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Voorwoord 
 
De afgelopen periode is het voor de hele wereld een bizarre en heftige periode 
geweest waarin heel veel mensen getroffen zijn! Hetzij door ziekte of de angst 
daarvoor of door werk verliezen, je naaste verliezen, je zekerheden verliezen... 
Ook in Europa was het heftig en wij als IOP hielden dan ook ons hart vast voor 
wat er in Afrika zou gaan gebeuren! Als het in Italië al zo vreselijk was, hoe zou 
het daar dan wel niet worden? Gelukkig konden we snel een noodfonds creëren 
met de DING (Denmark, Italy, Netherlands, Germany) en Luxemburg. 
Uiteindelijk is de hele regio van Ilula niet getroffen en zijn er geen Covid-19 
patiënten geweest! Het ziekenhuisje was wel goed voorbereid, in de zomer waren 
er al zuurstofgenerators vanuit Nederland die kant opgegaan, de jeugdgroep van 
de Lichtkring had die meegenomen. Maar de zuurstofcylinders waren bijna leeg, 
en geld voor de refill was er niet. Gelukkig werd er een sponsor gevonden en de 
flessen kwamen volledig hervuld terug van Dar es Salaam. 
Verder gebeurde er weinig in het ziekenhuis, behalve dan de dagelijkse gang van 
zaken. De moeders bevielen van hun kinderen, de patiënten met malaria kwamen 
en gingen en de artsen en verpleegkundigen werkten en iedere dag werd er 
gebeden voor het land, maar ook voor ons hier in Europa! Het is fijn te weten dat 
er mensen op de wereld zijn die, ook al wonen ze ver van elkaar en staat hun 
cultuur ook mijlen ver van elkaar, aan elkaar denken en voor elkaar bidden, zeker 
in deze onzekere tijden! Wij willen dan ook u allemaal een goede zomer 
toewensen en hopen dat u gelukkig en gezond zal blijven, hier in Nederland, in 
Europa en in Afrika! En degenen die getroffen zijn op wat voor manier dan ook 
wensen we heel veel sterkte en veerkracht toe! 
 
Het bestuur: 
Paulien, Annelies,  
Klaas, Joke en Job 
 

 
 
 
 
 
 

 

Stichting 
Ilula Orphan 

Program 
Een sponsoring programma 

om (wees)kinderen in Ilula-Tanzania  
onderwijs en zorg te bieden. 

 



 
 
Lieve sponsoren, donateurs en adverteerders 
 
Op dit moment is corona aardig onder controle maar nog lang niet weg uit onze 
samenleving. 
Langzaam aan mogen we weer steeds meer. 
Of  onze rommelverkoop van juli weer door mag gaan in aangepaste “corona” 
vorm is nog niet zeker. Op 1 juli krijgen we hopelijk groen licht van de gemeente. 
Dan is het te kort dag om 4 juli al open te gaan, dus zal het één of twee weken 
later worden. 
Hoe wij de verkoop gaan aanpakken leest u verderop in deze nieuwsbrief. 
Omdat we bang waren dat Afrika extra hard getroffen zou worden door corona 
hebben we (DING en Luxemburg) een noodfonds opgezet. 
U heeft hierover eerder bericht gehad. 
Wat was het overweldigend dat zo velen met een klein of groot bedrag over de 
brug kwamen. 
We hebben hiermee hele goede dingen kunnen doen. 
Al was er dan geen corona toch werd de regio economisch hard getroffen. 
Gelukkig hebben we de allerarmsten van voedsel kunnen voorzien. 
Ook hierover verderop een verslag. 
Vrijwilligers zijn er momenteel niet in Ilula en wij adviseren om ook voorlopig niet 
te gaan. 
Als er daar alsnog een tweede corona golf uitbreekt zit je daar niet echt op de 
juiste plaats voor medische behandelingen. 
Dat risico moet men echt nog niet nemen. 
Ik stel mijn reis ook maar een jaar uit en zie dan wel of het wel allemaal veilig kan. 
Geen vrijwilligers betekent geen inkomsten voor het weeshuis. 
Misschien kunnen we proberen de meisjes uit het weeshuis van extra life  
sponsoren te voorzien? 
Mocht u daar interesse in hebben dan kunt u mij mailen: iopnederland@xs4all.nl 
Bij de rubriek “bericht van de penningmeester” kunt u zien wat de kosten van life 
sponsoring zijn. 
Het voltallige bestuur wenst u ondanks de beperkingen een hele fijne 
zomervakantie toe. 
 
Namens IOP-NL 
Annelies 

 
 
Bericht van de penningmeester 
 
Ik ben trots op wat IOP Nederland ieder jaar weer voor elkaar krijgt. 
Van de precies 100 (school en life sponsoren) hebben er slechts 2 nog niets 
betaald voor 2020. Alle adverteerders hebben wel voor hun advertentie betaald 
alsmede de 8 donateurs. 
Van een enkeling moet ik het tweede deel 2020 nog ontvangen en we hebben 
een aantal sponsoren die per maand betalen dus dat geld is in zijn geheel pas in 
december binnen. 
Alle schoolgelden zijn wel al aan Tanzania betaald en gelukkig hebben we hier een 
buffer voor. 
Maar door het wegvallen van nu al 3 rommelmarkten wordt die buffer wel steeds 
kleiner. 
 
Mocht u familie of kennissen hebben die ook graag een steentje bij willen 
dragen? Dat kan op diverse manieren. 
Allereerst het sponsoren van kinderen met schoolgeld. 
In principe is dat € 240 per jaar voor een kleuter, lagere en middelbare scholier 
mits het kind niet naar een privé school gaat. 
Voor de highschool (onze 5e en 6e klas middelbare school) is het € 280 per jaar. 
De bedragen voor studenten aan een universiteit of college variëren van € 500 tot 
€ 1000 per jaar, zij zijn meestal intern dus moet ook voor onderdak en eten 
betaald worden. 
Meestal zoeken we daar meerdere sponsoren voor hetzelfde kind voor. 
Life sponsoring van een weeshuismeisje kost € 300 per jaar. 
In alle gevallen zijn we ook blij met een lager bedrag wat we dan in ons 
schoolfonds of weeshuisfonds doen. 
In dat geval heeft men geen “eigen” kind maar ontvangt men wel alle 
nieuwsbrieven. 
Al met al is er voor iedere beurs wel een mogelijkheid de kinderen in Tanzania te 
helpen met onderwijs en zorg. 
 
Annelies de Groot 
Penningmeester IOP-NL 
 
 



Belastingaftrek    
 
Omdat IOP een ANBI is mag u uw gift aftrekken voor de belasting. 
IOP is een ANBI met registratienummer RSIN: 819180130 
 
Het noodfonds 
 
Na onze oproep in april hebben we enorm veel donaties binnen gekregen. 
Hieronder staan de namen van de mensen die ons een warm hart hebben 
toebedeeld. Achter de naam staat via wiens oproep die donatie is gekomen. 
Wij gaan er vanuit dat deze mensen onze nieuwsbrief doorsturen naar de door 
hen benaderde gulle gever. Helaas weten we van enkelen niet hoe zij dat wisten. 
We zouden het heel prettig vinden om ook hen te kunnen bedanken. 
Kijkt u even goed naar de ? en stuur even een berichtje naar de penningmeester. 
 
Janneke de Ruwe vrijwillig wereldwijd (vww) 
Jet Westerveld  sponsor W Kamminga  Paulien 
Stanzen Jelsma  sponsor Bas Mulder  Liesbeth 
Lynn Mulder  sponsor J Kruithof  donateur 
Paulien Mul  bestuur  NJC Keeman  Paulien 
Annelies de Groot bestuur  J de Jong  Paulien 
Liesbeth Nieuwenweg sponsor RC Bode  Paulien 
Familie Meijer  sponsor JJ Kuipers  vww  
LEE Kruis  ?  R vd Weiden  sponsor 
Marijke Nieuwenweg donateur WH Hoogvliet  Paulien 
Aleida Klinkhamer sponsor AL Leeuwerke  Annelies 
Tesse Brachten  vww  JJ Hillen   ? 
Familie Eikelenboom sponsor J Smit   ? 
JHM Maassen  Marijke  HW van der Wal Paulien 
To Helmig  vrijwilligster Ira vd Valk  Liesbeth 
AJ Wits   ?  RA Vermeijs  donateur 
GA Kempenaar  ?  Gerda Pols  Annelies 
A Hoogenhuijze  sponsor I Termeer  sponsor 
AN Hylkema  vww  M Adema  vww 
J Klaassen  vww  Elise Tak  sponsor 
Fam Minkelis  vww  fam de Kwaasteniet sponsor 
MM Nooij  sponsor Jane Huldman  Liesbeth 

V  Beusichem  donateur N Doesburg  vww 
L kamp   sponsor P Stolk   sponsor 
JM v Tol  Paulien  B Kamp   sponsor 
A Slomp  sponsor RAC Kalis Baank ? 
JMA de Ruwe  sponsor J Jongeneel  sponsor 
A de Vries  sponsor A Tiller   ? 
J van Terheijden Marijke  A v Nieuwenhuijze sponsor 
E van der Schalie ? 
 
Het totaal bedrag dat met deze actie bijeengebracht was is tot op heden  
€ 3162,25  
De jeugdgroep van de Lichtkring die vorig jaar in Tanzania aan het werk is 
geweest heeft € 2000 van hun opgehaalde geld geschonken voor dit noodfonds. 
In totaal heeft IOP-NL € 5000 overgemaakt naar Tanzania. 
De resterende € 162,25 houden we nog even hier in ons Nederlandse noodfonds. 
 
CORONAVIRUS EN ANDERE CALAMITEITEN IN TANZANIA 2019-2020 
 
Door: Edson Msigwa (managing director IOP Tanzania) 
 
In Tanzania werd het nieuwe jaar 2020 met vreugde en optimisme ontvangen. 
Veel stammen geloven dat jaren met gelijke getallen voorspoed, geluk, goede 
oogsten, zegeningen, en succes zullen brengen. Het jaar "twintig-twintig" moest 
wel iets heel bijzonders worden. Maar helaas, het zou heel anders uitpakken. 
 
Van eind november 2019 tot april 2020 heeft het in heel Tanzania uitzinnig veel 
geregend. Sinds 1976 was er nooit meer zo veel regen gevallen. Voor het eerst in 
de geschiedenis hadden we te maken met overstromingen. Wegen werden zwaar 
beschadigd, bruggen weggevaagd, huizen overstroomden, gewassen werden 
verwoest. Ook veel dieren verdronken. Zelfs in de historisch droge ‘township’ Ilula 
ontstonden er overal rivieren. Zelfs onder de klaslokalen van The Lord's Hill 
Secondary School stroomde een rivier. En terwijl het waterpeil bleef stijgen, 
begonnen ook de latrines te overstromen, waardoor er een onwelriekende geur 
ontstond. God zij dank is er geen cholera uitgebroken. 
 
En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, kregen we in maart 2020 te maken 
met het dodelijke Covid-19 virus. Toen de eerste verhalen bekend werden van de 
uitbraak in provincie Wuhan in China vonden de meeste mensen het nog een ver 



van mijn bed show. Het virus zou het afgelegen platteland van Tanzania toch 
nooit bereiken, zo dachten ze. Maar toen hoorden ze dat het virus ook tot Europa 
en de Verenigde Staten was doorgedrongen. Er werden veel onwaarheden over 
de ziekte verspreid onder de bevolking en sommigen dachten dat het een straf 
van God was voor deze Westerse naties. Maar het duurde niet lang voordat de 
eerste persoon in Tanzania positief testte op het coronavirus. 
 
Al snel werd Dar es Salaam het epicentrum van de Covid-19 pandemie, met zo’n 
90% van de bevestigde gevallen. Deze stad is het centrum van de Tanzaniaanse 
economie, dus de effecten druppelden al snel door naar de andere regio's. Terwijl 
de getallen bleven stijgen, werden de inwoners van de stad en de aangrenzende 
regio's bevangen door angst. Aangewakkerd door berichten op social media en de 
beelden van verpleegsters die flauwvielen, artsen die dood neervielen als gevolg 
van de pandemie. Andere media kwamen met schrikbarende voorspellingen over 
hoeveel doden er in de komende weken of maanden op het Afrikaanse continent 
zouden gaan vallen. De angst was zo groot dat veel burgers vrijwillig in 
quarantaine gingen, hun sociale contacten verminderden en niet meer naar hun 
werk gingen. Alleen in de gebedshuizen kwamen sommige mensen nog samen om 
zich voor te bereiden op de dag des oordeels.  
 
Toen de regering de sluiting van scholen, colleges en universiteiten aankondigde 
om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, had dit natuurlijk ook 
enorme economische gevolgen voor de bewoners van Ilula. De prijzen van de 
gewassen zijn sterk gedaald, markten voor pluimvee- en andere dierlijke 
producten zijn gesloten en er zijn veel banen verloren gegaan die verband houden 
met de scholen en universiteiten. De gemeente Ilula en de regio er omheen 
werden dubbel getroffen. De klandizie van de traditionele klanten, die in 
openbare en privé-scholen werkten die nu gesloten waren, viel ook helemaal 
weg. 
 
Omdat het internationale reisverkeer was stilgelegd en er een exodus had plaats 
gevonden van buitenlanders die in Tanzania woonden en werkten, viel ook het 
toerisme helemaal stil. Normaal is toerisme de tweede bron van inkomsten van 
het land. Heel veel mensen verloren hierdoor hun baan: van hotelpersoneel, tour 
guides en taxi chauffeurs tot leveranciers van groente, vlees en fruit aan de hotels 
en restaurants. Honderden bedrijven gingen failliet. Voor groentes en andere 
bederfelijke waren geen kopers meer, waardoor de oogsten van de arme en 
kleine boerenbedrijfjes wegrotten. 

 
Zo moest ook het Neema Craft Centre in Iringa, normaal een populaire 
toeristenattractie, haar deuren sluiten. En natuurlijk zijn ook de gewone burgers 
in de plattelandsgebieden, waaronder Ilula en de omliggende dorpen, het 
slachtoffer van al deze ellende. Omdat hun inkomsten weg gevallen zijn, kunnen 
ze  niet meer in hun basisbehoeften voorzien. Sommige ouders van kinderen die 
op IOP scholen zitten, hebben al hun bezorgdheid geuit over het feit dat zij het 
schoolgeld niet meer kunnen betalen en of de bus waarmee hun kinderen naar 
school gaan, als de scholen later deze maand weer opengaan. 
 
Het IOP is sowieso zwaar getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Ruim 
50% van het IOP personeel werd getroffen toen de scholen gesloten werden en 
ouders niet langer het schoolgeld konden betalen. Het salaris van de onderwijzers 
en al het andere schoolpersoneel kon niet langer worden uitbetaald. De stop op 
internationale reizen en de uittocht van de vrijwilligers die in het IOP centrum aan 
her werk waren, betekende een enorm verlies aan inkomsten en 
werkgelegenheid. Het IOP ontvangt elk jaar honderden vrijwilligers en bezoekers 
uit het buitenland. Tot eind mei 2020 zijn er zeker 75 (bevestigde of reeds 
betaalde) boekingen verloren gegaan. Hierdoor is er ook nauwelijks geld 
beschikbaar om het centrum draaiende te houden en het personeel uit te 
betalen. Bovendien hadden landbouwtractoren al honderden hectaren land op 
krediet bewerkt. De maandelijkse aflossingen zijn nu niet mogelijk, omdat er geen 
inkomsten zijn. En ook het werk dat normaal door vrijwilligers wordt gedaan is stil 
gevallen. 
 
De IOP winkels hadden het zwaar te verduren. Veel van hun klandizie komt van 
de medewerkers van de IOP scholen, maar die hadden niks om te besteden. En 
omdat de scholen dicht waren, was er ook geen afzetmarkt voor de groentes uit 
de organische moestuin van het IOP. Veel van de producten zijn nu gratis 
uitgedeeld aan arme mensen die het nodig hebben. 
 
In tegenstelling tot een groot deel van de ontwikkelde landen zijn er in Tanzania 
geen steunpakketten voor de bevolking in het leven geroepen. President Magufuli 
deelt geen maandelijkse cheques uit aan getroffen burgers en er is geen officiële 
lockdown ingesteld. Hij dringt er alleen op aan om niet langer bang te zijn en hard 
te werken met inachtneming van de nodige  beschermende maatregelen. Vorige 
week was het aantal geregistreerde corona-patiënten in Tanzania in totaal 66, 
verdeeld over 11 regio’s. In 16 regio’s, waaronder Arusha en Dar es Salaam, 



waren er helemaal geen geregistreerde gevallen. Het Amana Hospital in Dar es 
Salaam waar ooit 190 Covid-19 patiënten opgenomen waren, is nu weer gewoon 
open voor reguliere patiënten. We bidden dat de cijfers blijven dalen... tot nul.   
 
Aan het eind van de maand gaan alle scholen weer open, en zal de economie 
langzaam weer op gang komen, net als het leven van de gewone mensen. De 
effecten zijn echter nog steeds voelbaar en het zal lang duren voordat alles weer 
normaal is.  
 
We zijn dankbaar voor de genereuze steun van onze gewaardeerde IOP 
afdelingen en voor hun hulp om de gevolgen van het Covid-19 virus voor de arme 
Tanzanianen te verzachten. Moge God u en uw naasten zegenen.  
AMEN. 
 
 
Wat is er zoal gedaan met het noodfonds? 
 
Het fonds van totaal € 40.000 was bedoeld voor families met een laag inkomen 
die door de corona crisis in de problemen waren gekomen, alsmede voor de 
ouderen die in de IOP seniorenclub zitten. Er zouden hygiëne-kits , voedsel en 
voorlichting mee betaald gaan worden. Er werd gedacht aan de 32 
weeshuiskinderen, de 70 seniorclubleden, de 39 alleenstaande jonge moeders en 
ongeveer 59 door HIV/AIDS getroffen families. 
Met de schoolbussen die 
zonder werk zaten 
omdat de scholen 
gesloten waren, kon er 
ook in afgelegen dorpen 
hulp geboden worden. 
De chauffeurs en 
leerkrachten zonder 
werk werden 
ingeschakeld voor de 
distributie, in totaal zo’n 
23 man/vrouw. 
 

 
 

Wat is er zoal uit dit fonds verstrekt: 
 

78 Seniore
n 

Rijst/maïsmeel/kookolie/suiker/zeep/kippen 

39 Jonge 
moeder
s 

Rijst/maïsmeel/ kookolie /suiker/zeep 

27
0 

Sponsor 
kids 

Rijst/maïsmeel/kookolie/suiker/zeep 

79 Arme 
families 

Rijst/maïsmeel /kookolie/suiker/zeep 

25 Scholen 
en staff 

Handzeep/desinfecteermiddel/maskers/maïsmeel/handenwa
s- watervoorziening/thermometers 

 

 
 
Alleenstaande jonge moeders met hun gift. 
 
 



 
 
Senioren club ouderen met hun giften. 
 

 
 
De handen was stations die aan scholen e.d. geschonken zijn. 

 
De IOP kippenfarm moest de kippen ruimen omdat er weer met nieuwe kuikens 
verder gegaan moest worden. 
Helaas gooide ook hier corona roet in het eten, want de afname van kippen voor 
het vlees was door de sluiting van de scholen nul geworden. 
Gelukkig heeft een echtpaar uit Noorwegen alle kippen opgekocht en verdeeld 
onder de senioren. 
De nieuwe kuikens zijn intussen geleverd. 
 

 
 
Al deze nood maatregelen werden door de kinderen, studenten en bevolking zeer 
gewaardeerd. 
Het toverde een glimlach op een ieders gezicht. 
 
Als u het hele verslag in het Engels wilt lezen, stuur dan even een mailtje naar 
iopnederland@xs4all.nl  
 
 



Verhuisbericht 
 
Vergeet u a.u.b. niet ons op de hoogte te brengen van een verhuizing of het 
wijzigen van een emailadres. 
Zo zijn we afgelopen jaren diverse sponsors kwijtgeraakt. 
Of ze werkelijk verhuisd zijn of geen interesse meer hebben weten we niet. 
Ze hebben zich in ieder geval niet afgemeld. 
 
LET OP! 
 
Ons emailadres is tegenwoordig 
iopnederland@xs4all.nl 
Het oude werkt niet meer! 
 
 

 
 
Kijk eens op de website: www.vrijwilligwereldwijd.nl wat de mogelijkheden zijn. 
Voorlopig raden we het werk in Ilula af. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inzamelacties  
 
 
U kunt ons nog steeds steunen door uw internetaankopen via kopenvoorjeclub.nl 
of sponsorkliks te doen. 
Beiden staan op onze website. 
 
We zamelen ook nog steeds pennen, cartridges, mobieltjes en frisdrankblikjes in. 
Er staan aan de poort van Boonsweg 65 te Heinenoord twee kliko’s waar u ze in 
kunt doen. Ook staan er inzamelboxen bij Superrr Maasdam, Plusmarkt 
Klaaswaal, Spar Piershil, Plusmarkt Nieuw Beijerland, AH Puttershoek, AH Strijen, 
Attent Heinenoord, kerkwinkel Heinenoord en Huis te Hoecke Puttershoek. Hier 
kunnen echter geen blikjes ingeleverd worden. 
Statiegeldboxen staan er alleen nog bij: Spar Piershil, Attent Heinenoord en Plus 
Klaaswaal. 
LET OP! We mogen geen batterijen meer inzamelen. 
 
Heeft u oud ijzer dat u langs de weg gaat zetten voor de ijzerboer en het zijn goed 
te vervoeren stukken, geef ze dan af op ons rommelverkoopterrein Boonsweg 65 
te Heinenoord. Dan brengen wij het naar de oud ijzerhandel aan de 
Nijverheidsweg en vangen er geld voor. 
 
DE punten blijven ook van harte welkom 
 
Blijft u allen a.u.b. flink mee sparen en flink internet shoppen. 
Wij zijn er blij mee. 
 
 
Rommelverkopen 
 
Zaterdag 18 juli gaan we,onder voorbehoud van toestemming van de gemeente, 
weer verkopen met de nodige corona-maatregelen. 
Zo kunt u niet meer spontaan aan komen rijden maar dient u zich te melden bij 
de poort waar nummers uitgereikt worden. 
Een parkeerwachter wijst u uw plaats aan en u zet uw nummer duidelijk zichtbaar 
voor hem achter uw voor- of achterruit. 
Op volgorde van de nummering mag u inkopen doen. U wordt daarvoor gehaald 
door de parkeerwachter. 



Zowel binnen als buiten zijn vakken getekend zodat u zich aan de verplichte 1,5 
meter kunt houden. 
De kledingverkoop binnen gaat ook op volgorde van een andere nummering, hier 
kunnen slechts 2 tot 3 personen tegelijk naar binnen. 
Ook daar zijn weer de 1,5 meter vakken waar u uiteraard keurig gebruik van 
maakt. 
Binnen hebben we een tijdslimiet van een half uur. 
Omdat dit allemaal veel meer tijd kost zijn we ook langer open. 
De verkoop start om 10 uur en duurt tot 16 uur. 
Na 15 uur laten we geen nieuwe auto’s of klanten meer toe op het terrein. 
We hopen dat u begrijpt dat eventuele wachttijden onvermijdelijk zijn. 
Kom dus niet allemaal meteen om 10 uur maar verspreidt uw aankomst over de 
dag. We hebben uiteraard ook meer spullen dan normaal, dus is er altijd wel wat 
van uw gading bij. Zodra we extra ruimte hebben zetten we weer extra spullen 
neer, dus het aanbod verandert gedurende de hele dag. 
 
Activiteiten 2020  
 
Zaterdag 18 juli: rommelverkoop  
Zaterdag 5 september : rommelverkoop 
Zaterdag 19 september: ponymarkt Puttershoek 
Zaterdag 3 oktober: rommelverkoop 
Zaterdag 3 oktober: herfstmarkt Strijen 
Zaterdag 7 november: rommelverkoop 
Zaterdag 5 december: rommelverkoop 
 
De rommelverkopen zijn altijd aan de Boonsweg 65 te Heinenoord. 
Op bovengenoemd adres kunt u iedere werkdag tussen 7 en 17 uur uw spullen in 
de blauwe container komen zetten. 
In het weekend staat de poort meestal open, zo niet bel dan even met Annelies 
0633318496 
 
Prijsjes en prijzen gevraagd 
 
In 2020 hebben we ons weer voor diverse markten ingeschreven. 
Dus heeft u nog nieuwe (in de verpakking) spullen dan maakt u ons daar 
heel blij mee. U kunt ze in de container aan de Boonsweg 65 te Heinenoord 
zetten of afgeven bij Annelies thuis (Schaduwrijk 97 te Puttershoek). 

 
Wachtlijst IOP-NL sponsorkinderen 
 
Momenteel hebben we twee kinderen die hun sponsor per 1-1-2020 kwijt 
zijn. Ook hebben we nog een aantal kinderen die een tweede sponsor nodig 
hebben omdat de opleiding die zij volgen een stuk duurder is dan de € 240 
sponsorbijdrage die wij vragen. 
Helpt u mee zoeken naar nieuwe sponsoren 
 
De container 
 
Hij is vol !!!! 
Maandag 29 juni is hij opgehaald. 
Rond 12 augustus komt hij dan aan in Dar es Salaam. 
Het IOP Tanzania management heeft ons gevraagd meteen weer aan een 
volgende container te beginnen. 
Deze moet dan in 1 tot 1,5 jaar weer gevuld worden met kleding. 
 

 
Vervolg verslag van Thomas en Fleur 
 

Masai  

Op zondag 23 februari zijn we op bezoek geweest bij de Masai. Vroeg in de 
ochtend stond de schoolbus voor ons klaar. Deze bus hadden we ook echt nodig 
omdat we niet met z’n tweeën gingen, nee we gingen met zes vrijwilligers. 
Namens de vrijwilligers namen we vier meisjes uit het weeshuis en vijf stafleden 
mee. Na een rit van een uur kwamen we aan bij de Masai gemeenschap. De 
schoolbus werd naast de kerk geparkeerd zodat we meteen van de bus de kerk in 
konden voor de zondagochtenddienst. Het kerkgebouw was nog erg nieuw en 
had golfplaten als dak. We hadden het geluk dat het die dag 35 graden was, dus 
in die kerk voelden we ons als een frikadelletje in de frituur. Zwetend gleden we 
regelmatig van het bankje om te bidden. Na veel dans, zang en gebeden was de 
2,5 uur durende dienst over. Buiten de kerk ontmoetten we het stamhoofd van 
de Masai: Nafyeh. Hij heette ons welkom. Ons werd verteld dat Nafyeh 



momenteel vijf vrouwen heeft en met deze vrouwen de trotse vader is van 
ongeveer 60 kinderen, hoeveel het er precies zijn weet hij zelf ook niet meer. 
Onze Nafyeh is vier jaar geleden voor het laatst vader geworden. Nu vragen jullie 
je natuurlijk af hoe oud deze productieve Nafyeh is; Nafyeh is 77 jaar oud, genoeg 
ervaring dus. Met Nafyeh moesten we een stukje lopen, tijdens deze tocht 
kwamen we langs een grote Baobab boom. Dit is de grootste boomsoort van 
Tanzania. Deze Baobab wordt regelmatig door de Masai gebruikt voor rituele 
gelegenheden. Na de boom met z’n allen even geknuffeld te hebben gingen we 
door. Trots liet Nafyeh ons de verblijven zien van zijn 1e en 3e vrouw. Uiteindelijk 
kwamen we bij een centrale boom terecht die voor veel schaduw zorgde. Hier 
namen we plaats en gingen we in gesprek met Nafyeh over de verschillen in 
samenleving. Nafyeh vond het erg leuk om elkaar vragen te stellen, elkaar aan het 
denken te zetten, maar ook om dingen te leren over onze cultuur. Gelukkig was 
onze vertaler Tamari mee, want Engels kende hij natuurlijk niet. Langzamerhand 
verzamelde er zich steeds meer leden van de familie rondom de boom, iedereen 
in de kleurrijke en traditionele Masai kleding. Na het interessante gesprek gingen 
we lunchen. De Masai vrouwen hadden een lekkere lunch voorbereid, bestaande 
uit rijst en aardappelen. Het slachten van een kip, zoals de meeste verwachtten, 
was op deze zonnige dag niet nodig.  
 
Na de lunch werden we allemaal meegenomen. Ikzelf (de enige man) moest met 
de Masai mannen mee. Fleur en de andere meiden gingen met de Masai vrouwen 
mee. Hier werden we gehesen in de traditionele kledij van de Masai. Toen ik in 
deze kleding buiten kwam, moest iedereen meteen erg hard lachen, een mzungu 
in Masai kleding. Nadat iedereen verkleed was, werden de nodigde foto’s 
gemaakt. Nu was het moment van de waarheid, we moesten op een speciale 
manier teruglopen naar de boom waar we geluncht hadden om hier de 
traditionele Masai dans te doen. Ik moest als enige mannelijke mzungu voorop. 
Mij werd gevraagd om een speer laag boven de grond te dragen tot we bij de 
boom waren. Achter mij werd een lange slinger gevormd van mannen en 
vrouwen. Aangekomen bij de boom gingen de mannen en vrouwen gescheiden 
staan. De mannen begonnen met het maken van allerlei kreten. Dit was 
traditioneel voor bij de Masai dans. Daar een beetje bij stilstaan kan natuurlijk 
niet, dus deed ik vrolijk mee. Op een gegeven moment stapten er een paar 
mannen naar voren en probeerden zij zo hoog mogelijk te springen. Toen moest 
ik er natuurlijk ook aan geloven en kon ik mijn springkunsten laten zien. Ik miste 
alleen de Peijnenburg peperkoek, maar wat een ervaring! Nu was het de beurt 
van de vrouwen. Zij moesten met sieraden rondom de nek een bepaalde dans 

doen, tegelijkertijd werd hierbij gezongen. Na een korte dans werden de vrouwen 
onderbroken door de mannen en begon het springritueel opnieuw. Dit ging zo 
ongeveer 45 minuten door. Later is mij verteld dat zij dit op speciale momenten 
wel 3 uur kunnen volhouden. Ook doen ze deze dans niet voor niets. De reden 
voor deze traditionele dans is als volgt: de man die het hoogste kan springen mag 
uiteindelijk met de vrouw die het beste kan dansen de nacht doorbrengen. 
ZWETEN, ZWETEN, ZWETEN, dat deden we zeker. Na de traditionele dans konden 
we ons weer omkleden en kregen we de gelegenheid om wat souvenirtjes te 
kopen om de Masai te ondersteunen. Om ze nog eens extra te bedanken hadden 
we met de vrijwilligers een gift gedaan van 15 kilo rijst, 10 kilo bonen en zeep om 
kleding mee te wassen. Na 
al de vijf vrouwen, 60 
kinderen en de honderd 
kleinkinderen een hand 
gegeven te hebben gingen 
we weer in de schoolbus op 
weg naar het IOP centrum. 
Wat een dag was dit, een 
unieke ervaring die we 
nooit meer vergeten. We 
hebben weer een stukje 
van de wereld ontdekt en 
mensen mogen ontmoeten 
die leven op hun eigen 
manier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De evacuatie   

Er is veel gezelligheid in ons mooie stulpje. Het begon met reuzenkakkerlakken, 
dikke spinnen, een mega duizendpoot en een grote slak. Een paar dagen later 
konden we hier ook een ongevaarlijk ieniemieslangetje aan toevoegen, tot groot 
genot van onze slangenvriend Thomas. Helaas bleek deze slang niet alleen te zijn. 
Tonja stuurde ons midden in de nacht een foto van een zwarte slang. Wij dachten 
dat dit slangetje ook wel ongevaarlijk zou zijn. De dag erna ging ik middenin de 
nacht naar de wc. Het was weer raak.. Ook dit keer lag er een zwarte kleine slang 
voor de deur van de wc. Ik wist niet goed wat ik moest doen, ik moest namelijk 
wel héél nodig plassen. Ik besloot te wachten tot de slang een beetje aan de kant 
ging en ik sprong door de deur om te plassen en daarna zou ik wel verder zien. 
Toen ik klaar was, ging ik iets zoeken om de slang mee te doden. Een stok kon ik 
niet vinden, dus ik ging op zoek naar iets anders. Mijn plan was om een stoelpoot 
te gebruiken, maar toen ik mijn moed bij elkaar geraapt had, was ik de slang kwijt. 
Ik stuurde het filmpje vervolgens naar onze slangendodende vriend Amos. Hij 
vertelde me dat het erg gevaarlijk was wat ik deed. Hij zei dat het een gevaarlijke 
slang was en dat het wel een kleine cobra 
kon zijn die ontzettend giftig is, whoops! 
De dag erna lieten we de staff het filmpje 
zien. Zij schrokken zich een hoedje!  
 
Ze hadden het nog niet eerder 
meegemaakt dat zo’n gevaarlijke slang 
binnen in huis was. Vele stafleden 
verzamelden zich en gingen onze hele 
vleugel ontruimen om de slangen te 
zoeken. Gelukkig met resultaat! Mijn 
vriend was gevonden en werd gedood! De 
slang die de dag ervoor gevonden was, was groter. Deze slang was aan het begin 
van de avond nog niet gevonden. De slang kon ook in een van onze kamers zijn. 
De staff zei dat het te gevaarlijk was om in onze kamer de nacht door te brengen.. 
We werden daarom voor een nachtje geëvacueerd naar de luxe cabin (met een 
zit-wc, wihoe!). Na een nachtje prinsheerlijk geslapen te hebben, werd het tijd om 
onze kamers te ontruimen en te controleren op slangen. Onze kamers bleken 
slangvrij te zijn, de volgende nacht konden we dus weer veilig in onze eigen 
kamer de nacht doorbrengen! De slang is nooit meer gevonden. Misschien heeft 
hij de weg naar buiten gevonden? Of zou hij zich verstoppen om Thomas op een 

dag te verrassen? :-) We hebben samen de deal gesloten dat ik de slang moet 
doden als hij weer opduikt, dat Thomas mij moet beschermen tegen de kippen én 
dat hij de kip moet slachten als we op bezoek gaan bij een Tanzaniaanse familie. 
Een zeer schappelijke deal lijkt mij! Mijn wapen staat in ieder geval klaar en ik zal 
ons beschermen tegen onze zwarte vriend! 
 

Isimila  

Vandaag bezochten we de Isimila Stone Age Site. Het is een grote canyon met 
zandstenen pilaren en rotsen. Het is historisch gezien een erg interessante plek 
omdat er veel materialen gevonden zijn die uit de oudheid komen. Wij vonden dit 
echter niet mega interessant.. Maar met het mooie uitzicht, het wandelen door 
de beekjes en het lachen om onze Noorse vriendinnen  konden wij ons wel 
vermaken! 
Er zijn nog vier andere vrijwilligers in het weeshuis waar wij werken. Het zijn 
allemaal Noorse meiden (of ja, drie meiden en een vrouw van 70). Met de 
mevrouw van 70 en een andere Noorse meid zijn we dikke maten. De andere 
twee Noorse meiden zijn niet helemaal onze bloedgroep. Al kunnen we wel vaak 
heerlijk gieren om hoe typisch zij zijn. Zo mochten we bij elke pilaar en rots vijf 
minuten wachten omdat zij hun hele Instagram- en Tinderprofiel bij elkaar 
moesten schieten. Daarnaast kwamen we ook een groepje Chinezen tegen, 
waarna onze 
vriendinnen 
keihard weg 
gingen rennen 
vanwege het 
coronavirus. 
Wat een 
figuren! Maar 
ja, zo hebben 
we tenminste 
iets om over te 
roddelen, 
haha! 
 
 
 



Internationale vrouwendag   

Vanochtend ging de wekker erg vroeg, want om 7:15 uur zouden we richting 
Kilolo vertrekken. Hier verzamelden allerlei vrouwen uit de omgeving zich om de 
Internationale Vrouwendag te vieren. Vanuit Ilula duurde deze reis maar liefst 3 
uur. De bus vertrok vanuit het IOP centrum. Onderweg werden er vrouwen of 
leden van de scouting opgepikt die met ons mee gingen naar de Vrouwendag 
(scouting, interessant, eventueel lijkt het me leuk om hier een keer mee te 
draaien). Nou de bus kon niet voller. In een rij van 4 personen werden toch zeker 
6 personen gepropt. Veel beenruimte was er zeker niet. Dan denk je dat de bus 
gewoon over de snelweg gaat, nee hoor, de bus neemt een afslag en we belanden 
op de zandwegen. En gelukkig voor ons heeft het gisteren geregend waardoor het 
een grote, hobbelige en modderige bedoeling was. De buschauffeur heeft hier 
gelukkig geen last van en crosst overal doorheen. Uiteindelijk komen we aan bij 
een groot gebouw waar meerdere groepen zich verzameld hadden. We lopen met 
al deze groepen weg van het gebouw, naar het startpunt van de stoet. Geleid 
door een grote box met muziek en enkele spandoeken paraderen we de straat 
door. Iedereen in nette rijen en swingend op de muziek. Gekkenhuis. Op een 
gegeven moment komt er een jongen van de scouting naar mij toe en zegt dat ik 
voorop moet lopen om foto’s te maken, hij neemt me zowat mee. Ik ren hem, 
beetje ongemakkelijk, maar braaf achterna. Maar wat ben ik blij dat ik dit heb 
gedaan. Zo heb ik toch nog even een paar hele gave foto’s kunnen maken! Dit 
was heel leuk om te doen en om te zien. De sfeer zat er bij iedereen meteen goed 
in! Na de parade gingen we een grote loods in. In deze loods stonden allerlei 
stoelen. We namen plaats op de stoelen en daar zat ik dan als enige mannelijke 
mzungu tussen de borstvoeding gevende vrouwen. Al snel komt er iemand van 
het IOP naar ons toe (de vrouw in oranje) en zegt dat we vooraan mogen zitten 
zodat we het beter kunnen zien. Dit doen we, maar bij mezelf vind ik het niet 
nodig dat we als ‘extra’ behandeld worden. De komende 3 uur verstreken waarbij 
de ene na de andere vrouw iets komt zeggen over vrouwen in de politiek, 
vrouwen met een eigen bedrijf, vrouwen in het algemeen en natuurlijk allemaal 
in Swahili. Wat wel erg leuk was, was dat er tussendoor steeds muziek was, 
waarbij er gelijk 40 vrouwen naar voren kwamen om te dansen. Als enige man 
durfde ik hier maar niet tussen te staan, ik wilde met mijn testosteron deze 
feministische feestdag niet verpesten natuurlijk. Er waren ook wat belangrijke 
mensen aanwezig, een of andere vrouwelijke commissaris van de overheid Kilolo. 
Na deze toespraken sprongen we weer in de bus om naar een kantoorgebouw te 
gaan waar voor iedereen lunch geregeld was. We werden weer voorgetrokken en 

moesten als een van de eersten eten pakken. Dit voelde heel ongemakkelijk en 
als voordringen. Nou, een bord vol met rijst, een volledige kippenpoot en wat 
bonen achter onze kiezen en de lunch zat er weer in. Nog snel kon ik even met 
deze o zo belangrijke commissaris praten en haar bedanken voor vandaag, we 
waren hartelijk welkom. Toen de terugweg naar huis. Het was ongeveer half vier 
toen we vertrokken. Nou, voor mijn gevoel zat de bus nu nog voller en had ik nog 
minder beenruimte. Rond 6 uur waren we weer bij het centrum. Iedereen ging 
meteen terug naar de kamer om even bij te komen. Om 7 uur gingen we eten, 
hmm vlees met mieren, en om 8 uur lag iedereen weer op zijn/haar kamer om te 
chillen of te slapen. 
 

 
 

Klussen met de meiden   

Mango Tuesday 
Na de lunch gingen we ‘bonden’ met de meiden van het weeshuis. We gingen 
mango's plukken. Ze hadden een stuk of 5 mangobomen die kaalgeplukt moesten 
worden. Nou, ik heb nog nooit zo'n efficiënte werkwijze gezien. Door het hoge 
gras met gratis teken liepen we naar de bomen. Aangekomen bij de bomen 



springen er meteen 3 mensen de boom in om de hoogste mango's te bereiken. 
Onder de boom waren meiden bezig mango's te plukken en deze in emmers te 
doen. Van iedere boom kregen we 
wel 3 volle emmers. De meiden 
vonden het geweldig, maar vooral 
heerlijk. Meteen werd er van de 
mango's gegeten en dan zou je 
denken dat ze rijp waren. Nou ze 
waren nog zo groen als een gele 
kanarie die niet geel is maar groen, 
zo groen dus. Maar dat maakte niet 
uit. Wij moesten natuurlijk ook 
proeven. Nou ze waren nog zo zuur 
dat onze tanden er bijna uitvielen. 
De meiden lieten ons zien dat het 
pas echt lekker was als er zout bij 
gegeten werd. Nou, alsof je een zure 
zee naar binnen werkt. Na het 
plukken en rapen brachten we ze 
naar de keuken en ging de avond in. 
 
 
Broom Wednesday 
Na stage weer op het centrum geluncht. Toen de meiden van het weeshuis thuis 
waren van school vroegen ze aan ons of we meegingen 'brooms halen'. 
Vervolgens liepen we door de boerderij naar een groot weiland. Gaan we naar 
een of andere schuur waar bezems zijn? We liepen dwars door een weiland, met 
weer gratis teken (heb er geen gezien). Vervolgens stopten de meiden. Ok, get 
the brooms. Ze begonnen met het plukken van takken van een bepaald bosje. 
Ooh natuurlijk, ze gebruiken takken als bezem. Nou als een paar wandelende 
bosjes over een weiland liepen we terug maar het gebouw. We konden weer 
vegen voor de komende maanden. 
 
Het Covid-19 virus 
 
Afgelopen weken kwam het nieuws over het coronavirus steeds meer voor in de 
gesprekken. Maatregelen werden genomen: geen handen meer vasthouden en 
verplicht je handen wassen. Ook bij de vrijwilligers kwam het nieuws hard aan. 

Sommigen hadden besloten, voor de eigen veiligheid, naar huis te gaan. Fleur en 
ikzelf wilden het nog niet opgeven en vonden dat ons avontuur nog niet voorbij 
was. Op zondag 15-03-2020 kregen we een bericht van de Kempel (onze 
Hogeschool) met het verzoek dringend terug te bellen. Dit bericht was dat wij zo 
snel als mogelijk terug moesten komen naar Nederland. Balen, balen, balen dat 
we deden. Na ruim een maand ons avontuur alweer stop moeten zetten. Nou, na 
een hoop gehuil en het overwegen van de keuzes die we hadden, kwam het 
besluit: we moeten terug naar Nederland. De dag erop voelde dit besluit nog 
steeds net zo zuur als de dag ervoor. In 1 dag moesten we afscheid nemen van 
onze stageschool, de kinderen uit class 3, de collega's, de liefste mensen van het 
IOP centrum en de meiden van het weeshuis. Dinsdag hadden we onze terugreis 
naar Dar es Salaam. Hier verbleven we een nacht in een hotel, dichtbij het strand. 
We hebben er maar het beste van gemaakt. Onze reis was veel te kort maar al 
wel een ervaring om nooit meer te vergeten. We hebben hier prachtige mensen 
leren kennen en unieke ervaringen mogen opdoen. We waren ondergedompeld 
in de Tanzaniaanse cultuur. Met nog geen olifant gezien te hebben kwam ons 
avontuur tot een einde. We zijn hier echt nog niet klaar, er zijn genoeg redenen 
om terug te gaan! 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hier kan uw advertentie staan 
 

Kosten ½ pagina € 10 per jaar 
Hele pagina € 20 per jaar 

 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JMS 
 

Jense Machine Service 
b.v. 

 
• Machinereparatie 
• Draaierij 
• Draaidiameter tot 11 00 mm 

 
 

• Postbus 5040 3274 ZJ 
• Nijverheidsweg 12 

• 3274 KJ Heinenoord 
• Tel. 0186-603119 
• Fax 0186-603081 

Email: jms@jensebv/demon.nl 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contactgegevens Stichting IOP-NL 
 

Schaduwrijk 97 
3297 SC Puttershoek 

06 33 31 84 96 
iopnederland@xs4all.nll 

www.iopnederland.nl 
k.v.k nr: 24432681 

Regio banknummer: NL15RBRB0827956843 
t.n.v. Stichting Ilula Orphan Program Nederland 

 

 


