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Voorwoord
 

Het jaar 2020 introduceerde ons aan de term pandemie en het jaar 2021 werd het jaar
waarin de gevolgen van de pandemie pas écht duidelijk werden. Bedrijven die torenhoge
schulden opbouwden, studenten met enorme vertragingen en familieleden die we soms
maandenlang niet zagen. Desalniettemin, tegen de achtergrond van een pandemie gingen
natuurrampen, oorlogen en levensbedreigende hongersnoden gewoon door. 

Ook wij als stichting hebben de gevolgen van de pandemie aan den lijve meegemaakt.
Projecten liepen uit door verzuim onder onze plaatselijke collega's wereldwijd en
vertraging in de levering van grondstoffen. Maar u, de donateur, die steunde ons als nooit
te voren. 2021 is wederom een jaar met prachtige resultaten die wij dankzij u hebben
gerealiseerd. 

Internationaal en nationaal succes 
Islamic Relief Nederland heeft in 2021 projecten gerealiseerd in 9 landen en hulp geboden
aan duizenden behoeftigen wereldwijd. De noodklokken luidden in dit jaar in onder andere
Turkije, Jemen en Palestina. Met onze SOS projecten hebben wij op deze plekken, waar
de nood het hoogst was, enige stabiliteit laten terugkeren en voorzien in de belangrijkste
levensbehoeften. Naast de SOS projecten boekten onze jaarlijks terugkerende duurzame
projecten grote successen. Het Ramadanproject en het Kurbanproject behaalden dit jaar
recordopbrengsten. Wat onze jaarlijks terugkerende projecten gemeen hebben, is dat zij
niet ingericht zijn om brandjes te blussen, maar om duurzame verandering te brengen. Wij
streven naar een dag waarop Islamic Relief Nederland overbodig wordt. 

Ook in Nederland zijn wij actiever dan ooit
Onze jaarlijks terugkerende bezorgprojecten zoals het Cakeproject en de
ramadan/kurban/warmtepakketten overstegen in 2021 de voorgaande opbrengsten.
Onze vrijwilligers reisden kilometers af om u met een glimlach het pakket te bezorgen en
oog in oog te staan met de donateur. Deze campagnes resulteren in meer dan €100.000,-
aan donatiegelden. Enorm geliefd bij u als donateur en nog meer gewaardeerd door de
duizenden behoeftigen wereldwijd. Naast de campagnematige projecten, hebben wij in
2021 maandelijks complete voedselpakketten uitgedeeld aan ruim 300 Nederlandse
families. Naast voeding voor het lichaam, investeerden wij ook in brainfood. In 2021 rolde
wij het KIE-project uit en gaven wij meer dan 100 Amsterdamse leerlingen uit
minimagezinnen bijlessen. Iedereen verdient namelijk een kans om te excelleren en de
sleutel om dat te doen is kennis. Dit kunnen wij mogelijk maken dankzij de opgebouwde
naamsbekendheid en het vertrouwen wat wij hebben in Nederland. Daardoor hebben wij
onder andere afgelopen jaar een geschenk van ongekende waarde in de vorm van het
monumentale pand aan de Batjanstraat in Amsterdam Oost ontvangen. De voormalige
Arabische school waarmee Islamic Relief Nederland haar sociaal maatschappelijke
activiteiten gaat uitbreiden en dichterbij haar donateurs in dit deel van Amsterdam komt. 
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Wie de mens niet dankt, dankt Allah niet
Zoveel successen en de eerste aan wie wij deze te danken hebben is Allah swt, Alle lof
aan Hem. De Voorziener die eenieder in staat stelt om te doneren en de Wahaab die uw
rijkdommen succesvol doet toekomen aan de behoeftigen. De donateur die wij niet
voldoende kunnen bedanken voor de onuitputtelijke steun. Maar er is nog een factor die
de welverdiende aandacht krijgt: onze collega's. De mensen die zich elke week inzetten
om uw euro op de beste wijze te besteden. Die de campagnes bij u onder de aandacht
brengen. De mensen die hun voldoening halen uit het voorzien van behoeftigen lokaal en
internationaal. Dat werk is meer dan 'gewoon werk'. Moge Allah swt het accepteren als
een aanbidding. 

Weesproject: het kindje van Islamic Relief Nederland. Het Weesproject is het project waar
onze stichting mee begon en wat nog elk jaar vele nieuwe donateurs trekt. Immers, de
positie van het weeskind en diegene die het onderhoudt, daar valt niet over te twisten.
Onze missie is pas voltooid als er geen weeskinderen meer aan hun lot worden
overgelaten. Wij laten dat niet toe, en u ook niet blijkt. Momenteel onderhouden wij samen
met u meer dan 5000 weeskinderen. U geeft geen geld, maar u geeft een toekomst aan
een kind die de hoop daarin al was verloren. 

De toekomst staat voor de deur
Alhamdulilah kunnen wij terugblikken op resultaten die het hart verblijden. Echter, kijken
wij ook vooruit. Wij willen u steeds beter van dienst zijn en het donatieproces continu
verbeteren. De komende tijd zullen wij hard aan de slag gaan met efficiëntie en het
verbeteren van onze online kanalen. Zo mist u nooit iets en kunt u met nóg meer
zekerheid uw donatie verrichten.

En die zekerheid, dat is onze verantwoordelijkheid. Wij zijn ons namelijk erg bewust dat
wij over elke euro verantwoording moeten afleggen bij u én bij Allah swt. Heeft u vragen
over de besteding van uw donatie, schroom dan niet om ons te contacteren. Wij staan
hier altijd voor open en moge Allah swt ons daarin bijstaan. Uw amaanah weegt zwaar. 

Dank u hartelijk voor het vertrouwen in Islamic Relief Nederland in 2021. Wij hopen u in de
komende jaren datzelfde vertrouwen te geven en danken u nogmaals voor elke like, share
en euro. Moge Allah swt de beloning vermenigvuldigen voor iedere donateur, partner,
vrijwilliger, medewerker en leverancier.

Door M'hamed Abalhaj, General Manager
Islamic Relief Nederland
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Informatie IRN
Organisatie // Bestuur 
Statuten // Directie // MKB  
Scholen // Personeel // 
Stagiaires // Vrijwilligers 

CAMPAGNES (SEASONALS)
Sponsor een Wees // Ramadan
Kurban // Winter

ONZE PROJECTEN
Wash // Inkomenszekerheid //
Noodhulp // Integraal 
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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 twee
bestuursleden, zeventien medewerkers (11.8 fte) en ruim 1.200 vrijwilligers
behartigen wij de belangen van behoeftigen in het 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 en 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 te 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 sekse. 

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 micro-
krediet. 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
Ethiopië
India
Indonesië

Jemen
Jordanië
Kenia
Libanon
Malawi
Mali

Marokko
Niger
Pakistan
Palestina
Somalië
Tsjetsjenië
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Van project idee tot implementatie - stappenplan:

Onze werkwijze

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)
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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.



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 2021 bestond het dagelijks bestuur van
Islamic Relief Nederland uit twee leden:

Voorzitter
Secretaris

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. 

Dhr. dr. J. Zahri
Dhr. N. Acherrat

Overige informatie
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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
2021 hebben wij ruim €40.000,- 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.

13



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 2021 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 2021 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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2
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 2021

Ramadan
Ramadan Rapport 2021

Kurban
Kurban Rapport 2021
Eid ul Adha Gifts 2021

Winter
Winter Rapport 2021
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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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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. Weeskinderen die vanuit het verleden gesponsord werden via Islamic Relief Nederland
laten wij niet zomaar vallen. Deze weeskinderen worden nog steeds gesponsord. Nieuwe
weeskinderen worden echter niet meer gekoppeld aan nieuwe donateurs.



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
Onze campagnes
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 €849.986,-
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10.000

Syrische vluchtelingen die opgevangen worden in omringde landen (zoals Turkije) behoren tot onze prioriteit en daar
waar mogelijk bieden wij hulp. 



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
Onze campagnes
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 €2.852.944
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Syrische vluchtelingen die opgevangen worden in omringde landen (zoals Turkije) behoren tot onze prioriteit en daar
waar mogelijk bieden wij hulp. 
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 €76.000,-
2021

GIFTS
EID UL ADHA

23

MALI
454 EID
GIFTS 

PALESTINA 
942 EID
GIFTS 

€38.000,-€38.000,-

4.710

 
AANTAL

BEHOEFTIGEN
MALI

€76.000,-

 
TOTAAL 

UITGEGEVEN 

2.270

 
AANTAL

BEHOEFTIGEN
PALESTINA

6.980

 
TOTAAL 
AANTAL

BEHOEFTIGEN



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
Onze campagnes
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 €130.272,-
2021

JORDANIË

RAPPORT
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€60.162,-€70.110,-

16.980

 
TOTAAL AANTAL

BEHOEFTIGEN

€200.273,-

 
TOTAAL 

UITGEGEVEN 

€70.000,-

1.322
VOEDSEL

PAKKETTEN
 

675
WARMTE

PAKKETTEN
 

MAROKKO
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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
Marokko
Zuidoosten van Marokko
Afar regio, Ethiopië
Ouallam, Gounizé and Kobi Villages, Niger
Kilifi, Kenia
Tana River Country, Kenia

Inkomenszekerheid
Bosnië-Herzegovina 1
Bosnië-Herzegovina 2

Noodhulp
Gaza, Palestina
Balkh, Afghanistan
Turkije

Onderwijs
Marokko

Integraal
Jordanië
Ouallam district, Niger
Dialakoroba, Kati, Mali
Meisso, Ethiopië



WATER

WATER
Onze projecten

Islamic Relief Nederland werkt aan
voorzieningen voor schoon drinkwater en

sanitair en zorgt voor voorlichting omtrent
hygiëne.

28



Probleem:
Het Suqya Al-Khayr project beoogt een
duurzame oplossing te bieden met betrekking
tot de drinkwater- en irrigatievoorziening voor
10.000 bewoners in 12 landelijke gebieden,
verspreid over 3 Marokkaanse provincies.
Hierdoor wordt de drinkwatervoorziening
gemoderniseerd en verduurzaamd, en worden
de boeren door modernere middelen
gestimuleerd de produktie van hun
landbouwgewassen te verhogen; dit zal
positief bijdragen aan hun financiële en
economische stabiliteit, alsmede aan de
werkgelegenheid van de lokale bevolking, om
zodoende ook een halt toe te roepen aan de
plattelands-vlucht. 

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

WASH

MAROKKO

01/05/2021 - 31/08-2021

10.000

€123.285

Suqya Al-Khayr 

Verduurzaming van drinkwatervoorziening
en het opzetten van waterpunten voor
drinkwater. 
Uitrusting van drinkwaterputten voor
irrigatie met behulp van natuurlijke
hulpbronnen, zoals zonne-energie.  
Vervanging van fossiele energie-bronnen
voor waterputten door duurzame
alternatieven. 
Verhoging van landbouwproduktie en –
opbrengst, om zo de stabiliteit van de
boeren te verbeteren en (werk)perspectief
te bieden voor arbeider

Geplande resultaten: 

Gender gelijkheid Gezondheid WASH

Belangrijke thema's:
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Probleem:
Het Aqua-Noor project is een duurzaam
ontwikkelingsproject ten behoeve van de
nomaden in het zuidoosten van Marokko. Het
hoofddoel is om de sociaal-economische
situatie en de manier van leven van 135
nomadische families te verbeteren.  Het
project speelt in op de grote behoefte die was
ontstaan om de energievoorziening om te
zetten naar duurzame energie. Evenals de
behoefte aan modernisering van de levering
van drinkwater en sanitaire voorzieningen,
zoals openbare toiletten. Dit AQUA-NOOR-
project ten behoeve van de nomaden is een
voortzetting van andere duurzame
ontwikkelingsprojecten. Dit soort projecten
bieden hoop voor de bevolking op een
menswaardiger bestaan. 

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

WASH

Zuidoosten van Marokko

01/10/2021 - 30/05/2022

135 families

€195.456,-

Aqua Noor

Bijdragen aan de duurzame energie en de
veiligheid van de nomaden in het
zuidoostelijke deel van Marokko. 
Bijdragen aan de drinkwatervoorziening en
toegang tot water voor een symbolische
prijs.  
De installatie van sanitaire systemen (135
openbare toiletten) aangepast aan de
nomadische omgeving.  
Het oprichten van coöperaties om de
nomaden op te leiden het beheer van het
drinkwatersysteem te onderhouden en
beheren, en om ze te helpen bij het fokken
en het verhandelen van vee. 

Geplande resultaten: 

Weerbaarheid Gezondheid WASH

Belangrijke thema's:
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Vier bestaande waterputten worden
hersteld en ontwikkeld. 
Vier waterputten met handpompen en op
fossiele brandstoffen gestookte
waterputten worden vervangen door
klimaatslimme zonnepompen.  
Vier watertransportsystemen zullen
worden hersteld en uitgebreid om de
inclusieve toegang tot water voor
kwetsbaren te verbeteren.  
28 leden van de lokale gemeenschap
worden getraind in effectief waterbeheer
en basisbediening en onderhoud. 

Geplande resultaten:
Dit project wordt uitgevoerd om de de toegang
tot veilig en schoon water te verhogen voor
8.000 door droogte getroffen veehouders in
Ewa, Gullina en Yalo Woredas, Zone 4 van de
Regio Afar.  

Probleem:
Dit project zal worden uitgevoerd in Ewa,
Gullina en Yallow Woredas van de regio Afar.
Het project zal zich vooral gaan richten op het
verbeteren van de toegang tot veilig drinkwater
voor ongeveer 8.000 Afar behoeftigen die
voortdurend worden getroffen door
klimaatgerelateerde rampen. Dit zal worden
gedaan door herstel en ontwikkeling van
waterputten, vervangen en leveren van
klimaatslimme zonnepompen, uitbreiden en
herstel van watertransportsystemen en de
versterking van de lokale gemeenschappen.  

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

WASH

Afar regio, Ethiopië

01/08/2021 - 31/01/2022

8.000 behoeftigen

€140.000

Watercentraleproject Ethiopië

Duurzaamheid Gezondheid WASH

Belangrijke thema's:
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Probleem:
Niger is een Sahel-Sahara land in het hart van
Afrika. Driekwart van het land bestaat uit
woestijn. De bijna 12 miljoen inwoners
kampen met diverse waterproblemen: weinig
regen en schaarse en/of moeilijk te bereiken
grondwater. In de dorpen Ouallam, Gounizé en
Kobi zal dit project bijdragen aan een
verbeterde welzijn van de gemeenschap, met
name voor vrouwen en kinderen die
verantwoordelijk zijn voor het mobiliseren van
water in de dorpen. 

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Watercentraleproject Niger

Een verbeterde toegang tot veilig
drinkwater voor 10.233 mensen in de
dorpen van Ouallam, Gounizé en Kobi. 
Een verbeterd beheer van waterfaciliteiten
door de capaciteiten van water comités te
verbeteren in de dorpen van Ouallam,
Gounizé en Kobi. 
Meer bewustzijn over waterkwaliteit,
hygiëne in de gemeenschap en sanitaire
werkwijzen voor 1400 huishoudens in de
dorpen van Ouallam, Gounizé en Kobi. 

Geplande resultaten:
Een verbeterd gebruik van schoon en veilig
water door 10.333 mensen in de dorpen van
Ouallam, Gounizé en Kobi. 

GezondheidGender gelijkheid WASH

Belangrijke thema's:
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WASH

Ouallam, Gounizé and Kobi
Villages, Niger

01/09/2021 - 30/04/2022

10.233 behoeftigen

€140.000,-



Probleem:
Het project heeft als doel de onderwijs-
infrastructuur, WASH faciliteiten, kinder-
rechten te verbeteren en een cultuur van
milieubehoud creëren. Dit zal worden gedaan
door de verbetering van de schoolinfra-
structuur door de bouw van 10 klaslokalen,
renovatie van 10 lokalen en de levering van
300 milieuvriendelijke bureaus. Daarnaast
zullen de WASH faciliteiten worden verbeterd
door de installatie van watergoten, watertanks
en de aansluiting van scholen en de
gemeenschap met leidingwater. Ook zal er
gepleit worden voor de bescherming van
kinderrechten. Ten slotte, milieubehoud door
middel van milieuclubs op scholen en
deelname aan acties voor het planten van
bomen in de gemeenschap. 

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Geïntegreerde WASH voor onderontwikkelde
scholen in de regio Kilifi 

Verhoogd toegang tot kwaliteitsonderwijs
door de creatie van vriendelijke leer-,
water-, en sanitaire infrastructuur. 
Betere toegang tot veilige
watervoorziening en sanitaire faciliteiten. 
Meer bewustzijn over kinderrechten.  
Verbeterde cultuur voor milieubehoud. 

Geplande resultaten:
De schoolprestaties, WASH infrastructuur, de
bescherming van kinderrechten en het behoud
van het milieu zullen worden verbeterd.  

 

Onderwijs Veiligheid WASH

Belangrijke thema's:

WASH

Kilifi, Kenia

01/09/2021 - 31/08/2023

2.250 behoeftigen

€450.000,-
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Probleem:
Gebieden die worden gedomineerd door
veehouders hebben het meest te maken met
waterproblemen. De grootste uitdaging in de
gebieden zijn permanente waterbronnen. Het
gebied is voornamelijk afhankelijk van ‘earth
pans’ die slechts water voor twee tot drie
maanden kan vasthouden na regenval. Dit
dwingt de mensen uit het gebied te verhuizen
nadat het water uit de ‘earth pans’ is verbruikt.
De verhuizingen hebben grote gevolgen gehad
voor de nederzettingen in het gebied en voor
het onderwijs van de kinderen. Dit verklaart de
lage schoolinschrijving en retentie. De meeste
kinderen worden ontmoedigd of gaan van
school af omdat zij water moeten halen voor
gebruik in de school, van school naar de
nabijgelegen ‘earth pans’ is ongeveer 3 km.  

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Toegang tot schoon en veilig water in Tana-River
County 

Een verhoogde schoolinschrijving en
retentie in ECDE en lager onderwijs.  
Een verbeterde toegang tot schoon water
voor gemeenschappen in de beoogde
gebieden. 

Geplande resultaten: 
Een betere toegang tot schoon en veilig water
voor huishoudelijk en vee gebruik.  

Gezondheid Inkomenszekerheid WASH

Belangrijke thema's:
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WASH

Tana River Country, Kenia

15/12/2021 - 15/08/2022

1200 huishoudens

€140.000,-



INKOMENS-
ZEKERHEID

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.

INKOMENS-
ZEKERHEID

Onze projecten
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Probleem:
Het doel van dit project is om zestig arme
gezinnen een kans te geven om een eigen
bedrijf te beginnen. Naast apparatuur (kassen)
zullen de behoeftigen ook kennis krijgen over
landbouw middels onderwijs- en
mentorprogramma's. In een periode van zes
maanden zullen zij een team van mentoren uit
verschillende gebieden (zoals landbouw,
marketing, financiën, recht etc.) tot hun
beschikking hebben. 

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Inkomenszekerheid

Bosnië-Herzegovina

20/03/2021 - 20/03/2022

60 direct, 180 indirect

€240.000,-

Broeikassen en bedrijfseducatie voor behoeftigen in
Bosnië-Herzegovina  

Behoeftigen ontvangen kassen die nodig
zijn om landbouwproducten te produceren.
Daarnaast ontvangen zij technische kennis
over het gebruik van deze kassen.  
De werkloze behoeftigen worden
zelfstandige ondernemers. Zij weten hoe ze
een eigen bedrijf moeten opzetten middels
een businessplan. Tevens weten zij hoe ze
een product op de markt moeten brengen. 
Het inkomen van de behoeftigen is
gestegen. Zij brengen de producten op de
markt en weten hoe zij hun bedrijf verder
kunnen uitbreiden. 

Geplande resultaten: 

Inkomenszekerheid Kennisvergaring Voedselzekerheid

Belangrijke thema's:
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Geplande resultaten: 
Dit project is ontworpen om een lange termijn
oplossing te bieden aan de Bosnische
bevolking. Het plan is om leningen beschikbaar
te stellen aan 120 weduwen 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. Het
project heeft als doel weduwen te empoweren
om beslissingen te kunnen nemen, een actieve
rol te spelen in hun eigen huishouden en een
rolmodel te zijn voor andere vrouwen in hun
gemeenschap. Uitbreiden van hun huidige
bedrijven of het starten van een nieuw bedrijf. 

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.
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.

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Inkomenszekerheid

Bosnië-Herzegovina

01/09/2021 - 30/11-2022

120 weduwen & weesfamilies

€200.000,-

Microfinance II - Het empoweren van weduwen- en
weesfamilies in Bosnië-Herzegovina 

Gender-gelijkheidInkomenszekerheid Weeskinderen

Belangrijke thema's:
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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
Onze projecten
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Probleem:
Gaza heeft te maken gehad met meerdere
escalaties van conflicten, die de reeds ernstige
humanitaire crisis in de enclave verergerd.
De jarenlange blokkade, beperkingen, gevaar
en onzekerheid is wat Palestijnen hebben
moeten doorstaan en tot de dag van vandaag
nog steeds meemaken. Hierdoor is ongeveer
80 procent van de bevolking afhankelijk van
humanitaire of overheidssteun om te
overleven. Het doel van het project is om bij te
dragen aan een betere bescherming en minder
lijden van de door crisis getroffen
gemeenschappen en mensen in Palestijnse
gebieden en Gazastrook.

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

SOS Noodhulp

Gaza, Palestina

15/05/2021 - 15/11/2021 

100.000 behoeftigen

€120.000,-

SOS - Noodoproep Palestijnse gebieden / Gaza 

Geplande resultaten: 
Het belangrijkste doel is het bieden van
voedselzekerheid aan de kwetsbaarste
gezinnen in Gaza, middels het eenmalig
uitdelen van voedsel- en non-foodvouchers en
van hygiëneartikelen aan 14.500 gezinnen. Ook
stelt Islamic Relief zich ten doel het
ondersteunen van de gezondheidssector, door
het verstrekken van medische basishulp en
dringende medische artikelen, zoals medicijnen,
laboratorium-materiaal en andere noodzakelijke
medische gebruiksartikelen te verstrekken. 

Wederopbouw Noodhulp WASH

Belangrijke thema's:
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Probleem:
Sinds de overname van het bewind en de
onrust in Afghanistan, is de politieke en
economische stabiliteit van Afghanistan
verzwakt. Het doel van dit project is
humanitaire hulp te bieden aan de kwetsbare
gemeenschappen in de de provincie Balkh. Het
project is vooral gericht op het verbeteren van
de voedselzekerheid van huishoudens
getroffen door droogte, conflicten en
COVID19. 
 

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

SOS Noodhulp

Balkh, Afghanistan

15/01/2022 - 14/04/2022

12.058 behoeftigen

€25.000,-

SOS - Humanitair hulp voor de voedsel-
onzekerheid in Afghanistan 

Geplande resultaten: 
Verbeterde voedselzekerheid voor de
gemeenschappen in Balkh die zijn getroffen
door rampen en conflicten. Om de getroffen
behoeftigen in Afghanistan te helpen, worden
zij voorzien van voedselpakketten, hygiënesets,
wateropslagsets, non-food artikelen en nood-
tenten. 

VeiligheidVoedselzekerheid Noodhulp

Belangrijke thema's:
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Probleem:
Door de warme zomer en de hitte in Turkije in,
hebben extreme bosbranden grote delen van
de Middellandse Zeekust in as gelegd.
Duizenden mensen zijn geëvacueerd. De
branden slokten diverse Turkse dorpen en
steden op. Het bestrijden van de branden ging
met veel moeite. Om de behoeftigen die
getroffen zijn door de bosbranden te helpen,
sloeg Islamic Relief Nederland de handen
ineen met Turkish Red Crescent.

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

SOS Noodhulp

Turkije

15/09/2021 - 15/03/2022

2.035 behoeftigen

€30.000,-

Noodhulp bij bosbranden in samenwerking met de
Turkse rode halve maan 

Geplande resultaten: 
Het doel van dit project is de verbetering van de
sociaaleconomische status van slachtoffers
van rampen. Dit zal worden gedaan door middel
van levering van voedselpakketten, hygiëne
pakketten, vouchers, huishoudelijk apparatuur
en textiel apparatuur. Door de distributie van
deze belangrijke benodigdheden streeft Islamic
Relief Nederland er samen met Turkish Red
Crescent voor om het leven van de
rampslachtoffers te verbeteren. 

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. 

Gezondheid Noodhulp Voedselzekerheid

Belangrijke thema's:
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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
Onze projecten
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Probleem:
Het eerste deel van het project had o.a. tot
doel de opgelopen leerachterstand n.a.v. de
COVID-pandemie in te halen, mede door de
distributie van tablets. Het  tweede deel van
het project “Onderwijs voor iedereen 2” beoogt
de digitale vaardigheden van leerlingen aan te
leren dan wel te verbeteren. Dit is des te
dringender geworden naar aanleiding van de
recente Covid-pandemie, waardoor lessen veel
meer digitaal werden gegeven. Het project is
bedoeld om studenten te ondersteunen,
afhankelijk van hun opleidingsniveau, om op
afstand lessen en cursussen te volgen en mee
te doen met online discussiegroepen. Ook
omvat het project een ‘face-to-face'
component en beoogt het te zorgen voor
distributie van schoolbenodigdheden.
 

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Onderwijs

Marokko

01/09/2021 - 31-08-2022 

350 leerlingen

€30.000,-

Educatie voor iedereen II - Ondersteuningsproject
voor scholen op het platteland 

Distributie van digitale kits (tablet of
vervanging/aanvulling) voor 174 kinderen
en van zogenaamde 'face-to-face'-kits voor
nog eens 174 kinderen, bestaande uit
schooltassen met notitieboekje en etui. In
totaal worden dus 348 leerlingen, de helft
meisjes, voorzien van leermiddelen. (Het
betreft leerlingen in het 6e leerjaar van de
lagere school uit arme en kwetsbare
gezinnen, die in precaire omstandigheden
leven. Een grote meerderheid van deze
kinderen is wees). 
Communicatie met de lokale autoriteiten. 
Planning van inzet van docenten voor
ondersteunende cursussen. 

Geplande resultaten: 

Gender gelijkheid Onderwijs Veiligheid

Belangrijke thema's:
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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
Onze campagnes
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Probleem:
Jordanië kampt decennialang met
economische problemen als gevolg van
verschillende conflicten. Er is sprake van een
hoge werkloosheid (24%), met name in het
noorden waar vooral Syrische vluchtelingen
worden opgevangen. De werkloosheid draagt
bij aan sociale spanningen en zet meer druk
op de al kwetsbare economie. Vooral vrouwen
en jongeren lijden zwaar onder de slechte
situatie. Omdat de arbeidsparticipatie onder
vrouwen laag is, is het verbeteren van de
toegang tot beroepsopleidingsprogramma’s
van cruciaal belang voor deze groep. Zo kan
het genereren van inkomsten en het veilig-
stellen van duurzame middelen worden
vergemakkelijkt om de zelfredzaamheid van
vluchtelingen te bevorderen.

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Integraal

Jordanië

01/04/2021 - 30/04/2022

60 huishoudens

€180.000,-

Het versterken van de veerkracht van vrouwen in het
noorden van Jordanië 

Geplande resultaten: 
60 huishoudens met een vrouwelijk hoofd
krijgen toolkits of startende bedrijven na het
volgen van trainingen over verschillende
onderwerpen die op basis van de gedefinieerde
behoefte wordt aangeboden. 

Tevens zullen 500 gezinnen (waarvan 70%
Syrische vluchtelingen en 30% Jordaanse
gastgemeenschapsleden) hygiënekits
ontvangen. De inhoud van de kit bestaat onder
andere uit zeep, handdesinfectiemiddelen en
een tandenborstel en -pasta. Deze groep
behoeftigen werd hard getroffen door de
COVID-19-pandemie, waardoor de toegang tot
basishygiënemiddelen is verslechterd.

Inkomenszekerheid KennisvergaringGender gelijkheid

Belangrijke thema's:
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Probleem:
Het belangrijkste doel van dit project is het
vergroten van de toegang tot
basisvoorzieningen. De Nigerese
basisvoorzieningen, waaronder het onderwijs-
en het gezondheidsstelsel, krijgen structureel
te weinig geld en het niveau van openbare
middelen dat aan deze sectoren wordt
toegewezen, wordt gekenmerkt door sterke
ongelijkheid tussen stad en platteland. Sinds
2014 heeft de veiligheidssituatie van het land
de regering er bovendien toe aangezet om de
begroting voor basisdiensten te verlagen,
wegens de verhoging van militaire uitgaven.
Dit project wil bijdragen aan de verbetering van
de levensomstandigheden van de bevolking
van vier gemeenschappen in het Ouallam
district in de Tillabery regio. 

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Integraal

Ouallam district, Niger

01/09/2021 - 30/11/2022

7.340 behoeftigen

€450.000,-

Versterking van de toegang van gemeenschappen
tot sociale diensten in Tillabery (RCASS) 

Een verbeterde leeromgeving voor de
kinderen in drie dorpen van het Ouallam
district, o.a. door de bouw van 8 klaslokalen. 
Een verbeterd gebruik van de gezondheids-
faciliteiten voor de bevolking van drie dorpen
van het Ouallam district, middels een
‘upgrade’ van de faciliteiten (van
gezondheidspost naar gezondheidscentrum)
en herstel van openbare toiletten. Tevens
worden de gezondheidscentra voorzien van
voldoende meubilair, medische apparatuur
en opstartmedicatie. 
Het versterken van de capaciteit van vier
gemeenschappen om de basisdiensten en
infrastructuur (onderwijs en gezondheid) in
stand te kunnen houden. Tevens worden
bewustwordingssessies georganiseerd over
kinderbescherming, onderwijs voor meisjes
en gedwongen huwelijken op jonge leeftijd. 
 

Geplande resultaten: 

GezondheidOnderwijs Weerbaarheid

Belangrijke thema's:
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Gezondheid Veiligheid

Probleem:
Mali kampt met problemen om te voorzien in
de basisvoorzieningen, zoals schoon water en
onderwijs van haar inwoners. Gemiddeld gaan
kinderen zevenenhalf jaar naar school
tegenover tweeënhalf jaar op het platteland.
Om goed te ontwikkelen en de vaardigheden te
leren die nodig zijn om een stabiele toekomst
en omgeving te bouwen, zijn deze
gemiddelden verre van toereikend.

Dit project heeft als doel de kwetsbaarheden
van de gemeenschappen aan te pakken door
de sociale infrastructuur te verbeteren en door
te investeren in verbeterde, gevarieerde en
veerkrachtige levensonderhoud systemen. Dit
project wordt uitgevoerd in de dorpen Bogolla,
Ballala and Molobola in Commune of
Dialakoroba, Circle of Kati.

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Integraal

Dialakoroba, Kati, Mali

01/10/2021 - 30/09/2023

6.647 behoeftigen

€400.000,-

Yiriwa Sira
De weg naar ontwikkeling 

Een verbeterde toegang tot sociale
basisvoorziening in Bagola, Ballala en
Mobala (gemeenten van Dialakoroba). 
Verbeterde mogelijkheden in het
levensonderhoud voor kwetsbaren.
Versterkte capaciteiten van gemeen-
schappen op het gebied van sociale
bescherming.
Toegang tot onderwijs, schoon water en
duurzaam landbouw creeëren.
Drie klaslokalen, uitgerust met latrines en
een kantoorgebouw. Voldoende
lesmateriaal, meubels en het opleiden van
onderwijzend personeel. 
Drie watersystemen op zonne-energie.
Drie moestuinen om inkomsten te
verwerven om schoolgeld te kunnen betalen
en betere voedselzekerheid.

Geplande resultaten: 

Belangrijke thema's:

Voedselzekerheid
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Veiligheid Extreme armoede Vluchtelingen

Probleem:
Als gevolg van constante conflicten tussen de
Oromo en Somalische gemeenschappen, zijn
honderd-duizenden mensen uit diverse
gemeenschappen ontheemd. Voorheen
ondersteunden IR en andere NGO's de
ontheemden bij het vervullen van de
basisbehoeften, maar sinds hun hervestiging
hebben ze niet zoveel steun gekregen behalve
het maandelijkse rantsoen dat niet voldoet aan
de vereiste basisbehoefte. Het doel is dan ook
deze ontheemden beter in staat te stellen een
beter inkomen te verwerven door hun opleiding
te verbeteren en eventueel kredieten te
verstrekken als zij een eigen zaak zouden
willen beginnen. 

Sector:

Regio:

Periode:

Behoeftigen:

Budget:

Integraal

Meisso, Ethiopië

15/11/2021 - 14/11/2023

3.320 behoeftigen

€400.000,-

Duurzame oplossingen voor ontheemden in Meisso 

Geplande resultaten: 
Het hoofddoel van het project is om tegen 2023
een bijdrage te hebben geleverd aan de
zelfredzaamheid van ontheemden en het tegen
gaan van extreme armoede in Meisso, door
ondersteuning van naar steden getrokken
ontheemden. Deze mensen ondervinden
moeilijkheden bij het vinden van werk in de stad
door hoge werkloosheid, ook al bevinden ze
zich in de de productieve leeftijd. Door toegang
te geven tot opleiding en financiering, zullen zij
in staat zijn hun technische en ondernemers-
vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren,
waardoor hun kansen om economisch
zelfvoorzienend te zijn vergroot worden. 

Belangrijke thema's:
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