
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

STICHTING  
IOP-Nederland 

Nieuwsbrief 
15e jaargang nr 2 juni 2021 

 
 

Berichtje van de voorzitter 
 
Vorig jaar ben ik, Jos Jansen, in september deel gaan uitmaken van het 
bestuur van Stichting IOP Nederland. Het werd al snel duidelijk dat de 
diverse taken die aandacht nodig hadden niet evenwichtig waren verdeeld. 
Toen de vraag kwam of ik de positie van voorzitter wilde gaan invullen, heb 
ik daar mee ingestemd en zijn we vervolgens gezamenlijk gaan werken aan 
een pro-actiever bestuur met mensen die IOP Nederland (en dus IOP 
Tanzania) een warm hart toedragen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het 
vertrek van 2 bestuursleden. Het “nieuwe” bestuur bestaat nu uit 5 
personen die allemaal meetrekken aan de kar om te zorgen voor een 
gezond IOP Nederland met een brede achterban (jullie!). 
 
Op dit moment staan we voor de uitdaging om de inkomstenbronnen zoals 
die bestonden voor de “corona beperkingen”, waaronder de maandelijkse 
rommelmarkten, weer te activeren. De eerste rommelmarkt in juni was 
een succes dus de signalen zijn positief (men is ons, “IOP”, niet vergeten!). 
 
De tarieven van de schoolgaande kinderen staan onder druk. We zullen 
moeten zoeken naar meer sponsoren per kind omdat de kosten per kind 
voor een beroepsopleiding nu eenmaal hoger liggen en juist deze 
opleidingen belangrijk zijn voor de toekomst van deze kinderen om zelf in 
het eigen levensonderhoud te voorzien. De gemiddelde jaarlijkse kosten 
voor scholing (incl. eten en verblijf) van een kind van de lagere school t/m 
de beroepsopleiding liggen op ca. € 500,-! We komen dus eigenlijk 
structureel geld te kort vanuit de lopende sponsoring. Als je mensen weet 
die in willen stappen in ons sponsorprogramma dan kunnen ze contact met 
ons opnemen via iopnederland@xs4all.nl om zich aan te melden voor de 
sponsoring van een kind. 
 
We hebben de “Club van 1000” opgericht. De regels zijn heel simpel. 
Iedereen die vanaf 1 euro per maand inlegt, draagt bij aan een fonds van 
waaruit in voorkomende gevallen tekorten worden aangevuld van 
schoolgaande kinderen, zodat deze kinderen hun school kunnen afmaken. 

 

Stichting 
Ilula Orphan 

Program 
Een sponsoring programma 

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

 



Zegt het voort en maak familie, vrienden en kennissen deelgenoot van 
deze “Club van 1000” met een heel lage drempel! 
 
Tot slot hebben we hard gewerkt om de website in een nieuwe jasje te 
steken. Het resultaat mag er zijn, vinden wij, dus we nodigen iedereen uit 
om www.iopnederland.nl  te bezoeken en te genieten van alles wat er te 
melden is over de ontwikkelingen binnen de IOP Familie. 
 
Ik zal regelmatig op de IOP rommelmarkten aanwezig zijn en hoop daar 
veel van onze ondersteuners te ontmoeten zodat we elkaar kunnen 
enthousiasmeren en informeren over de activiteiten waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan de kinderen in Tanzania! 
Een heel mooie zomer toegewenst in, vooral, goede gezondheid! 
 
Met vriendelijk groet, Jos. 
 
Bericht van de penningmeester 
 
De rekeningen voor het tweede deel sponsoring 2021 zijn verstuurd per 
mail. 
De eerste betalingen komen al binnen waarvoor dank. 
De eerste week van juli moeten we het geld over maken naar Tanzania 
omdat dan het tweede semester van alle opleidingen betaald moet 
worden. 
Een schooljaar in Tanzania is meestal van januari tot januari. 
 
Dan is er nog een verandering ingevoerd voor nieuwe sponsors. 
Het sponsorbedrag voor een kind wordt € 300,- per jaar (€ 25,- per maand)  
De lifesponsoring blijft € 300,- per jaar. 
Voor bestaande sponsoren blijft het oude tarief maar het zou natuurlijk 
super zijn als zij bereid zijn het nieuwe bedrag te gaan betalen. 
Neem daarvoor contact met ons op iopnederland@xs4all.nl 
 
 

 

 

 
 
Er gaat dit jaar weer een jongerenreis naar Tanzania. 
Negen dappere meiden en één begeleidster gaan weer hele mooie dagen 
krijgen bij ons IOP en later op Zanzibar. 
Tegenwoordig mag je geen tweede gratis koffer meer meenemen. 
Dat was altijd een vast onderdeel van de jongerenreizen. 
Met de inhoud (kleding en schoenen) wordt altijd een markt 
georganisseerd en de opbrengst daarvan is dan een projectdonatie. 
Dit jaar gaan ze er mais, rijst, bonen et cetera van kopen om de 
seniorenbijeenkomsten te kunnen blijven organiseren. 
De seniorengroep groeit nog steeds en na een leuke ochtend of middag 
met spelletjes en soms lezingen krijgen de ouwetjes altijd een heerlijke 
voedzame maaltijd. 
Dat is iets waar ze altijd enorm van genieten. 
Deze groep inwoners heeft het zwaar. 
Vaak moeten ze voor kleinkinderen zorgen en vaak zijn ze niet meer in 
staat hun landjes te bewerken. 
Armoede is hier troef! 
 
De groep wil wel graag een tweede koffer vullen met kleding die ze dan 
daar gaan verkopen. Maar de reis is al erg duur en met alle testen nog eens 
duurder dan normaal. 
De extra € 50,- per koffer durven we deze jongelui niet te vragen. 
Daar zoeken we dus sponsoren voor. 
Mocht u hen willen helpen dan kunt u via why donate doneren of zelf iets 
overmaken naar onze bankrekening o.v.v. koffer. 
 



 
 

 
Tenslotte de koffers zelf. 
We hebben in het AD bij de rubriek ‘Lezers Helpen Lezers’ een oproep 
geplaats en dat hebben we geweten. 
Ik denk dat we zo’n 60 reacties gehad hebben en bij de 30 die het dichtste 
bij woonden hebben we de koffers opgehaald. 
Voor deze reis zijn er dus genoeg en ook voor een reis van volgend jaar 
staan er al koffers klaar. 
Enkele koffers die wat kleiner waren gaan met de container mee. 
Een geweldige rubriek als je iets zoekt. 
 
Ook zin om eens naar Tanzania te gaan? 
 
 
 
Kijk eens op de website: www.vrijwilligwereldwijd.nl wat de mogelijkheden 
zijn. 
 

Vrijwilligers in Tanzania. 
 
Het bezoek van vrijwilligers aan Tanzania komt heel langzaam weer op 
gang. 
Uit Nederland gaan er behalve de jongerengroep nog twee.  
Ons bestuurslid Jet vertrekt begin juli en Stanzen, een oud jongerenreis 
deelneemster, is eind juni afgereisd. 
In de nieuwsbrief van september hopen we hun ervaringen te kunnen 
delen met u. 
Jet gaat in Tanzania hele mooie tassen laten maken die u vooraf bij haar 
kunt bestellen. 
Eind juli komt zij weer terug en brengt de tassen dan mee. 
Zie haar advertentie in deze nieuwsbrief. 
 
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, 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. 
 
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 te 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. 
 
 

 
 

 
 

Opknapbeurt units 
 

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor verf en eventueel hulp 
om de verkoop-units op te knappen. 
Verf hebben we niet kunnen scoren dus dat hebben we moeten 
aanschaffen, maar hulp is er wel gekomen. 
Twee buren van Annelies hebben die klus geklaard. 
Het ziet er weer schitterend uit. 

Nu moet alleen nog het van de weg af zichtbare gedeelte van de gele unit 
ook wit geverfd worden om eenheid te creëren. 
 
Tussen de units zit een smalle strook grond met grint. 
Daar willen we een klein schuurtje timmeren om alle tafels in op te slaan. 
Die staan nu bij de rommel in de opslagcontainer maar daar komen we 
steeds vaker ruimte te kort. 
 
Wie o wie kan er een simpel schuurtje tegen de gele container in elkaar 
zetten? 
We hebben diverse pallets die als wanden gebruikt kunnen worden. 
Als we deze bekleden en er een schuin dak op zetten hebben we alleen 
nog een deur in de voorkant nodig. 
 

 
 

 

 



 

Er wordt keihard gewerkt op de FFF. 
Hier volgt een korte opsomming van wat er zoal aangepakt is. 
Er zijn 20 geitenhokken gebouwd waar 20 families gaan starten met het 
Noorse programma “geiten voor goede voeding en inkomen”. 
Bij het jonge-moeder-programma is een tweede groep van start gegaan. 
Jonge moeders krijgen zo de mogelijkheid uit de armoede te ontsnappen. 
De gemeenschap om de FFF begint steeds beter te beseffen hoe uniek de 
programma’s die draaien zijn. 
Er wordt ook samen met de gemeenschap en de overheid gewerkt aan een 
goede watervoorziening. Voor zowel de FFF als de lokale boertjes. 
Scholen bezoeken de FFF om kinderen te laten ervaren hoe belangrijk 
goede ‘farming’ is. 
Momenteel staat er op 115 hectare maïs, op 21 hectare maïszaad, op 86 
hectare zonnebloemen en zodra er genoeg water is komt daar 65 hectare 
macadamia-noten bij. 
De zonnebloemen zijn intussen al geoogst. 
 

 

 

 

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 stichting. Maar er zijn wel voorwaarden.  

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. 

IOP-NL is een ANBI (registratie nummer 819180130) 
 

U kunt bij ons een formulier aanvragen om een periodieke schenking voor 
minimaal 5 jaar te regelen. 

 

Rommelverkopen 2021 
 

We hebben de eerste 
rommelverkoop eindelijk in 
juni mogen houden. Wel een 
week later dan gepland maar 
evengoed zeer succesvol. 
We hebben ruim € 985,- op 
kunnen halen en dat geld 
was hard nodig om aan al 
onze verplichtingen richting 
Tanzania te kunnen voldoen. 
Alle ‘corona gaten’ kunnen 
we er nog niet mee dichten 
maar het is een start. 

 
 

 
 
 



De volgende rommelverkoop is zaterdag 3 juli, daarna houden we een 
vakantie stop om vervolgens op zaterdag 4 september weer open te gaan. 
De verkoop is steeds van 10 tot 14 uur aan de Boonsweg 63 te Heinenoord. 
Nog wel volgens de coronavoorschriften van de gemeente. 
We kunnen weer goede bruikbare spullen gebruiken, we hebben weer wat 
ruimte in de opslagcontainer. Maar zet u er a.u.b. geen meubelen in. 
Afgelopen weken vonden we weer stoelen en nachtkastjes en dat is niet de 
bedoeling, die nemen te veel ruimte in beslag. 
Potten, pannen, bestek, serviesgoed, gereedschap, speelgoed, boeken, 
spellen, puzzels, elektronica zijn wel heel welkom. 
Kleding verkopen we het meest dus ook daarvan mag u zakken vol komen 
brengen. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
We gaan iets nieuws proberen om mensen gemakkelijker geld over te 
laten maken naar IOP Nederland. 
Daarvoor hebben we ons aangesloten bij Whydonate. 
Zij halen geld op voor diverse goede doelen. 
IOP Luxemburg heeft deze doneeractie ook in gebruik en het werkt! 
Via deze weg hoeft een gulle gever geen rekeningnummer en naam in te 
toetsen. 
Dat werkt een stuk sneller! 



Hoe het precies werkt leest u verderop. 
 
Helpt u mee? 
Zet deze doneeractie bijvoorbeeld op uw facebook pagina! 
Alle beetjes helpen! 
 
Ga naar www.whydonate.nl 
 
Bij ‘zoek inzamelacties’: vult u IOP in en dan krijgt u een inzamelactie van 
Luxemburg en van ons te zien. 
Bij die van IOP-NL staat deze foto. 
 

 
 

STERKER DOOR SCHOLING 

Klik op die foto  
Dan ziet u rechts de doneerknop. 
U kunt ook zien hoeveel er van de beoogde  
€ 2.500 binnengehaald is. 
 
 
 
DEEL DIT MET ZOVEEL MOGELIJK MENSEN 
 

Interview met Abdulrazack – sponsorkind van bestuurslid Jet  
 

Hoi Abdul, kun je de lezers 

van de nieuwsbrief iets meer 

over jezelf vertellen? 

Mijn naam is Abdulrazack 
Juma Mkwanga, ik ben 18 
jaar oud en ik studeer op dit 
moment Farmacie in Iringa.  
 
Wat betekent IOP voor jou?  

IOP is een organisatie wiens 
doel is om weeskinderen, 
kwetsbare kinderen en 
ouderen te ondersteunen in 
de moeilijkheden die ze 
tijdens verschillende situaties 
ervaren. Daarbij kan men 
denken aan moeilijkheden 
met (het krijgen) van 
onderwijs, beschikbaarheid 
van kleren, onderdak en eten. 
IOP heeft het mogelijk 
gemaakt dat ik mijn dromen 
kan najagen. Met de hulp van 
mijn sponsor kon ik mijn 
middelbare school afmaken 
op de Lords Hill. Iets wat niet 
mogelijk was geweest zonder 
deze financiële bijdrage. IOP 
en mijn sponsor zorgen er 
ook voor dat ik mijzelf kan 
blijven ontwikkelen en mijn 
verdere dromen kan najagen: 



ik studeer op dit moment aan de universiteit om verdere educatie te 
krijgen.  
 
Wat betekent gesponsord worden voor jou? 

Sommige studenten denken dat gesponsord worden een kwestie is van 
geld ontvangen en/of een kans om naar school te gaan en te studeren. Of 
om dergelijk geld gebruiken voor dagelijkse problemen. Voor mij betekent 
het zoveel meer. Ik zie de sponsoring als een belangrijke connectie waarbij 
mijn sponsor mij ook advies kan geven over allerlei kwesties als ik dat 
nodig heb. Dit zie ik als een grote bijdrage aan mijn eigen ontwikkeling. Ik 
ben me er van bewust dat niet iedereen de kans krijgt om een dergelijke 
connectie met zijn/haar sponsor te vormen door de afstand. Maar, ik bid 
elke dag dat iedereen die kans krijgt.  
 
Wat was de impact van COVID-19 op jouw leven?  

De pandemie is iets dat veel invloed heeft gehad op verschillende aspecten 
over de hele wereld. In mijn geval beïnvloedde het de financiële situatie 
van mijn familie enorm. Mijn vader werkt in de landbouw en liep veel geld 
mis. Wij hadden als familie veel problemen om deze situatie financieel te 
doorstaan.  
 
Vond je het moeilijk om te studeren gedurende corona?  

Ja. Best wel. Het was moeilijk omdat er veel maatregelen werden genomen 
en regels werden opgesteld. We moesten ons houden aan 
veiligheidsmaatregelen wat het studeren (op afstand) soms saai maakte. 
Kleinere discussiegroepen, weinig tot geen activiteiten buiten school en 
sommige studenten waren bang voor hun gezondheid.  
 
Is er iets wat je wil zeggen tegen alle IOP sponsoren?  

Ja. We willen jullie laten weten dat we aan jullie denken na dit moeilijke 
jaar (COVID-19 pandemie). Ik wil iedereen bedanken die er voor ons is en 
die heeft bijgedragen. We waarderen het enorm. Wij, gesponsorde 
studenten, werken heel hard op school om te zorgen dat we jullie niet 
teleurstellen. We hebben nog een lange weg te gaan, maar ik bid elke dag 
dat dit wonder mij is overkomen. Veel liefde voor alle sponsoren. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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



 

 
 
 
 
 
 
Moderne Gebruikte Kleding (dames en heren) + accessoires 
Heulbrug 7 
Numansdorp 
Tel: 0186-657652 
www.2-times.nl 
Facebook: 2-Times 
Instagram: 2times_numansdorp 
 
Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag 10 – 17u 
Zaterdag 10 – 17u 
Kleding-inname uitsluitend op afspraak 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 



 

 

 

Origineel cadeau nodig voor uw kind? ouder? juf?
opa? buurman? Of simpelweg voor uzelf? Pre-order

een mooie canvas tas in een vrolijke, authentieke
afrikaanse stof. De volledige winst zal gebruikt

worden om de IOP projecten te steunen.  

K O O P  E E N  U N I E K E  T A S  E N  S T E U N
D E  I O P  P R O J E C T E N  

 

*exclusief verzendkosten. Tassen zullen in juli gemaakt worden op
aanvraag. Pre-order door te mailen naar jet_westerveld@hotmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 


