
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
STICHTING  

IOP-Nederland 
Nieuwsbrief 

14e jaargang nr 1 maart 2020 
 

 

MAAR DE LENTE WIST HET NIET....  

Het was begin 2020... 

De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, 

Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen 

De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen 

ergens voor wilde waarschuwen... 

En toen werd het Maart...  

 
Het was Maart 2020... 

De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden 

langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de 

hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit 

gebeurde, het was zo surrealistisch... 

Iedereen wist wat er aan de hand was  

MAAR DE LENTE WIST HET NIET 

 

En de bloemen bleven bloeien 

En de zon scheen... 

De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan 

En de zwaluwen kwamen terug 

En de lucht werd roze en blauw 

Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen  

 
Het was Maart 2020... 

De jongeren studeerden online, vanuit huis  

Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis  

Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen 

Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te 

laten  

Bijna alles was gesloten ... 

Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars 

Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken 

Mensen moesten vanuit huis gaan werken  

Ondernemers kwamen in de problemen 

De meeste kinderen konden niet meer naar school. Er was ineens niet 

genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken 

werden uitgesteld... 

Iedereen wist het  

 

 

Stichting 

Ilula Orphan 

Program 
Een sponsoring programma 

om (wees)kinderen in Ilula-Tanzania  

onderwijs en zorg te bieden. 

 



MAAR DE LENTE WIST HET NIET en het ontsproot  
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af 
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren  
 

 
 
Het was Maart 2020  
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief 
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten 
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging 
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk 
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg  
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en 
niemand wist wanneer dat weer kon  
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was 
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...  
Er was isolatie, ziekte en paniek.... 
Toen werd de angst pas echt!!  
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit... 
En de weken duurden ineens veel langer... 
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen... 
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held... 
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit 
verwacht... 
Iedereen wist wat er gebeurde  
 

MAAR DE LENTE WIST HET NIET en de rozen bleven bloeien 
De Magnolia stond in de knop 
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes  

 

En toen... 
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt 
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen 
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije 
loop en verveling ontsproot in creativiteit 
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf 
terug 
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin 
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te 
koken  

Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze 
werden meer gewaardeerd dan ooit 
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze 
manier samen te zijn  
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te 
doen  
Mensen herstelden van hun stressvolle leven  
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar 

De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden 
gaan of mensen zouden moeten ontslaan 
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg 
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen 
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle 
artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in 
de zorg alles draaiende te houden  

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, 
van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit 
deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen...  



Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar 
in de geschiedenisboeken zouden komen... 
Dat wisten we allemaal  

EN DE LENTE WIST HET NIET 
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit 
En het werd steeds warmer 
En er waren veel meer vogels  

En toen kwam de dag van bevrijding... 
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij 
was en dat het virus had verloren! 
Dat we SAMEN had gewonnen!!!  
En toen ging iedereen de straat op... Met tranen in de ogen...  
Zonder maskers en handschoenen... 
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was 
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden, mensen waren humaner 
geworden en ze hadden weer waarden en normen 
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen 
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen 
van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan  
 
EN TOEN KWAM DE ZOMER 
Ondanks het virus  
Ondanks de angst  
Ondanks de dood  
Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen 
de kracht van het leven...  
 
Bron: Susan Blanco (De Taalrecycler) "Geïnspireerd door mensen" 
 
 
Corona en Tanzania 
 
Tijdens het maken van deze nieuwsbrief heeft het coronavirus ook Tanzania 
bereikt. 
Zo goed als mogelijk proberen zij zich daar tegen te wapenen. 

De middelen die zij daar hebben zijn niet te vergelijken met wat wie hier tot onze 
beschikking hebben. 
De scholen zijn er ook gesloten, maar salarissen worden niet doorbetaald. 
In Tanzania leven de mensen op straat van de kleine handeltjes. 
Worden die verboden? 
Kunnen ze daar wel afstand houden? 
Begrijpen ze sowieso wat er aan de hand is? 
Gaan ze op tijd naar een dokter? 
Wij denken van niet, want daar hebben ze geen geld voor. 
Wij voorzien een enorme ramp als het virus zich daar net zo verspreidt als hier. 
De mensen hebben daar geen geweldige weerstand. 
Zeker de seniorengroep die iedere maand in de bibliotheek bijeenkomt. 
Zij leven in bittere armoede, zijn vaak hun kinderen verloren aan HIV en moeten 
voor hun kleinkinderen zorgen. 
Wat als zij getroffen worden? 
Wat moet er dan met al die kinderen gebeuren? 
 
Wij houden ons hart vast en hebben geen idee hoe wij de helpende hand kunnen 
bieden. 
Laten we hopen dat de wereld Afrika en daarmee Tanzania niet vergeet nu 
iedereen zo zijn eigen zorgen heeft. 
 
Het IOP bestuur wenst u heel veel sterkte met het verslaan van dit coronavirus. 
Annelies, Paulien, Klaas, Joke, Job 
 
 
LET OP! 
 
Ons emailadres is tegenwoordig 
 iopnederland@xs4all.nl 
Het oude werkt niet meer! 

 
 

 
 
 
 

mailto:iopnederland@xs4all.nl


Bericht van de penningmeester 
 
Beste sponsors/adverteerders 
 
In januari zijn de schoolgelden voor alle kinderen voor het eerste half jaar naar 
Tanzania overgemaakt. 
Ondanks dat niet iedereen betaald heeft. 
Ik heb van 10 sponsors en 2 adverteerders nog niets mogen ontvangen. 
En dat baart mij zorgen. 
Onze inkomsten om dit soort problemen op te vangen worden door de 
coronacrisis als maar kleiner. 
Reeds 2 markten zijn officieel al afgelast door de overheid en ik vrees dat er meer 
gaan volgen. 
Ik begrijp heel goed dat ook onze sponsors en adverteerders in een moeilijke tijd 
zitten, maar neem dan a.u.b. contact met mij op zodat ik weet wat ik verwachten 
kan. 
 
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 

 

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. 

 
 

 
 
Uiteraard liggen alle activiteiten stil. 
Er zitten momenteel gelukkig geen vrijwilligers via IOP in Tanzania. 
Ook de jongerenreis 2020 staat op losse schroeven. 
 

 

 

 

MORE AFRICA 

Voor een vakantie op Zanzibar! 
 

Contact:  

www.more-africa.com 

info@more-africa.com 

+255629987809 / +255778822685 (ook Whatsapp)  

 

Visum nieuws 
 
Helaas heeft het immigratiekantoor in Dar es Salaam besloten geen korting meer 
te geven op het visum. Daardoor moet vanaf september 2019 helaas het dure     
($ 250,-) businessvisum weer aangeschaft worden. 
 
 

 
 

 



Inzamelacties  
 

 
U kunt ons nog steeds steunen door uw internetaankopen via kopenvoorjeclub.nl 
of sponsorkliks te doen. 
Beiden staan op onze website. 
Kopenvoorjeclub.nl/iop kan je ook heel eenvoudig op je bureaublad plaatsen 
zodat je niet via de IOP-website hoeft. 
U bestelt gewoon zoals u gewend bent en u betaalt gewoon de gevraagde prijs en 
geen cent meer, maar ……. wij krijgen dan wel een kleine bijdrage! 
 
In 2019 is er door sponsorkliks € 59,03 uitbetaald. 
 
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. 
 
Statiegeld heeft in 2019 € 97,95 opgebracht en de cartridges € 257,90 
 
U ziet het is de moeite waard om pennen en cartridges in te blijven leveren. 
 
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 en vangen er geld 
voor. 
 
Kortgeleden hebben we van de DE punten een koffiezetapparaat aangeschaft 
voor het zetten van koffie voor de medewerkers van de markt. 
We zijn nu bijna door al onze DE punten heen. 
Helpt u mee de voorraad weer aan te vullen? 
We gebruiken ze ook voor het kopen van prijzen. 
 

 
Blijft u allen a.u.b. flink mee sparen en flink internet shoppen. 
Wij zijn er blij mee. 
 
 

Rommelverkopen 
 
Opbrengst rommelverkoop januari € 672,85 
Opbrengst rommelverkoop februari € 756,15 
Opbrengst rommelverkoop maart € 787,70 
Opbrengst overgebleven oud ijzer € 65,- in januari en € 69,55 in maart 
Allemaal geld dat wij verkregen hebben met uw ingebrachte rommel/spullen. 
Hartelijk dank daarvoor. 
 

Activiteiten 2020  
 
Zaterdag 4 april: rommelverkoop gaat niet door! 
Zaterdag 2 mei: rommelverkoop gaat niet door! 
Zaterdag 16 mei: braderie Puttershoek gaat niet door  (verplaatst naar 19 
september) 
Zaterdag 6 juni: rommelverkoop ??? 
Zaterdag 4 juli: rommelverkoop ??? 
De rommelverkopen zijn altijd van 10 tot 12 uur 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 alleen op afspraak. 
Bel daarvoor 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 
 

Deze is bijna vol, nog zo’n 50 dozen te gaan. 

Wanneer we deze container kunnen versturen is natuurlijk afwachten. 

 

JAARVERSLAG 2019 

 
Bestuur Het bestuur heeft dit jaar geen wijzigingen ondergaan. 

Het bestuur bestaat nu uit: 

Voorzitter: Klaas Bruijn 

Secretaris: Paulien Mul-Bode 

Penningmeester: Annelies de Groot-Nieuwenweg 

Overige lid: Joke Bruijn-? 

Overig lid: Job van den Elsen 

Dit jaar zijn er geen bestuursleden naar het IOP gereisd. 

Het bestuur heeft 4 maal vergaderd, voornamelijk waren dit 

skype-vergaderingen. 

Eenmaal hebben we via skype vergaderd met IOP Duitsland 

en Italië. 

Bestuur 

Zaken 

Doorgegaan met het werven van donateurs voor minimaal € 

20 per jaar. 

Door gegaan met het werven van adverteerders voor € 10 

(halve pagina) en € 20 (hele pagina) per jaar. 

Vier maal de IOP-NL nieuwsbrief uitgebracht en 8 maal de 

Tanzaniaanse nieuwsbrief doorgestuurd. 

Enkele malen per mail activiteiten bij sponsors gemeld. 

De website www.iopnederland.nl bijgehouden. 

De sponsorkinderen-registratie is in unit4 verwerkt wat een 

duidelijk beeld geeft van hoeveel geld er aan een kind 

besteed wordt en hoeveel er nog te besteden is. 

In verband met de wet op de privacy (A.V.G.) hebben we de 

nodige maatregelen genomen. 

Naar aanleiding van de goede opbrengst van de inhoud van 

de container in Tanzania (welke we in augustus 2018 

verzonden) zijn we weer begonnen een volgende container 

met voornamelijk kleding te vullen. Het ligt in de 

verwachting dat deze medio 2020 verzonden kan worden. 

Sponsoring Eind 2018 hadden we 94 sponsors en 8 life sponsors en een 

kleine wachtlijst. 

Eind 2019 hebben we 97 school sponsors en 7 life sponsors 

en een kleine wachtlijst. 

We hebben 9 donateurs en 4 betalende adverteerders. 

PR Presentatie dmv foto’s/folders op: alle IOP-rommelmarkten,   

En alle braderieën en markten. 

Acties Voortzetting statiegeldactie in 4 winkels. 

Verkoop jam. 

Elf maal een rommelmarkt aan de Boonsweg. 

Kraam op ponymarkt Puttershoek in mei.  

Kraam op de paardenmarkt in Numansdorp in juni 

Kraam op de Braderie in Strijen in juni. 

Kraam tijdens de feestweek in augustus in ’s-Gravendeel. 

Kraam op kerstmarkt Maximaplein Puttershoek in 

december. 

Inzameling cartridges en oude mobieltjes. 

Inzamelen oude pennen en batterijen. 

Inzamelen bier- en limonadeblikjes. 

Sponsorkliks actie via de website. 

In Nijkerk en Alphen a/d Rijn zijn diverse acties gehouden 

om geld op te halen voor het project. 

VWW Het contact met Vrijwillig WereldWijd verliep dit jaar 

voornamelijk telefonisch. 

Er ging in augustus weer een jongerenreis – in 

samenwerking met Vrijwillig WereldWijd - naar Tanzania. 

http://www.iopnederland.nl/


Zij verbleven ruim een week bij het IOP. De groep bestond 

uit 12 jongeren en een begeleider. 

Ook ging er in augustus een jongerengroep vanuit diverse 

kerken in Alphen a/d Rijn voor 14 dagen naar het IOP. Deze 

groep bestond uit 20 Personen. 

 

 

    

1-1-2019 begin saldo Regiobank 3.867,07     

1-1-2019 begin saldo Regiobank 
spaarrekening 

14.557,59     

Totaal     18.424,66 

Ontvangen sponsor/lesgelden 34.763,17     

Betaalde sponsor/lesgelden   -32.325,95   

Totaal     2.437,22 

Ontvangen VWW gelden 15.431,00     

Betaalde VWW gelden   -15.837,82   

Totaal     -406,82 

Ontvangen bibliotheek gelden 1.592,50     

Betaalde bibliotheek gelden   -6.592,50   

Totaal     -5.000,00 

Ontvangen weeshuis gelden 2.234,85     

Betaalde weeshuis gelden   -2.949,00   

Totaal     -714,15 

Acties 12.960,51     

Onkosten acties   -3.767,57   

Totaal     9.192,94 

Donateurs en advertenties 690,00     

Ontvangen rente 3,31     

Bankkosten   -243,79   

      

Diverse kosten   -2.813,71   

Totaal     -2.364,19 

Totaal Bank + Ontvangsten - 
Uitgaven 

67.675,34 -64.530,34 3.145,00 

        

31-12-2019 eindsaldo 
Regiobank 

4.308,76     

31-12-2019 eindsaldo 
Regiobank spaarrekening 

17.260,90     

Totaal     21.569,66 

        

    

  
Toelichting: 
We beginnen een jaar altijd met een vrij hoog saldo. 
Dat komt omdat veel van onze sponsoren al in november of december 
betalen voor het jaar er op. 
In januari wordt de rekening bijna helemaal leeggehaald om voor een 
half jaar schoolgeld en bibliotheek geld aan Tanzania over te kunnen 
maken. 
Ook is er dit jaar een donatie van € 5500,- van de Lichtkring uit Alphen 
aan de Rijn nog niet gebruikt. Hierover moet het bestuur nog een 
bestemming binnen het onderwijs bespreken. 
VWW negatief betekent dat we nog verblijfsgelden in januari over 
moeten maken. 
Onkosten acties zijn o.a. de aanschaf van kratten, manden en tafels 
alsmede het natje en droogje tijdens al onze markten. 
Diverse kosten zijn donaties die we nergens anders konden boeken en 
kopieer- en portokosten voor de nieuwsbrief en de brieven van kinderen 
die we doorsturen naar de sponsoren. 

 

 

 

 

 



Verslag van vrijwilligers 
 
 
Het aantal vrijwilligers liep na de zomer al enorm af en nu met het virus gaan er 
helemaal geen mensen meer. 
We hebben nog een verslag tegoed van een meisje/vrouw die in december 
geweest is, maar zij werkt in de zorg en heeft uiteraard geen tijd iets op papier te 
zetten. 
We houden het eventueel nog tegoed. 
Wel zij er 2 Pabo-studenten, Thomas en Fleur, voor een stage via IOP Duitsland in 
februari naar Ilula afgereisd. Van hen mag ik hun blog gebruiken om toch iets over 
vrijwilligerswerk te kunnen melden. 
Met dank aan IOP Duitsland! 
Het eerste deel staat in deze nieuwsbrief het tweede deel komt in de nieuwsbrief 
van juni. 

 

 

De heenreis  

Op dinsdag 11-2-2020 zijn we begonnen aan 
ons avontuur. Om 10:55 vertrok onze vlucht 
vanuit Düsseldorf airport naar onze 
tussenstop in Istanbul, door vertraging 
vlogen we pas om 11:15. Vanuit Istanbul 
vlogen we naar onze eindbestemming, 
Tanzania. Om 03:23 (12-2-2020) kwamen 
we aan op het vliegveld. Toen we eindelijk 
uit het vliegtuig mochten werden we al 
meteen verrast. We moesten langs een 
controlepunt waar we werden 
gecontroleerd op de ziekte Ebola. Nou 

‘karibu’ in Tanzania dachten wij (Swahili voor welkom). Gelukkig was er niets aan 
de hand. Vervolgens moesten we ons via een formulier registreren. Op dit 
formulier moesten we aangeven wie wij waren en waar wij verblijven. Na lang 
wachten bij de douane kregen we ons VISUM en mochten we het land in. 
Op het vliegveld van Dar es Salaam zou Valencio ons om 5:00 ophalen. Zoals ons 
al was verteld, zijn ze in Tanzania niet erg tijdsgebonden. Dus na een half uurtje 

wachten kwam onze vriend Valencio. Hij zorgde ervoor dat we onze euro’s om 
konden wisselen naar Tanzaniaanse Shilling, de munteenheid in Tanzania. Zo 
gingen we van een paar eurobriefjes naar een hele stapel met papiergeld. 
Valencio zou ons naar de juiste bus brengen die ons vervolgens 8 uur lang naar 
het plaatsje Ilula zou brengen. Tot de plaats waar de bussen zouden staan was het 
nog een stukje rijden. Het was nog erg donker, maar wij keken onze ogen al uit. 
Overal op straat liepen mensen, reden bussen, auto’s en scooters toeterend langs 
elkaar. Daar zaten we dan als echte ‘wazungu’ (witte mensen) in een busje 
omringd door het chaotische Tanzaniaanse verkeer. Aangekomen in een 
sloppenwijk waar de bussen zouden verzamelen, konden we echt spreken van 
een cultuurshock. Overal renden Tanzanianen door elkaar. De een rende met 
koffers vol kleding, de ander liep met manden vol vruchten. Iedereen probeerde 
iets te verkopen en allemaal met de ogen gericht op de twee blanken in het busje. 
Zoals wij in Nederland gewend zijn staan de bussen allemaal op een vaste plek. 
Nou hier was het anders… De bussen stonden kriskras door elkaar en je moest 
echt zoeken naar de bus die jij nodig had. Gelukkig wist Valencio precies waar we 
naartoe moesten. Valencio, onze reddende Engel! Nou daar zaten we dan, in de 
bus, in de hitte van 32 graden Celsius, om 6:30, na een reistijd van 18 uur. 
Onderweg was er gelukkig genoeg te zien. We keken onze ogen uit, maar we 
bekeken ook de binnenkant van onze ogen. Wat waren we moe. Onderweg 
kwamen we veel mooie gebieden tegen, we reden door het National Park Mikumi 
waar we vanuit de bus al giraffes, zebra’s en gazelles gespot hebben. Na een 
steile beklimming kwamen we eindelijk aan op onze eindbestemming Ilula.  
 
Onze verblijfplaats  
De locatie waar we slapen is erg netjes. Aangezien er op dit moment niet veel 
vrijwilligers zijn, hebben we allebei een eigen kamer, chill! Toiletteren op een 
Afrikaanse plee is nog wel een echte challenge, maar we beginnen er al aan te 
wennen. Als we geluk hebben kunnen we ons douchen met een paar straaltjes 
koud water, wanneer er een gebrek aan water is kunnen we wat regenwater 
gebruiken om onszelf mee te wassen. 
Er is stroom in het gebouw, de stroom valt echter wel regelmatig uit. Dit zijn vaak 
juist de leukste momenten. Ook gisteravond was er geen stroom. We aten 
daarom met zijn allen buiten. We speelden buiten met de bal totdat het donker 
werd. Toen het te donker werd om de bal te kunnen vangen, gingen de kinderen 
met zijn allen zingen en rondjes rennen rond de binnenplaats. Ze hebben een 
uithoudingsvermogen waar wij nog iets van kunnen leren, ze hielden dit denk ik 
wel een uur vol! Natuurlijk konden wij niet stil blijven staan, dus wij hebben 



enkele rondjes mee gerend, gezongen en gedanst (filmpje 2)! 
IOP ligt in Ilula, een dorpje dicht bij Iringa. Het is een plaats waar helemaal geen 
toerisme is. Wij zijn samen met drie andere vrijwilligers de enige wazungu die hier 
te vinden zijn. Dit is te merken wanneer wij op straat lopen.. Alle kinderen staan 
te zwaaien en roepen mzungu, mzungu, mzungu! Toch voelen wij ons hier 
helemaal op ons gemak. Het woord mzungu gebruiken zij niet als scheldwoord, 
het is eerder hun manier van groeten. Al moeten we zeggen dat we ons soms wel 
een beetje een attractie voelen wanneer we over straat lopen.. Ondanks dat we 
hier duidelijk anders zijn voelen we ons wel tuis. Alle mensen in het dorp weten 
dat de blanken die er zijn voor IOP werken. IOP is een bedrijf dat heel veel voor 
het dorp betekent. De mensen weten daardoor dat wij ‘blanken’ ook hier zijn om 
de juiste dingen te doen. Vele mensen vertelden me dat ik niet verliefd mocht 
worden hier. Ik kan niets beloven.. De keuze is reuze! De jongens in de tuktuk 
strijden voor de mzungu en roepen naar elkaar dat ze het telefoonnummer wel 
regelen. Tamari vertelde al dat alle mannen graag een blanke vrouw aan de haak 
willen slaan, dus ik weet nog niet zeker of ik me aan de afspraak ga houden….;) 
Het is bijzonder om te zien met hoe weinig materialen de kinderen zich kunnen 
vermaken. Ze spelen bijvoorbeeld veel met een zelfgemaakte bal en stokken. De 
kinderen zijn voornamelijk muziek aan het maken en hebben echt een geweldig 
gevoel voor ritme. Alle kinderen kunnen de zingende kinderen begeleiden op de 
trom. Vandaag had ik zo’n tien leerkrachten die mij allemaal leerden trommelen. 
Gelukkig waren ze zeer geduldig en hebben ze me een liedje kunnen aanleren. 
Hier ging wel heel wat aan vooraf zoals je in het eerste filmpje kunt zien.. Ik hoop 
dat ik over een tijdje net zo goed ben als hen en dat ik de kinderen ook een keer 
kan begeleiden op de trom! 
 
Rondleiding door Ilula  

 
Op vrijdag 14-02-2020 gingen we de omgeving van Ilula (het plaatsje waar IOP 
gevestigd is) verkennen. Iedere vrijwilliger die nieuw is krijgt een rondleiding van 
een local. In ons geval was dat Amos. Amos is ook een vrijwilliger bij IOP. Hij 
verblijft bij IOP omdat hij een van de vrijwilligers is van het CFC-program 
(Communication For Change). Crossend in een tuktuk over zandwegen, door de 
regen, begonnen we onze tour bij de kids corner van Ilula. Dit is een kleuterschool 
waar leerlingen voor het eerst te maken krijgen met het onderwijs. Natuurlijk 
gingen we een kijkje nemen in de twee klaslokalen. Toen we binnenkwamen werd 
de les meteen stilgelegd. Er werden twee stoelen voor het bord gezet en hier 
mochten we plaatsnemen. Daar zaten we dan, voor in het klaslokaal, met de ogen 

van 40 kleuters op ons gericht. Op deze kids corner zijn ze gewend aan de 
bezoekjes die wazungu (blanken) maken. De kleuters zijn razend enthousiast en 
steken allemaal hun vinger op: “teacher, teacher”. De leerkracht kiest een kleuter 
uit en deze kwam voor ons staan. Wij, nog onwetend wat er ging gebeuren, zaten 
op de kleine kleuterstoeltjes voor het bord. De kleuter kwam zich aan ons 
voorstellen, dit gebeurde niet op een normale manier, nee dit deden zij 
schreeuwend: “MY NAME IS LENA, I AM 4 YEARS OLD, I LIVE IN ILULA, MY 
FATHER`S NAME IS EDSON AND MY MOTHER`S NAME IS MARIA, WHEN I GROW 
UP I WANT TO BE A PILOT”. De kleuter stopte met schreeuwen, maar bleef staan. 
Vervolgens roept de klas een versje en klapt. De kleuter zette haar handen op 
haar zij en bewoog de heupen heen en weer. 
Onze lach moesten we inhouden, wat overkomt 
ons nu weer? Blijkbaar wordt dit gezien als een 
beloning. De kinderen waren zo trots dat ze zo 
mooi geschreeuwd hadden. Vervolgens werd er 
een liedje gezongen om ons welkom te heten, 
waarbij uiteindelijk al de 40 kleuters ons tegelijk 
een knuffel gaven. Ook hebben we een kijkje 
genomen in de andere klas. Deze kleuters waren 
nog jonger, maar het welkomsritueel was 
hetzelfde. Opvallend was dat ze hier nog geen 
papier en pen gebruiken. Er wordt geoefend op 
de tafels met een krijtje. 
We sprongen weer in onze tuktuk en vervolgden 
onze rondleiding naar de IOP-shop. Dit is een 
winkel die opgericht is door de IOP organisatie 
om voor inkomen te zorgen waarmee de 
verschillende fondsen ondersteund kunnen 
worden met een bijdrage. Wij konden onze 
watervoorraad bijvullen en er wordt zelfs 
chocolade verkocht, wat volgens onze gids erg 
bijzonder is. Ook is er een café waar geluncht kan 
worden of waar mensen kunnen kijken naar een voetbalwedstrijd. We brachten 
ook een bezoekje aan het sponsor office. Hier kunnen kinderen aangemeld 
worden die het erg zwaar hebben en zelf niet voor hun school kunnen betalen. 
Op het bureau lag een stapel met formulieren van kinderen uit de omgeving. 
Deze stapel houdt in dat er nog erg veel kinderen zijn waarvan de ouders niet 
kunnen betalen voor het onderwijs van dit kind. Er zijn dus nog erg veel kinderen 



die niet naar school kunnen. Na dit interessante bezoek gingen we naar de place 
to be: ‘Sunflower primary school’. Dit is de school waar wij de komende maanden 
les gaan geven. Onderweg in onze tuktuk haalden we nog eens 3 anderen op en 
zaten we met 7 personen opgevouwen in de tuktuk, onderweg naar de Sunflower 
school. Hier ontmoeten we de ‘head teacher’ ook wel de directrice. Zij stelde ons 
voor aan het team en verwelkomde ons. Met een leerkracht gingen we iedere 
‘class’ af en introduceerden we onszelf. Later zullen we jullie meer vertellen over 
deze school. 
Vanuit de Sunflower primary school wandelden we verder de berg op en hier 
kwamen we terecht bij de Lords Hill highschool. Dit is een soort middelbare 
school. Hier gingen we kort in gesprek met de directeur. Omdat de leerlingen 
vanuit ver moeten komen wonen zij op school in een grote slaapzaal. Na dit korte 
bezoek rolden we weer van de berg naar beneneden en kwamen we uit bij 
´Sollerud kindergarten´. Dit is een privé kinderdagverblijf. Dat houdt in dat de 
ouders meer geld moeten betalen om hun kind hier naar school te laten gaan. De 
eisen die de school stelt aan de kleuters zijn bizar. Zo moeten zij om naar de 
basisschool (primary school) te mogen, kunnen tellen tot 150 en krijgen zij 
schrijfles. Het is niet voor niets dat de helft van de kinderen slapend op de grond 
lag toen wij op bezoek kwamen. Als je denkt dat dit het wel was, dan zit je fout. 
Ook krijgen de kleuters iedere dag huiswerk mee naar huis. Dit zijn dan bladzijdes 
die zij helemaal vol moeten schrijven met bijvoorbeeld de letter A. Vanaf jongs af 
aan wordt er dus al erg veel van het kind verwacht. We eindigden onze tour bij 
het ‘Holland House of Books’. Dit is een soort bibliotheek die gesponsord is door 
IOP Nederland. Hier kunnen locals boeken lezen of lenen. Het is een mooi 
gebouw, maar het wordt niet veel gebruikt. Na een poosje moesten we toch ook 
echt even kort naar het naaiatelier en de werkplaats. Hier kon je stoffen leveren 
waarvan zij dan kleding kunnen maken, de eerste bestelling is al gemaakt. 
Na een lange dag vol indrukken vonden we het wel mooi geweest. Er zijn nog veel 
plekken die we niet gezien hebben, er is dus nog genoeg te ontdekken.  
 
Farm For the Future 
 
Op 16-02-2020 hebben we een bezoek gebracht aan de Farm For the Future. Dit is 
een bedrijf dat Osmund heeft opgericht hier in Ilula. Het belangrijkste doel van 
hem is om werk te creëren voor de lokale bevolking. Zo’n 80% van de bevolking 
van Tanzania is werkeloos. Dus het creëren van banen is de eerste stap die gezet 
moet worden om de armoede te bestrijden. De Farm For the Future nodigt lokale 
boeren uit om te boerderij te bezoeken en hier te leren hoe zij om moeten gaan 

met hun landbouwgrond en 
hoe ze het beste kunnen 
oogsten. Ook helpt de Farm 
jonge alleenstaande moeders 
door hen bijvoorbeeld twee 
geiten te schenken. Deze 
twee geiten kunnen het leven 
van deze alleenstaande 
moeders compleet 
veranderen. De moeders 
hebben in het begin een 
kleine inkomst door 
geitenmelk, maar uiteindelijk 
kunnen ze geiten gaan verkopen en steeds groter worden. Deze twee geiten 
kunnen ervoor zorgen dat zij een ‘normaal’ leven kunnen gaan leiden. De Farm 
bestaat nu uit 250 hectare landbouwgrond en zorgt voor zo’n 40 banen. De Farm 
wil steeds verder uit gaan breiden zodat ze steeds meer mensen in dienst kunnen 
nemen. De Farm wil macadamianoten gaan produceren. Een unieke noot die heel 
veel geld oplevert. Wanneer ze dit gaan doen en deze planten gaan verkopen, kan 
de hele regio enorm gaan groeien en hiervan gaan profiteren. De Farm denkt dat 
dit dé manier kan zijn om Ilula uit de armoede te halen. Voordat deze noot 
geproduceerd kan worden, moeten de planten zeven jaar groeien. Het is dus een 
project van een lange adem, maar het is een zeer goed vooruitzicht! 
 

 

 



Sunflower Primary school   

Op maandag 17-02-2020 hadden we met de head teacher om 09:00 afgesproken. 
Vandaag zou onze stage vastgelegd worden en zouden we te weten komen waar 
we precies komen te staan. Al snel bleek dat het er toch iets anders aan toe gaat 
op de ´Sunflower primary school´. Het is namelijk gebruikelijk dat iedere ´class´ 
verschillende subjects (vakken) heeft op een dag, maar deze subjects worden 
door verschillende leerkrachten gegeven. Beide kregen we ‘class 3’ toegewezen. 
Class 3 heeft een totaal van 45 leerlingen. Dit maakt het voor de huidige 
leerkrachten erg lastig een beetje orde en rust in de les te krijgen, van controle 
kunnen we niet spreken. De leerlingen zitten vanaf 8.00 tot 16.00 op school. 
Tussendoor is er een break 
(kleine pauze) en een 
lunchpauze waar ze lunch 
vanuit school krijgen. De 
school is vorig jaar gebouwd 
en is dus nog erg nieuw. 
Echter kan je van een vis 
geen haai maken en zijn de 
middelen ook op deze school 
beperkt tot het krijtbord. 
Fleur zal het subject ‘Civic 
and moral’ verzorgen voor 
class 3 en Thomas gaat aan 
de slag met het subject ‘English’. Afgelopen week zijn we iedere dag op de 
Sunflower geweest om de lessen van onze subjects te observeren. Dit doen we 
zodat we duidelijk hebben wat de lesopbouw is en hoe het vak nu gegeven wordt. 
Natuurlijk gaan wij hier onze eigen draai aan geven en gaan we op zoek naar wat 
er allemaal mogelijk is. Wat ons de afgelopen dagen opviel was dat de 
leerkrachten ook het Afrikaanse temperament hebben. Alles gaat polé polé 
(rustig, rustig), op het dooie gemak. Ik heb de leerkracht er afgelopen week vaak 
op moeten wijzen dat hij nu, op dit moment, voor de klas moest staan. Heel stipt 
zijn ze dus niet… De leerkrachten zijn dol op het krijtbord en zijn zeker niet bang 
om het helemaal vol te schrijven. De leerlingen mogen deze lappen tekst 
vervolgens overschrijven met het juiste antwoord. Van de les die 40 minuten 
duurt zijn ze zeker 25 minuten bezig met schrijven, erg efficiënt zijn ze niet, van 
de overige 15 minuten wordt er 5 minuten instructie gegeven en de overige 10 
minuten is de leerkracht te laat. Kortom is er voor ons nog voldoende te doen om 

aan het Afrikaanse onderwijs te schaven, natuurlijk wel polé polé, we willen ze 
namelijk niet laten schrikken.   

 

Public school   

Aangezien ik (Fleur) vaak pas laat op school hoef te zijn, heb ik gevraagd of ik wat 
extra vrijwilligerswerk kan doen. De Afrikaanse levensstijl begon namelijk wel al 
een beetje te vervelen, dat ‘pole pole’ is niet zo mijn ding. Vandaag ging ik 
daarom mee om op een public school schooluniformen uit te delen aan de 
kinderen. Aan alle kinderen dacht ik, dat bleek helaas anders te zijn.. We kwamen 
aan op de school. Er kwamen meteen HEEL VEEL kinderen op ons afgerend. Ik 
denk dat ik niet overdrijf wanneer ik vertel dat het 200 kinderen waren. Alle 
kinderen wilden mijn haar en mijn huid aanraken. Ik voelde me net een 
beroemdheid en ik voelde me vooral heel ongemakkelijk. De kinderen spraken 
geen Engels, ze bleven voor me staan en MZUNGU roepen. Ik hoopte dat ze na 
een tijdje zouden gaan maar ze bleven maar staan, ik was helemaal omsingeld 
haha. Ik snapte niet waarom ze niet naar hun klas gingen, want de school was al 
begonnen. Uiteindelijk kwam ik erachter dat er zo’n tekort aan leerkrachten en 
klaslokalen was dat de kinderen elkaar af moesten wisselen. De kinderen krijgen 
dus maar een paar uur per dag les. Wanneer de kinderen les krijgen, zitten ze in 
een klas met ongeveer 80 kinderen. De leerkrachten liepen rond met stokken en 
probeerden de kinderen uiteindelijk bij ons weg te jagen. Het leek bijna alsof ze 
vee weg aan het wegjagen waren. Ik ben erg blij dat de school waar ik les ga 
geven heel anders is. Daar is het slaan van kinderen verboden, hebben alle 
kinderen gelijke schooluniformen, zitten de kinderen met minder kinderen in een 
klas en hebben de kinderen meer lesuren. Ik ben ook heel blij dat er geen 
kinderen vanuit het weeshuis naar deze school hoeven. Zij gaan allemaal naar 
betere scholen.  
 
Ik had dus verwacht dat we alle kinderen nieuwe kleren mochten geven. Dit was 
ook erg hard nodig want alle kleren waren kapot en vies. De kinderen zagen er 
erg onverzorgd uit en sommige kinderen waren heel mager. Wat bleek, lang niet 
alle kinderen worden gesponsord en we mochten dus alleen de gesponsorde 
kinderen de kleren geven. De andere, ook arme kinderen keken toe hoe de 
andere kinderen nieuwe kleren, schoenen, schriften en pennen kregen. Ik voelde 
me hier zó verschrikkelijk bij. Het voelde zo oneerlijk. Er zijn nog zoveel kinderen 

https://thomasenfleurintanzaania.weebly.com/onze-stageschool/sunflower-primary-school
https://thomasenfleurintanzaania.weebly.com/public-school/public-school


die ook gesponsord zouden moeten worden. De wachtrij hiervoor is helaas 
gigantisch.   
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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 
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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 

 

 

mailto:iopnederland@xs4all.nll
http://www.iopnederland.nl/

	De heenreis
	Sunflower Primary school
	Public school

