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Club van 1000 
 

Wij gaan een super goed idee van IOP Duitsland gebruiken om ook hier in 

Nederland extra geld te werven. 

Zoals u weet komen we bij veel gesponsorde kinderen niet uit met het vaste 

bedrag van € 240,-. Uit rommelverkopen springen we zoveel mogelijk bij maar 

door Corona dreigen we daar niet voldoende geld meer voor te hebben. Ook het 

mee financieren van projecten van Italië en Duitsland, alsmede de lopende kosten 

van onze “eigen” bibliotheek het Holland House of Books dreigen de dupe te 

worden van Corona. 

Hoe werkt de Club van 100? Het is heel simpel. 

Iedereen gaat vrienden, familie, kennissen, collega’s et cetera benaderen met de 

flyer die we bij deze krant meegestuurd hebben. 

Vanaf € 1,- per maand (dus slechts € 12,- per jaar) kunnen mensen het IOP 

steunen. Daarmee verlagen we de drempel om iets voor ons te kunnen doen. 

Maakt u daar a.u.b. zoveel mogelijk reclame voor. 

Zet het bijvoorbeeld in een plaatselijke krant (er is een krantenartikel beschikbaar 

dat u kunt gebruiken, dat kunnen wij u mailen), hang de poster ergens op een 

prikbord et cetera. 

Wij hebben u hulp heel hard nodig. 

 

Asante sana, 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

Stichting 

Ilula Orphan 

Program 
Een sponsoring programma 

om (wees)kinderen in Ilula-Tanzania  

onderwijs en zorg te bieden. 

 



De maaltijd in hemel en hel - Een (kerst)verhaal over behulpzaamheid, 

samenwerken en delen 

Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de mensen elkaar 

vertelden over de hemel en de hel. Zo hoorde hij hen zeggen dat de hemel een 

goede plaats was en de hel een slecht oord. De hemel zat barstensvol engelen en 

heiligen, terwijl de hel overbevolkt was met duivels, kwade geesten en gemene 

lieden. De man wist niet goed wat hij hiermee moest. Volgens hem kon je slechts 

een oordeel over deze twee oorden hebben als je ze met eigen ogen had gezien. 

Op een nacht werd hij gewekt door een engel die hem vroeg: "Ben je er nog altijd 

zo op gebrand om het verschil tussen hemel en hel te weten?" 

 

"Ja," antwoordde de man, "ik wil niets liever weten dan waar ik terechtkom als ik 

doodga." 

Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door een dichte, 

eindeloze duisternis tot ze bij een gesloten poort aankwamen. De engel duwde de 

zware deur open en zei: "Dit is de hel. Houd je ogen goed open en zorg ervoor dat 

je geen detail mist." 

 

De man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen duivel te zien in de 

hel, noch saters met bokkenpoten of eeuwige vuren waarin mensen brandden. Al 

wat hij zag was een gigantische zaal vol eettafels en elke tafel was volgeladen met 

de verrukkelijkste gerechten, schalen met het sappigste fruit, hoog opgestapelde 

taarten, de beste wijnen en de zachtste kazen. Zo ver hij kon zien zag hij mensen 

aan deze beladen feesttafels zitten. In eerste instantie benijdde hij hen, tot zijn 

blik op hun armen viel. Toen pas merkte hij op dat hun armen vanaf hun 

schouders veranderd waren in vorken. En deze vorken waren zo lang dat, hoezeer 

de feestgangers er ook hun best voor deden, ze niet in staat waren het voedsel 

naar hun mond te brengen. Hun vruchteloze pogingen waren zo frustrerend dat 

ze paars zagen van woede, haat en honger. 

De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar buiten. Voor de 

tweede keer vlogen ze door een dichte, koude duisternis, tot ze bij een andere 

poort aankwamen. De engel stopte, zwaaide de deur open en riep: "Mag ik je met 

vreugde presenteren: de hemel!" 

 

In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de hemel zag er exact 

hetzelfde uit als de hel! Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier 

stonden lange eettafels, volgeladen met de meest exquise gerechten uit alle 

delen van de wereld. Zelfs de feestgangers zagen er identiek uit: ook bij hen 

waren de armen veranderd in onhandige, lange vorken. Even dacht de man dat de 

engel een flauwe grap met hem uithaalde, totdat hij nog eens goed keek en het 

verschil opmerkte. De mensen in de hemel waren niet kwaad of hongerig, 

integendeel, ze lachten allemaal en waren goed doorvoed. Want deze mensen 

gebruikten allemaal hun lange gevorkte armen om hun buren te voeden. Ze 

werkten samen, ze hielpen elkaar en deelden het fantastische eten, zodat ze 

allemaal in gelijke mate aten, dronken en plezier hadden. 

 

Het IOP-NL bestuur wenst u ondanks alles prettige feestdagen 

Annelies, Paulien, Klaas, Joke, Job en Jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even Voorstellen (nieuw bestuurslid Jos) 
 

Diegenen onder de ondersteuners van Stichting IOP Nederland die wel eens op de 

maandelijkse markt komen zullen mij al eens gezien hebben. 

Ik ben Jos Jansen, 57 jaar en getrouwd met Irma. Wij zijn bewust zonder kinderen 

gebleven om daar waar hulp nodig is te kunnen bijspringen (en daar zijn helaas 

heel veel voorbeelden van!). Wij wonen in Kleve, Duitsland net achter Nijmegen.  



Ik ben in 2013 samen met Irma met IOP in aanraking 

gekomen toen we voor het eerst naar Tanzania zijn 

gegaan (via IOP Nederland) om daar als vrijwilliger te 

gaan meedraaien in de dagelijkse gang van zaken 

rondom het weeshuis in Ilula. Deze ervaring kwam bij 

ons beide zo intens binnen dat we het niet meer 

konden loslaten en daar meer mee moesten doen. We 

zijn in 2014 teruggegaan naar Tanzania en hebben in 

2015 IOP Germany e.V. opgericht omdat er nog geen 

IOP tak in Duitsland bestond. Kijk voor meer info op 

www.iopgermany.com, een tweetalige website.  

 

Tegelijkertijd hielden we goed contact met Annelies 

(wie kent haar niet!) en werd de binding tussen de 

beide organisaties steeds nauwer. Van het een komt 

vaak het ander en dat gebeurde hier dus ook toen 

tijdens een van de vele gesprekken die we met elkaar 

voerden over het wel en wee van IOP een plek in het 

bestuur van IOP Nederland aan de orde kwam. 

Aangezien ik bij IOP Germany de 

penningmeesterfunctie invul en wij in Duitsland een ander systeem van 

ondersteuning hebben opgezet moest ik even nadenken of dit wel goed zou 

passen, maar uiteindelijk hebben de plussen gewonnen van de minnen en ben ik 

per september jl.  lid van het bestuur geworden.  

Er liggen wat uitdagingen op tafel die we het hoofd moeten bieden en daar gaan 

we mee aan de slag. In deze tijd met de Corona perikelen is het extra moeilijk om 

de middelen bij elkaar te brengen om de schoolgang van de vele kinderen die we 

in Tanzania ondersteunen te kunnen garanderen. Zoeken naar nieuwe 

ondersteuners is één taak voor het bestuur, maar ook het aanboren van nieuwe 

inkomstenbronnen staat hoog op de agenda.  Laten we maar zeggen dat we ons 

niet hoeven te vervelen.  

In de komende nieuwsbrieven zullen jullie op de hoogte worden gehouden van de 

ontwikkelingen binnen IOP Nederland.  

Ik ben met Irma regelmatig op de markten van IOP (als we open mogen!) dus 

wellicht zien we elkaar een of meerdere keren. 

 

Warme groeten, Jos. 

 

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. 

 

 

 

Inzamelacties  

 

 

U kunt ons nog steeds steunen door uw internetaankopen via kopenvoorjeclub.nl 

of sponsorkliks te doen. Beiden staan op onze website. 

Opbrengst 2020: € 52,68 

 

We zamelen ook nog steeds pennen, cartridges, mobieltjes en frisdrankblikjes in. 

Er staan aan de poort van Boonsweg 63 te Heinenoord twee kliko’s waar u ze in 

kunt doen. Ook staan er inzamelboxen bij, Plusmarkt Klaaswaal, Spar Piershil, 



Plusmarkt Nieuw Beijerland, AH Puttershoek, AH Strijen, kerkwinkel Heinenoord, 

Huis te Hoecke Puttershoek en in Maasdam bij Natuurlijk bij Ton.  

Bij de winkels kunnen echter geen blikjes ingeleverd worden. 

Statiegeldboxen staan er alleen nog bij: Spar Piershil en Plus Klaaswaal. 

Oude pennen hebben dit jaar € 320,19 opgeleverd en cartridges € 269,80.  

 

Heeft u oud ijzer dat u langs de weg gaat zetten voor de ijzerboer en zijn het goed 

te vervoeren stukken, geef ze dan af op ons rommelverkoopterrein Boonsweg 63 

te Heinenoord. Dan brengen wij het naar de oud ijzerhandel aan de 

Nijverheidsweg en vangen er geld voor. 

Als u oude kapotte elektrische apparaten of lampen weggooit of naar de stort 

brengt, knip dan de snoeren af, ook deze brengen leuk geld op. 

 

DE punten blijven ook van harte welkom 

 

Ten slotte: 

We hebben over heel Nederland verspreid best wel veel sponsoren of donateurs. 

Vraag eens in de winkels of je daar een statiegeldactie mag houden. 

Of ga eens langs bij scholen en vraag of zij oude pennen en stiften voor je willen 

verzamelen. 

Dat hoeft allemaal niet naar Puttershoek gebracht worden. 

Statiegeld kan uiteraard gewoon overgemaakt worden en zodra je 20 kg aan 

pennen hebt kan je bij Annelies een verzendlabel aanvragen waarmee de doos 

gratis verzonden kan worden. (Wel even het verzendbewijs scannen en mailen 

naar Annelies). 

Maar let op! Er moet echt 20 kg of meer ( max 25 kg) in die doos zitten anders 

betalen ze niet uit. 

 

Blijft u allen a.u.b. flink mee sparen en flink internet shoppen. 

Wij zijn er blij mee. 

 

 

 
 

Kopen voor je club heeft helaas nog niets opgeleverd. 

Corona situatie in Tanzania 
 

Ondanks de levensmiddelenactie die wij in het voorjaar hebben gehouden, die 

een groot succes was, is het voor veel mensen nog een worsteling om elke dag 

een behoorlijke maaltijd op tafel te krijgen. 

 

Het hele land gaat nog gebukt onder de gevolgen van Corona. De hele toeristische 

industrie en alles wat daar mee te maken heeft is ingestort, dit is 80% procent van 

het nationaal inkomen van Tanzania. 

 

Veel mensen hebben hun baan verloren, zijn ziek geworden of overleden zodat ze 

ook niet meer voor hun familie kunnen zorgen. In tegenstelling tot onze westerse 

wereld is er geen sociaal vangnet. De regering van Tanzania deelt geen cheques 

uit aan hun burgers. De mensen in Afrika hebben nog een lange weg te gaan 

voordat zij uit dit diepe dal komen. 

 

Dus……. als je voelt, denkt dat je toch nog een extra steentje wil bijdragen om het 

in ieder geval voor de lokale mensen in Ilula en omgeving wat dragelijker te 

maken dan is iedere extra donatie hoe klein dan ook van harte welkom. Ons 

bankrekeningnummer is bekend maar wij vermelden het toch nog even: 

 

NL15RBRB0827956844 t.n.v. Stichting Ilula Orphan Program Nederland o.v.v. 

noodhulp. 

 

Ingezonden stukje over o.a. het ziekenhuis in Ilula 
 

Alweer bijna een jaar voorbij! Een jaar waarin erg veel gebeurd is, niet alleen in 

Ilula, maar zeker ook in de hele wereld! Als eerste komt dan natuurlijk het word 

“Corona” boven! Ik bedacht laatst dat het in maart alweer een heel jaar is!! Echt 

niet te geloven. En vandaag lees ik dat de cijfers alweer omhoog zijn gegaan, dus 

er is nog geen eind in zicht helaas. 

Wij (Klaas en ik) zijn ook besmet geweest en het was een heel raar idee dat we 

“de ziekte” hadden en ook wat beangstigend, want wanneer wordt het erger, 

komen we in het ziekenhuis? Gelukkig bleef het bij ons erg mild, maar blijven we 

wel erg lang de nawee-moeheid houden. 

Maar ik bedacht me ook iedere keer, dat als we naar het ziekenhuis moesten, we 

in ieder geval een hele goede zorg konden verwachten.  



En dan was ik toch blij dat ik in Nederland geboren ben!! Want stel nou dat je in 

Ilula woont en Corona krijgt. Gelukkig is er wel een ziekenhuisje daar, maar de 

benodigde spullen, zijn die er? 

 

 

 
 

 

We hebben in het voorjaar, toen het virus net onder ons was, wel gezorgd dat er 

voldoende zuurstof aanwezig was in het ziekenhuis. Ze hebben daar cylinders die 

je moet laten bijvullen in Dar es Salaam. Gelukkig hebben we hele goede 

contacten in het ziekenhuis, en hoefden we alleen maar geld te sturen om dat te 

realiseren. 

En zomer 2019, nog net op tijd dus, hebben we via onze kerk een jeugdgroep naar 

Ilula gestuurd, die zuurstofapparaten meenam. Die apparaten had ik gekregen na 

een dagje gegoogled te hebben! Ik kwam in contact met een firma die deze 

dingen verkoopt en ik vertelde waarom ik ze wilde hebben, en vroeg of ik korting 

kon krijgen, en tot mijn stomme verbazing kregen we er een paar. Dat overkomt 

mij wel vaker. Dan blijkt dat de wereld vol zit met mensen die andere mensen 

willen helpen! En dat brengt me dan gelijk bij het thema van deze nieuwsbrief, 

namelijk de kerst en andere feestdagen. Want kerst is bij uitstek zo’n feest 

waarbij dat gevierd wordt: het denken aan en helpen van de medemens! 

Nu weet u natuurlijk ook dat we als IOP.nl minder geld verdienen doordat de 

markten niet door mogen/kunnen gaan. Wellicht ging u anders iedere 1e 

zaterdag van de maand naar de rommelmarkt en gaf u daar een paar tientjes uit. 

Zou u misschien dit jaar dit geld gewoon kunnen en willen overmaken, zodat wij 

de meiden in Ilula naar school kunnen blijven sturen? Want educatie is toch, 

samen met goede voeding, het begin van een goed leven. 

Als we dan met kerst aan onze ongetwijfeld toch nog rijk gevulde tafel zitten (wel 

met minder mensen, maar toch) dan weten we dat er ergens ver weg kinderen 

een goed nieuwjaar tegemoet gaan. 

Wij wensen u, namens het hele IOP, een gezonde en gezellige kerst en nieuwjaar 

toe en veel kracht en wijsheid in deze lastige periode. 

 

“Wij kunnen de wereld niet veranderen, maar voor elk kind dat wij 

ondersteunen veranderen wij wel hun hele wereld.” 

 

Klaas en Joke Bruin. 

 

 

Bericht van de penningmeester 

 
Wat ben ik blij met al die sponsors die nu al voor heel 2021 betaald hebben. 

Wij maken in januari daar de helft van over naar Tanzania. 

Het schooljaar begint daar half januari en dan moet daar ook het eerste half jaar 

met de scholen afgerekend zijn. 

Als iedereen die per maand betaalt zijn bijdrage instelt voor de 10e van iedere 

maand zou het moeten lukken ook straks in juli, als het 2e deel betaald moet 

worden en wij hopelijk weer enkele markten hebben kunnen draaien. 

 

Bij voorbaat dank 

Annelies de Groot (penningmeester 

 

 

 

 



Deelname aan diverse projecten 

 

IOP-NL heeft in 2020 tot dusver meer dan alleen de bibliotheek 

gesponsord. 

Aan de exploitatiekosten van Het Holland House of Books besteden we 

ieder jaar minimaal € 5000,- 

Aan het Mamahuis hebben we € 1000,- geschonken en aan een project van 

IOP-Italië dat voor voedsel zorgt op staatsscholen is ook € 1000,- 

gedoneerd. 

 

Mammahuis (door IOP-Duitsland) 

 

Het Mammahuis is sinds 1 juli bewoond. De jonge alleenstaande moeders met 

hun kinderen hebben het goed naar hun zin in het huis. Maar wat echt belangrijk 

is: zij zitten nu midden in het scholingstraject. 

Wij ontvangen regelmatig rapportages over de status van het project en waar ze 

mee bezig zijn. Het loopt zeer voorspoedig. De moeders volgens een theoretische 

opleiding op het gebied van voeding, hygiëne, kinderverzorging, seksuele 

voorlichting, ondernemersvaardigheden et cetera. 

Daarnaast werken zij 3 dagen per week in de praktijk binnen de verschillende 

projecten van het IOP. Op deze manier kunnen zij ook voldoende werkervaring 

opdoen. Het doel is dat de moeders na afloop van dit 3-jarig traject hun eigen 

leven kunnen 

opbouwen en een 

toekomst kunnen geven 

aan hun kinderen. 

De kinderen die aan dit 

programma deelnemen 

worden tijdens les- en 

werkuren opgevangen 

of gaan indien ze de 

leeftijd hebben naar 

school. 

 

Jos en Irma 

 

 

Een maaltijd op school (door IOP-Italie) 

 

Een van de belangrijkste activiteiten van onze vrijwilligers in Ilula is het bezoeken 

van de gesponsorde kinderen. Als het mogelijk is proberen we ze thuis te 

bezoeken, om te zien waar ze wonen: hun familie, de buurt en hun omgeving. 

Maar als ze te ver weg wonen, gaan we naar de school waar ze op zitten en 

vragen we het schoolhoofd om een korte ontmoeting op school te organiseren. 

We geven ze wat kleine cadeautjes (zoals rijst, maïs, zeep en olie), proberen te 

achterhalen of ze oké zijn en of ze iets speciaals nodig hebben. We maken wat 

foto's voor de sponsors en daarna gaan de kinderen weer terug naar de klas. 

 

Die dag in Lugalo begon ook zo, maar daarna liep alles anders. 

 

 
 

 

We bezochten die dag drie kinderen, maar het schoolhoofd kwam er met vier 

aanzetten. Na Cosmas, Elia en Jane, stelde hij ons ook de 8-jarige Dixon voor. Een 

magere jongen, en verlegen zoals alle jongens en meisjes (vooral in het bijzijn van 

een mzungu). 

 

Het schoolhoofd hoopte dat we "iets" konden doen om die jongen te helpen, 

want hij woonde alleen met zijn oma op de top van de berg, deed elke dag enorm 

zijn best om naar school te komen, en verdiende in de middag een paar shillings 

extra door op de geiten van anderen te passen (een jaar later kwamen we er 



achter dat zijn moeder met haar tweede man en haar andere kinderen naar Dar 

es Salaam was verhuisd en Dixon had achtergelaten om voor zijn oma te zorgen). 

 

Het schoolhoofd wees naar de top van de berg om ons te laten zien waar Dixons 

huis was. Kwam hij echt elke dag van zo ver? Ja, natuurlijk, antwoordde het 

schoolhoofd, heel veel kinderen lopen elke dag wel 15 kilometer (heen en terug) 

naar school. Heel vaak op een lege maag. Hopelijk krijgen ze 's avonds thuis wat 

te eten, maar ook dat is niet altijd zeker. 

 

We zijn met het schoolhoofd gaan bespreken hoe dit kon worden veranderd. Hij 

vertelde ons dat er een stuk land was dat het dorp gratis aan de school kon geven 

om wat maïs te verbouwen, maar het land moest worden voorbereid, en er 

waren zaden en meststoffen nodig en iemand om te koken. 

 

We stelden een eenvoudig budget samen: om te beginnen maïs, suiker en zout, 

en een salaris voor twee koks. Een van de koks moest de moeder van Cosmas 

worden. Een alleenstaande moeder, zonder werk en niet in staat om haar 3 

kinderen te voeden. En de school moest met de lokale autoriteiten afspraken 

maken over het gebruik van het stuk land. 

 

 
 

 

In een paar weken tijd was alles georganiseerd: alle 500 kinderen van de school 

kregen voortaan 's middags een bord pap. De school kreeg een vergunning om 

een stuk grond te gebruiken en het IOP gaf financiële steun voor de bewerking 

van het land, en leverde ook zaden, mest en meststoffen. Het zware werk werd 

gedaan door de ouders en de leerkrachten en de kinderen hielpen mee met het 

lichtere werk. 

 

Het jaar daarop kon het schoolhoofd vol trots aankondigen dat de school de 

kinderen zonder hulp van buitenaf kon voeden. De oogst leverde weliswaar niet 

genoeg maïs op voor het hele jaar, maar de ouders droegen genoeg bij om het gat 

te dichten. Er was alleen financiële ondersteuning voor de salarissen van de koks 

en het leveren van zaden en mest en dit jaar ook bonen, om de kinderen een 

gevarieerde voeding te kunnen geven. 

 

Dat is hoe het verhaal begon! 

 

Het project "Een maaltijd op school" loopt inmiddels al drie jaar en er zijn drie 

basisscholen bij betrokken, in Lugalo, Masukanzi en Kibaha. Ongeveer 1.500 

kinderen krijgen beter te eten, maar bovenal leerden net zo veel gezinnen hoe 

belangrijk goede voeding is voor de ontwikkeling van hun kinderen. 

 

Het totale budget is zo'n 5.000 euro voor 9 maanden.  

 

PS: Cosmas' moeder had ernstige alcoholproblemen. Nu werkt ze als kok. We 

weten niet of ze nog steeds drinkt. maar we zijn gewoon heel blij om van het 

schoolhoofd te horen dat ze, als ze haar salaris krijgt, meteen eten voor haar 

kinderen gaat kopen. 

 

Deborah en Massimo. 

 

 



 

Alle deze extra gelden komen uit onze rommelverkopen en 

inzamelingsacties. 

Ook worden deze extra gelden gebruikt voor de studenten die een dure 

opleiding volgen, waarvoor de sponsorbijdrage niet toereikend is. 

 

Stand van zaken IOP-aandelen in FFF  

Op dit moment hebben we 13 aandeelhouders in Nederland (inclusief IOP-

NL zelf). 

In totaal hebben zij 880 aandelen ter waarde van € 3675,-. 

Eén aandeel kost TSH 10.000 (iets meer dan € 4,- per stuk). 

Ze worden officieel geregistreerd in Tanzania en daarvoor is van iedere 

aandeelhouder naam, adres en paspoortnummer nodig. 

Nog lang niet alle aandelen zijn verkocht, dus mocht u nog willen 

instappen dan kan dat. 

Meld je dan aan bij Annelies. 

 

U krijgt een schitterend officieel document als u mee gaat doen. 

 

 

 

 

 
 

 



Ik geef aan een goed doel - mag ik mijn gift aftrekken? 

Ja, dat mag als uw gift naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling) gaat of 

naar een vereniging. Maar er zijn wel voorwaarden. Aan de gift bijvoorbeeld. En 

aan de vereniging. 

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet 

Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het 

bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het 

maximumbedrag. 

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw 

drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in 

box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag 

ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken. 

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. 

Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 

10% van uw drempelinkomen. 

Hebt u een fiscale partner? Tel dan de giften van u en uw partner bij 

elkaar op 

Bij gewone giften telt u ook de drempelinkomens op. 

 IOP-NL is een ANBI (registratie nummer 819180130) 

 

Tot op heden hebben 4 sponsoren een formulier ingevuld. 

Wilt u dit ook dan kunt u op iopnederland@xs4all.nl de formulieren 

aanvragen. 

U vult er eentje in voor uzelf en eentje voor het IOP. 

De tweede stuurt u getekend aan ons terug. 

Meer hoeft u niet te doen, alleen uw formulier goed bewaren. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hier kan uw advertentie staan 

 

Kosten ½ pagina € 10 per jaar 

Hele pagina € 20 per jaar 

 

 

 

 

 

 

 

ST L e
K

Facebook: Stijlie kids

Hand gemaakte kleertjes voor kleintjes maat 56 t/m 104
Email:     Stijlie-kids@outlook.com



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 


