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IOP-Nederland 

Nieuwsbrief 
15e jaargang nr 3 september 2021 

 

Herfst 
 
 
Wat fijn dat we weer deel mogen nemen aan braderieën. 
Daar hebben we dan ook meteen op 25 september gebruik van gemaakt. 
De herfstmarkt in Strijen was een groot succes voor ons. 
Mooi weer, heel veel publiek, dat net als koeien die na de winter de wei in 
mogen, met een ‘big smile’ overal hun portemonnee opentrokken. 
Twaalf verhuisdozen met nieuwe spullen, die we altijd gebruiken voor 
verlotingen, hebben we weg kunnen werken. Mijn garage stond door corona 
bomvol, maar nu kan er weer heel veel bij. Bijna € 400 hebben we deze dag 
verdiend. 
Mocht u nog nieuwe spullen hebben dan zijn die zeer welkom. 
We hopen dat we weer meer braderieën kunnen bezoeken met onze kraam 
met “ieder lootje is een cadeautje” actie. 
 
 
 
Bericht van de penningmeester. 
 
Van twee sponsoren hebben we de tweede termijn nog niet mogen 
ontvangen. 
Op 80 sponsoren is dat geen slecht resultaat. 
Deze twee krijgen binnenkort een herinnering. 
Soms ontsnapt een mailtje aan de aandacht. 
 
Het nieuwe jaar nadert alweer. 
Zoals u van ons gewend bent krijgt u in november de rekening voor 2022 
per mail toegestuurd. 
Uiteraard hoeft u niet meteen te betalen maar wel graag vóór 15 januari 
2022 want dan moeten wij het schoolgeld voor het eerste half jaar 
overmaken naar Tanzania. 
 
Annelies 
Penningmeester IOP-NL 
 
 

 

Stichting 
Ilula Orphan 

Program 
Een sponsoring programma 

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

 



Een ‘big smile’ 
 
Tijdens de jongerenreis van deze zomer heeft een van de deelneemster een 
pleeggezin bezocht waar een kleine jongen rondkroop. Shabani was zijn 
naam en hij was 8 jaar oud en gehandicapt. Hij kon niet lopen maar verder 
mankeerde hij niets. 
Zijn moeder had geen geld om hem naar school te sturen en een eventuele 
school was sowieso te ver voor hem omdat hij alleen kon kruipen en geen 
rolstoel had. 
De deelneemster vroeg ons of wij een oplossing hadden om hem toch op 
school te krijgen. 
Zijn moeder was namelijk de hele dag weg om geld voor haar gezin te 
verdienen en Shabani was de hele dag alleen in en om het huis. 
Na enig heen en weer ge-
email met het 
sponsorprogramma in 
Tanzania hebben we een 
speciale school voor hem 
gevonden. Daar gaat hij 
intern en krijgt een 
‘nanny’ die hem helpt. 
Ook een rolstoel was een 
vereiste. De kosten per 
jaar waren minstens 4 
maal zo hoog als ons 
normale sponsorbedrag. 
Toch is het ons gelukt 
voldoende sponsors voor 
hem te vinden en ook een 
sponsor voor zijn 
rolstoel. 
Wat geweldig dat een 
jongen die anders zijn 
dagen thuis had moeten 
slijten nu naar school kan 
gaan. 
De foto spreekt voor zichzelf. 

 

 
IOP Nederland werk samen met de organisatie Vrijwillig Wereldwijd. 
Mocht u interesse hebben om ook eens naar ons project in Tanzania te 
gaan neemt u dan met hen contact op. 
info@vrijwilligwereldwijd.nl 
www.vrijwilligwereldwijd.nl 
 
 

 
Inzamelacties  
 
 
 
 
 
 
U kunt ons nog steeds steunen door uw internetaankopen via 
kopenvoorjeclub.nl of sponsorkliks te doen. Beiden staan op onze website. 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
Wilt u meer weten over dit projet dat IOP meer financiele armslag moet 
gaan geven kijk dan op www.ffftanzania.com 
 

 

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 
 
De rommelverkoop van juli heeft ons € 1068,40 opgeleverd. 
In september hadden we weer een topdag, deze keer maar liefst € 1332,65 
 
Onze volgende verkopen zijn zaterdag 2 oktober, 6 november en 4 
december. 
Blijft u a.u.b. spullen inleveren! 
 

 
 
 
 

 
 
 
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. 
Klik op die foto met “Sterker door onderwijs” 
Dan ziet u rechts de doneerknop. 
U kunt ook zien hoeveel er van de beoogde  
€ 2.500 binnengehaald is. 
 
 
 
De container 
 
De container is onderweg naar Tanzania. 
Op 21 oktober wordt hij verwacht in de haven van Dar es Salaam. 
We hebben besloten dat dit de laatste keer is. 
Er gaat zoveel werk in zitten, dat kan het kleine ploegje dat daarvoor in 
touw is niet meer bolwerken. 
De container wordt op verzoek van het IOP-Tanzania voornamelijk gevuld 
met kleding. 
En kleding hebben wij iedere maand heel veel over na onze 
rommelverkoop. 
Gelukkig krijgen we hier nog wel een goede kiloprijs voor de kleding die 
over blijft. 
We gooien sowieso zo weinig mogelijk weg maar proberen te recyclen. 
Glas naar de glasbak, papier en karton naar de voetbal, oud ijzer naar de 
ijzerboer et cetera. 



 
 

 
 
 
 
Verslag Jongerenreis 2021. 
 
Hi allemaal ik ben Dominique (17 jaar) en in 2021 ben ik mee geweest op 
de jongerenreis Tanzania/Zanzibar. De reis was een perfecte combinatie van 
vrijwilligerswerk en reizen. In de eerste helft van de reis ben je een week in 
Ilula. Dat is heel fijn want de reis duurt 2 dagen en op het IOP kun je je echt 
integreren. Je leert de kinderen goed kennen en daarmee ook de cultuur. Je 
gaat naar gezinnen in het dorp waar je liefdevol wordt ontvangen. Je haalt er 
echt voldoening uit om die mensen te helpen met bijvoorbeeld eten maken 
en het huishouden doen. Ook ga je nog naar Iringa (dat is 1.5 uur met de 
auto) waar de Masai markt is gevestigd. Zelf vond ik huiswerkbegeleiding 
geven aan de kinderen het leukst omdat je ze er echt mee helpt. De tweede 

helft van de reis bestaat uit de 
safari die heel gaaf was. Daarna 
naar Zanzibar. Zanzibar is echt 
een paradijs. Ik heb nog nooit 
zo’n mooi eiland gezien. Het 
water is zo helder, de stranden 
zo wit en de natuur zo groen. 
Het zwemmen met dolfijnen en 
snorkelen zijn absolute 
hoogtepunten. Maar Priston 
Island en de reuzenschildpadden 
zijn ook heel indrukwekkend. 
Na Zanzibar keer je weer terug 
naar Nederland en ervaar je 
(althans) een cultuurshock. De 
mensen in mijn omgeving 
zeiden dat ik 10 keer 
volwassener was geworden. En 
dat is ook zo :) 

Huiswerkbegeleiding 
 

 
 
Tijdens quarantaine kralen rijgen met masai vrouwen 



 
 
Afscheidsfeestje, ook op afstand! 
 

 
 

Op safari in het Mikumi national park. 
 

 
 
De groep op Zanzibar. Rechts de Tananiaanse begeleidster Tamari. 
 
Jongerenreis 
 
Van 17 juli tot en met 2 augustus zijn wij met de jongerenreis naar Tanzania 
en Zanzibar geweest. Een week hiervan hebben wij het prachtige IOP-
project bezocht. We sliepen in een van de vrijwilligershuizen. Elke dag 
bezochten wij een of meerdere projecten en elke dag groeide onze 
verbazing en respect voor de organisatie van IOP. Het is zo'n mooi project! 
We aten elke dag in het weeshuis en hielpen de meiden met hun huiswerk of 
gingen mee dansen en zingen. We hebben een rondleiding gehad bij alle 
scholen, de bibliotheek, boerderij, stenenmaker, meubelmaker, 
kledingmaker en nog meer. Ook hebben wij een kledingmarkt 
georganiseerd, waarbij de personeelsleden van IOP goedkoop kleding 
konden aanschaffen. Ook deden wij mee aan de marathon, waarbij wij veel 
geld hebben opgehaald voor de bibliotheek. Daarnaast hebben wij zowel bij 



IOP als in Iringa zoveel mogelijk mensen geprobeerd te ondersteunen met 
voedselbonnen, matrassen, kleding, voedselpakketten en borden en pannen. 
Het is zo waardevol om een ander te kunnen helpen. Wij hebben gezien dat 
door IOP met zoveel liefde wordt gewerkt zodat zoveel mogelijk kinderen 
kans hebben op een betere toekomst.  
 
Liefs Mirte Klingeler 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



Een stapje dichterbij #EndPeriodPoverty 
Juli 2021, Ilula 
 
Afgelopen zomer ben ik gedurende 3 weken bij IOP geweest. Net zoals 
mijn trip in januari werd ik hartelijk verwelkomd door de meisjes en de 
aanwezige staf. Er was echter wel een duidelijk verschil: de community is 
zich bewust van de aanwezigheid van corona. Sterker nog, mensen zijn 
bang en een stuk voorzichtiger. Mensen dragen mondkapjes, knuffelen 
minder, laten zich testen en waarschuwen elkaar. Hoewel mensen 
voorzichtig zijn, doet iedereen zijn uiterste best om de projecten zo goed en 
normaal mogelijk te laten draaien. Ook ik ging aan de slag. Ik heb mijn 
lessen psychologie weer mogen geven op de Lord’s Hill, verschillende 
sponsorkinderen bezocht en meetings gehad met de ‘staff’ over projecten.  
 
Naast de klassikale lessen op de Lord’s Hill wilde ik deze zomer ook graag 
een les voorbereiden voor alle meisjes die studeren op de Lord’s Hill. Ik 
wilde budget en middelen ophalen om iets te kunnen betekenen voor 
#PeriodPoverty (oftewel: menstruatie armoede). Zo is toegang tot 
menstruatieproducten, veilige hygiënische ruimtes en het recht om zonder 
schaamte of stigma met menstruatie om te gaan, niet voor alle meisjes en 
vrouwen vanzelfsprekend. Lucovitaal, een medische organisatie, heeft 
afgelopen juni 100 menstruatiecups gedoneerd. Een duurzaam product, dat 
tien jaar mee gaat en enkel schoon hoeft te worden gemaakt na gebruik. 
Daarnaast is er ook een mooi bedrag opgehaald door een dispuut uit Breda 
(Heeren 69). Van dit bedrag hebben we maandverband kunnen kopen en 
kunnen doneren aan alle meisjes die studeren aan de Lord’s Hill.  
 
Als laatste wil ik ook iedereen bedanken die tassen heeft besteld. Oselina en 
Stella (naaisters van IOP) konden hun oren niet geloven. Ze hebben 80 
tassen mogen naaien. De tassen zijn van goede kwaliteit en hebben mooie 
kleuren. Hopelijk kunnen we dit een jaarlijkse inzamelingsactie maken.  
 
Tutuonana IOP, nitarudi.  
 
Jet 
 
 

 
 

 
 
Orsolina van het IOP naaiatelier met de bestelde tassen. 



 
 
De meiden van de highschool die een menstruatiecup ontvangen hebben. 
 
 

Jet met een schattige baby   

Jongerenreis 2021 vanaf de zijlijn. 
 
Tot mijn grote verrassing werd er ondanks corona dit jaar een jongerenreis 
georganiseerd door Vrijwillig Wereldwijd. 
In Tanzania is geen lockdown en er wordt ook niet veel getest en 
gevaccineerd. 
Daardoor lijkt het daar vrij rustig op corona gebied maar of dat echt zo is? 
Vanuit Ilula kwam groen licht, zij zagen het wel weer zitten een groep te 
ontvangen. 
Flessen actie 
 
De deelnemers bereiden zich goed voor, nemen diverse 
voorzorgsmaatregelen in acht zoals testen bij vertrek, tijdens de reis en voor 
de terugreis. Mondkapjes gaan mee en flessen vol desinfectiegel, en ook een 
aantal zelftesten. 
 
De reis voorliep voorspoedig totdat de reisleidster positief getest werd. 
Zij ging direct in quarantaine wat inhoudt dat zij een eigen ‘cabin’ kreeg en 
de rest van de groep bijeen bleef zonder leidster. 
Ook zij deden zelftesten en waren allemaal gelukkig negatief. 
Toch werd het zekere voor het onzekere genomen en gingen ook zij enkele 
dagen in afzondering in hun eigen ‘cabin’. 
De laatste dagen van hun programma bij het IOP verviel daardoor. 
 
Gelukkig was het IOP-NL bestuurslid Jet ook in Ilula en zij zorgde dat de 
meiden toch wat te doen kregen. Alles op afstand vanaf hun terras. 
Uiteindelijk vertrokken zij een dag later dan gepland voor het vervolg van 
hun reis, een bezoek aan de Masai en het Mikumi National Park. 
De leidster bleef nog een dag langer bij het IOP en reisde in één keer door 
naar Dar es Salaam om zich daar weer bij de groep te voegen voor de 
oversteek naar Zanzibar. 
Vrijwillig Wereldwijd heeft voor haar een vervanger gevonden, een 
vrijwilliger die voor VWW in Iringa aan het werk was. 
Uiteindelijk is de trip naar Zanzibar met een dag ingekort en op de geplande 
datum vloog de groep weer terug naar Nederland. 
Jet werd na thuiskomst door de groep bedankt met een heerlijk 
chocoladepakket. 



 
De eventuele volgende jongerenreizen en vrijwilligerstrips gaan voortaan 
gemonitord worden door de IOP-NL bestuursleden Jet en Job met mij op de 
achtergrond. 
Laten we hopen dat we weer heel veel vrijwilligers kunnen sturen en dat 
corona geen roet meer in het eten gooit. 
 
Geschreven door 
Annelies 
 
Flessen actie 
 
Mijn kleindochter Lieke moest voor school een draaiboek maken voor een 
actie dag. 
Samen met haar klasgenootje Naud heeft ze een lege flessenactie opgezet en 
ook meteen uitgevoerd. 
Met PMD zakken zijn ze langs de buren gegaan en hebben zo voor € 15,30 
opgehaald. 
Lieke is ook armbandjes gaan 
maken en heeft deze o.a. 
verkocht op de herfstmarkt in 
Strijen. Van ieder verkocht 
armbandje gaat € 0,25 naar het 
IOP. 
Zij hoopt in de toekomst een 
keer zelf naar het IOP in 
Tanzania te gaan. 
 
Een trotse oma 
Annelies 
 
 
 

 
 

Lieke en Naud met onze nieuwe folders. 
Promotie voor het IOP! 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 


