)
Algemeen
Wees programma
Rente donateurs
Totaal
OVERIGE BATEN
Rentebaten
Opbrengst huur pand
Totaal
KOSTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Autokosten
Fondsenwervingskosten
Algemeen
Totaal

2020
€

2019
€

2.289.616
3.834.519
2.217.735
42.322
8.384.192

1.835.212
2.792.091
1.908.994
56.788
6.583.085

500
60.735
61.235

514
69.382
69.896

534.492
4.089
73.848
17.023
3.460
230.642
27.997
891.551

525.045
24.125
61.748
18.233
4.529
169.969
63.603
867.252

Kosten fondswerving:
De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen in 2020, 7,3% (2019: 9,0%) van de in 2020
uit eigen fondsenwerving ontvangen baten. De kosten van beheer en administratie
bedroegen in 2020, 2,3% (2019: 3,3%) van de totale lasten plus besteding aan de doelen.
Besteding aan doelstelling:
De bestedingen aan de doelstelling bedroegen in 2020 € 6.918.725,- van de totale in 2020
ontvangen baten (2019: € 5.159.405,-). Voor een belangrijk deel worden de resterende
baten gereserveerd voor projecten en de financiering van calamiteiten in het nieuwe
boekjaar.
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