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Bericht van het bestuur. 
 
 
Wij, als IOP-Nederland, maken ons wat zorgen over de toekomst. Niet 
alleen omdat corona zo onvoorspelbaar is, en we dus niet weten hoe het 
verder gaat in Illula, maar vooral over ons eigen bestuur en eigen stichting. 
Zoals u weet houden we 1x per maand een rommelmarkt. Dit doen we al 
jaren, en het werkt zo goed, dat we daarvan veel weeskinderen kunnen 
ondersteunen en andere mooie dingen kunnen verwezenlijken in het arme 
Tanzania. 
Maar, mede door corona, is het voor onze vrijwilligers die helpen bij de 
rommelmarkten en onze eigen bestuursleden een bijna onmogelijke taak aan 
het worden! 
We zoeken daarom mensen die de handen uit de mouwen willen steken! Het 
liefst jongeren, die sterk en gemotiveerd zijn! Dus, jongens en meisjes die 
het leuk vinden om te helpen bij een zinvolle rommelmarkt: je kan komen 
helpen bij de rommelmarkt op de dag zelf, dat is iedere 1ste zaterdag van de 
maand, maar je kan ook helpen bij het sorteren van alle goederen die 
binnenkomen. 
Als je een vriend of vriendin meeneemt, garanderen wij jullie heel wat 
leuke, gezellige, zinvolle uurtjes! Wellicht kan het als stage-opdracht voor 
school, of gewoon, in plaats van een sportuurtje, of beter nog, in plaats van 
een uurtje achter het beeldscherm. Alle dagen en uren zijn bespreekbaar, 
dus bel met Annelies de Groot, 0633318496 of mail naar: 
iopnederland@xs4all.nl 
En, ouders, goed voorbeeld doet goed volgen. Dus: we horen en zien u 
graag, want ook u kunnen we heel goed gebruiken! 
Alvast heel erg bedankt, en bedenk je, je kan het verschil maken door een 
keertje te komen helpen! De weeskinderen in Ilula zijn je er oprecht heel 
dankbaar voor! 
 
 
Paulien, Annelies, Job, Klaas, Joke, Jos. 
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Samenwerking met IOP Germany e.V. 
	
Al enkele jaren werken we nauw samen met IOP Germany e.V. Voor meer 
info ga naar www.iopgermany.com. 
Diverse bestuursleden komen vaak bij rommel verkopen helpen en 
zamelen ook kleding in voor de container. 
Bij IOP Germany e.V. zijn Jos en Irma Jansen de drijvende krachten. 
Sinds 2013 brengen zij jaarlijks een bezoek aan Ilula. 
Dit jaar hebben zij met privé geld in Ilula een leuk huis gekocht waar ze na 
hun pensioen ieder jaar enkele maanden willen gaan verblijven. 
De resterende tijd mag IOP Tanzania het huis verhuren aan vrijwilligers en 
de inkomsten gebruiken voor het weeshuis. 
Heel fijn als we t.z.t. mensen hebben die regelmatig en voor langere tijd de 
projecten kunnen monitoren. 
We willen nu deze samenwerking wat meer officiëel maken. 
Jos komt ons bestuur versterken. 
Tevens gaan we onderzoeken of we samen een website kunnen op zetten 
die de belangen van de beide landen optimaal behartigd. 
  
Jos welkom bij ons bestuur! 
 
(Jos zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.)   
 
 
Sponsoring in 2020 
 
Samen met Adelina van het sponsorprogramma in Tanzania is Annelies aan 
het inventariseren wie er volgend jaar klaar zijn met hun studie of wie er 
intussen buiten beeld zijn geraakt. 
Helaas komt dat laatste jaarlijks voor. 
Studenten beginnen aan een opleiding, maar waarschijnlijk valt het hen 
zwaar en verlaten ze zonder iets te melden de opleiding. 

Adelina spoort ze dan op als dat mogelijk is en probeert erachter te komen 
wat er aan de hand is. Ze krijgen vaak een tweede kans en moeten 
daarvoor met aanmeldingsformulieren voor een bepaalde deadline op het 
sponsorbureau komen. 
Sommige kinderen zijn intussen (vaak onder dwang van de voogd) gaan 
werken en komen dus niet opdagen. 
We zijn altijd al blij dat die kinderen in ieder geval iets van een opleiding 
gevolgd hebben en dus een voorsprong hebben op kinderen die na de 
lagere school helemaal niet meer door willen of mogen leren.  
Het schoolsysteem in Tanzania is niet te vergelijken met ons systeem. 
Hier moet je tot en met je 18de onderwijs volgen, in Tanzania bestaat die 
regel niet. 
Door armoede is het vaak zo dat kinderen ook moeten gaan werken om 
voor het gezin brood op de plank te krijgen. 
Doordat de scholen maanden dicht zijn geweest wegens corona zijn er 
meer dan andere jaren kinderen buiten beeld geraakt. 
 
Ouders en of voogden die zelf nooit geleerd hebben zien het nut van een 
opleiding niet in en met een extra mond te voeden werden de kinderen 
tijdens de corona sluiting uit werken gestuurd. 
IOP probeert er alles aan te doen om zoveel mogelijk kinderen onderwijs 
te bieden, maar ook zij kunnen niet alles bewerkstelligen. 
We hopen dat de sponsors die hierdoor hun sponsorkind verliezen begrip 
op kunnen brengen voor de situatie in Tanzania en toch overwegen dan 
maar een ander kind een kans te geven. 
 
In november worden de rekeningen voor 2020 verstuurd en dan hopen we 
te weten wie er wel en niet doorgaan met hun studie en wie hun studie 
afgerond hebben. 
Voor 10 januari 2021 (dan begint het nieuwe schooljaar) hopen we dan de 
eerste helft van het sponsorgeld binnen te hebben. 
Voor wie maandelijks betaalt hopen we dat de maandelijkse betalingen 
ook voor de 10de plaats kunnen vinden. 



Voor een heel jaar gelijk betalen mag natuurlijk ook. Gelukkig zijn er 
sponsoren die dat altijd doen, daardoor kunnen we wat we te kort komen 
door de maandelijkse betalingen voorschieten. 
 
 
Belastingaftrek    
	
Omdat IOP een ANBI is mag u uw gift aftrekken voor de belasting. 
IOP is een ANBI met registratienummer RSIN: 819180130 
 
U mag nog meer aftrekken als u een speciaal formulier downloadt bij de 
belastingdienst. U moet dan akkoord gaan met een vast bedrag per jaar en 
dat moet vastgelegd worden voor minimaal 5 jaar. 
Penningmeester Annelies kan u zo’n formulier sturen. 
U moet het formulier in tweevoud invullen samen met IOP-NL. 
Één formulier bewaart u zelf, het tweede bewaart het IOP-NL. 
 
 
Rommelverkopen 
 
Gelukkig hebben we alweer twee verkopen kunnen houden. 
De klanten hielden zich redelijk goed aan de coronaregels. 
Wel hadden we meer hulp nodig dan voor de coronatijd, maar gelukkig is 
dat steeds gelukt, hoewel het wel heel vaak op dezelfde mensen neerkomt. 
In juli moesten de mensen nog erg wennen aan de nieuwe regels en ook 
omdat het in het eerste weekend van de vakantie was, denken we dat het 
daarom niet zo druk is geweest. 
De opbrengst van deze verkoop was € 658,25 en van het oud ijzer van de 
maanden maart t/m juli € 87,35. 
In de maanden ervoor is er toch nog een en ander verkocht, meestal via 
Marktplaats of aan medewerkers. Totaal toch nog € 102,90. 
In september was de markt, ondanks dat het niet in het lokale krantje 
geplaatst was, een enorm succes. Misschien doordat we op “Meuk is Leuk” 
gestaan hebben? 
We hebben in ieder geval ons record verbroken. 

Lukte het ons de afgelopen twee jaar niet die magische € 1000,- grens te 
bereiken, we bleven steeds in de € 900,- steken, deze keer lukte het wel met 
een totaal score van maar liefst € 1.003,-! 
. 
Zaterdag 3 oktober gaan we er weer voor, de ‘bemensing’ is rond, maar 
voor 7 november en 5 december kunnen we wel extra hulp gebruiken. 
 

 
 
De klanten hielden bij het wachten keurig afstand. 
 

 
 
De buitenzone met strepen en pijlen op de grond. 



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 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, Attent Heinenoord, 
kerkwinkel Heinenoord en Huis te Hoecke Puttershoek en binnenkort weer in 
Maasdam bij Natuurlijk bij Ton.  
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 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. 
 
DE punten blijven ook van harte welkom 
 
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. 
 
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 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. 
 
 

 



De container 
 
De container is op zondag 30 augustus in Ilula aangekomen. 
Met 16 man/vrouw van de staff is hij met de hand geleegd en is alles 
opgeslagen in de “Go Down”, de IOP-opslagloods. Die loods heet zo omdat 
je om er te komen vanaf het weeshuis naar beneden moet lopen.  
Nadat hij geleegd was is de container met een tractor van de aanhanger af 
getrokken. 
Waar deze container voor gebruikt gaat worden is nog niet helemaal 
duidelijk. 
De kleding gaat in de verkoop. 
IOP-Tanzania betaalt het hele transport zelf, wij als IOP-NL doneren alleen 
de kleding die overblijft van onze verkopen. 
En we steken er uiteraard ook heel veel inpakuren in. 
Het is gebleken dat IOP-Tanzania ondanks de transport en invoerkosten 
daar winst op kan maken. 
Ook is Westerse kleding daar zeer geliefd, met name om de kwaliteit. 
We zijn dus alweer aan een volgende container begonnen. 
 

 

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. 
Over het Mamahuis heeft IOP-Duitsland een kort verslagje geschreven. 
Zij zullen ons regelmatig op de hoogte houden. 
IOP-Italië verzorgt in ons decembernummer een stukje over het 
scholenproject. 
 
Ten slotte hebben we positief gereageerd op een oproep van de managing 
director Edson om per IOP € 1000,- beschikbaar te stellen om de Prado te 
kunnen reviseren. Deze auto wordt o.a. gebruikt om Foster families te 
bezoeken, maar ook vrijwilligers huren hem in voor tripjes naar afgelegen 
dorpjes of om naar het Ruha National Park te gaan. 
Helaas hebben tot nu toe alleen IOP-Duitsland en IOP-Nederland geld 
overgemaakt. 
Afgelopen week heeft Edson de andere drie IOP’s gevraagd om ook over de 
brug te komen. 
De bezoeken waarvoor deze auto gebruikt wordt gaan immers alle IOP’s 
aan. 
 
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. 
 
 
  
 
 
 
 



Bericht van IOP-Duitsland over het Mamahuis  
 
IOP-Duitsland heeft een huis gevonden voor de jonge alleenstaande 
moeders. Wij zijn zo ongelooflijk blij dat wij dit nu na 3 jaar gerealiseerd 
hebben. Daarom een hele grote dank aan onze sponsor de “Zevens 
Stiftung” die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Het huis dat wij hebben 
gehuurd is niet zo ver van het weeshuis. Het is een stenen huis met tuin, 
omheind door een ijzeren schutting zodat het een veilige omgeving is. Het 
huis had wat renovatie nodig maar het is nu helemaal klaar en ingericht 
voor de jonge moeders met hun kinderen. Het ziet er mooi uit!! Het huis 
bevat 4 slaapkamers, een gemeenschappelijke woonkamer, keuken en 
natte ruimtes. In de tuin wordt een kippenboerderij gebouwd. De moeders 
zijn verantwoordelijk voor de kippen en kunnen hierdoor ook een eigen 
inkomen genereren.  
 
 

 
Voorkant van het mama huis  
 
Sinds 1 juli wordt het Mamahuis bewoond door vier jonge alleenstaande 
moeders met hun kinderen. Deze moeders zijn geselecteerd door IOP-
Tanzania. Hier is een serieus traject aan vooraf gegaan, want de moeders 

moeten aan bepaalde eisen en voorwaarden voldoen. Zij vallen onder het 
“Young Women Empowerment” project van IOP/YWCA. Zij gaan een 
scholingstraject in voor drie jaar. Op basis van hun talenten en interesse is 
er in kaart gebracht voor welke scholing zij in aanmerking komen. De 
moeders gaan twee dagen per week naar school en doen drie dagen per 
week praktijkervaring op. Na drie jaar moeten zij dan op eigen benen 
verder kunnen. Wij ontvangen elke drie maanden een rapportage over de 
voortgang van de moeders en hun kinderen.  
 
Jos en Irma 

Stand van zaken IOP-aandelen in FFF  

De Farm For the Future boerderij werd in oktober 2011 gekocht na 
inspanningen van de oprichter en toenmalige directeur en dagelijks leider 
van het IOP, Berit Marie Skaare. Berit greep de unieke en zeldzame kans 
om 651 hectare grond aan te kopen voor een prijs van ongeveer 70.000 
dollar. Dankzij de geweldige reputatie die zij in de afgelopen jaren in 
Tanzania en ver daarbuiten had opgebouwd, kon zij gemakkelijk een lening 
voor 70.000 dollar krijgen om deze historische vastgoedaankoop mogelijk 
te maken. Vandaag de dag is de waarde van dit stuk grond, op basis van de 
huidige marktprijs, bijna verviervoudigd. De boerderij werd uitsluitend 
aangekocht om investeringen in landbouw mogelijk te maken, als 
onderdeel van het IOP-duurzaamheidsprogramma. Omdat het project al 
snel te groot, te veeleisend en te tijdrovend bleek te zijn, besloot het 
bestuur van het IOP onder leiding van de toenmalige bestuursvoorzitter 
van IOP-Tanzania, Berit Skaare, om een apart bedrijf, een landbouwbedrijf 
voor de toekomst, op te zetten op de 651 hectare aangekochte grond. Er is 
veel gezegd over de neveneffecten van het gebruik van kunstmest, maar 
ook over de voordelen van dit belangrijke project voor de duurzaamheid 
van het IOP in de toekomst. Het is onze sterke aanbeveling dat het 
management van het bedrijf voor de toekomst het advies van de 
verschillende IOP-belanghebbenden overneemt en langzaam overschakelt 
naar volledig biologische landbouw. 



 
Farm For the Future (FFF) nieuwtjes 
 
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. 
 
De FFF heeft diverse grote investeerders. Zo ook een kustmestfabriek. 
Deze heeft aan de lokale boeren een vrachtwagen vol kunstmest voor het 
komende seizoen gedoneerd. 
 

 

De Kavli Trust uit Noorwegen stelt tegenwoordig Farm For the Future 
Tanzania (FFF) in staat om de aantrekkelijke ontwikkelingsprogramma's 
voor de bevolking verder te uit te bouwen. Zij financieren twee nieuwe 
opleidingsprogramma's op het gebied van voeding: 
«Geitenmelk als voeding en voor financieel rendement» 
"Een op voeding gerichte opleidingsmodule in alle trainingsprogramma's 
voor lokale boeren" 
  
De Kavli Trust, die de start van FFF in 2018 mogelijk heeft gemaakt met een 
bijdrage van 475.000 dollar verdeeld over 3 jaar, wil nu de steun aan het 
project met één jaar verlengen. Op 21 september dit jaar hebben zij nog 
eens 43.000 dollar toegekend aan de twee nieuw ontwikkelde FFF 
programma's op het gebied van voeding. 
 
Ondervoeding is in Iringa net zo'n groot probleem als armoede, en er is in 
de hele regio een grote behoefte aan deze nieuwe initiatieven. 
ACE Agronomic for Community (een NGO), de opleidingsorganisatie van de 
boerderij, zal de verantwoordelijkheid voor de opleiding en de follow-up 
op zich nemen. 
De prioriteiten van FFF zijn nu, naast het waarborgen van een goede 
winstgevende bedrijfsvoering om voedsel te produceren en banen te 
creëren: 
Mensen uit de armoede bevrijden en bijdragen aan een goede voeding! 
 
Het geitenmelkproject bestaat uit het ondersteunen van twee geiten en 
het bouwen van een geitenstal voor vijf melkgeiten voor elk van de twintig 
boeren/families in het gebied. Het project krijgt een eigen projectmanager, 
een gemeenschappelijk magazijn voor medicijnen en twee geitenbokken 
voor de gemeenschap. De melk zal de eerste twee jaar worden gebruikt 
om de gezondheid van gezinnen en hun buren te verbeteren. Vanaf het 
derde jaar zullen er geen twee maar vijf melkgeiten zijn, en dan kunnen de 
mensen beginnen met de verkoop van geitenmelk en een goed aanvullend 
inkomen genereren. Met vijf melkgeiten kunnen de families vervolgens elk 
jaar ook "kleine geitjes" te koop gaan aanbieden. 



Het initiatief voor het project werd in het najaar van 2019 genomen door 
de eigenaar van de ASAS zuivelfabriek in Iringa, Fuar Jaffar, tevens partner 
van FFF, na gesprekken over de ontwikkeling van zuivelproducten op en 
rond de boerderij. Het project zal worden opgevolgd en verder ontwikkeld 
tot verkoopbare modules, zodat het ook in andere delen van Tanzania kan 
worden ingezet. Sokoine University of Agriculture (SUA) is betrokken bij 
het project, samen met de zuivelfabriek en grootste melkproducent van 
Iringa (Kibebe Farm, met 500 melkkoeien), ook partner van FFF. 
Voor lokale dorpshoofden staat dit project qua prioriteit op de tweede 
plaats op de lijst van ontwikkelingsprogramma's op de boerderij (de 
hoogste prioriteit heeft de mechanisering van de landbouw voor 
middelgrote boeren). 
  
Het voedingsproject voor alle boeren, zoals FFF en Yara, bestaat o.a. uit 
een opleiding in het telen van maïs. De boeren krijgen een individuele 
training aan huis en leren zo meer over het telen van groente en fruit voor 
eigen gebruik en voor scholen en over de opslag van voedsel. Dit is ook van 
grote invloed op hun dieet, ondermeer omdat de opbrengst van de 
gewassen toeneemt en er dus meer inkomsten zijn. 
Dat het mogelijk is om hun opbrengsten te verhogen van 1 naar 3-4 t/ha 
(ton per hectare) heeft FFF samen met Yara Tanzania en andere goede 
partners al eerder bewezen. 
Er zal een lokale voedingsdeskundige worden ingeschakeld, iemand die het 
project verder duurzaam kan ontwikkelen in de omliggende dorpen. Het 
programma zal worden ontwikkeld tot modules die ook op andere plekken 
in Tanzania kunnen worden gebruikt. 
FFF/ACE werkt nauw samen met de dorpen, gemeenten en districten, 
zodat het leerproces in de gemeenschap wordt verankerd en de verworven 
kennis kan worden doorgegeven. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hier kan uw advertentie staan 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

ST Le
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 

 

 


