Lieve ondersteuners,
Het jaar 2021 zit er bijna op, Kerstmis staat voor de deur en Corona doet
zijn best om roet in het eten te gooien! Een ieder heeft zijn eigen mening
over de situatie rondom Corona maar laten we niet vergeten dat we dit
alleen kunnen oplossen door meer solidariteit op te brengen voor elkaar en
een beetje respect voor een andere mening is daarbij op zijn plaats.
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Wij, als Stichting IOP Nederland, hebben letterlijk een wisselend jaar achter
de rug met in eerste instantie veel rommelmarkten die geen doorgang
mochten vinden, een ingrijpende wijziging in de bestuurssamenstelling en
de realisatie van een nieuwe huisstijl! Vanaf juni hebben de, weer
toegestane, rommelmarkten weer een flinke duit in het zakje gedaan. Door
de grote opkomst van rommelmarktbezoekers (jullie dus!) bij de
maandelijkse markten en de diverse losse verkopen hebben we 2021 naar
tevredenheid kunnen afsluiten. De schoolgang van de (ca. 80) gesponsorde
kinderen (aan alle vaste één-op-één-sponsors veel dank!) en de exploitatie
van de bibliotheek zijn weer op een verantwoorde
wijze bekostigd.
De vaste groep vrijwilligers (bedankje aan: To,
Michelle, Martin, Miranda, Bram, Paulien,
Annelies, Job, Lex, Antoinette, Irma, Dickson en
Jet) bij de rommelmarkten moeten we niet
vergeten, want mede door hun inzet en
enthousiasme kunnen wij dit blijven opbrengen.
Wij hebben allemaal genoten van jullie
aanwezigheid en het wederzijdse plezier dat aan
de markten wordt beleefd.
Vooruitkijkend naar 2022 zullen we ernaar streven
om de bestaande activiteiten in stand te houden.
Bestaande sponsoren van kinderen zullen de vraag
krijgen om weer een kind te gaan ondersteunen
zodra hun huidige kind de scholing heeft
afgerond. We hopen uiteraard dat een ieder in

voorkomende gevallen blijft ondersteunen, want zonder deze steun kunnen
we deze kinderen geen toekomst geven!
Daarnaast zijn we op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen die het mogelijk
maken om duurzame activiteiten te ontplooien. Mocht er binnen je kring
van kennissen, werk en familie interesse zijn om op enige manier bij te
dragen aan de ontwikkeling van IOP in Tanzania dan horen wij dat graag en
dan gaan we vervolgens gezamenlijk naar een juiste besteding van de
middelen kijken.
IOP Nederland wenst al onze sponsoren en vrijwilligers een heel mooi,
gezond en liefdevol 2022!

betalen omdat wij dan het schoolgeld voor het eerste half jaar 2022 over
moeten maken naar Tanzania.
Ik was zeer verrast door het aantal sponsoren dat nu al het hele jaar
overgemaakt heeft.
Dat zorgde er voor dat er een onwerkelijk groot bedrag op de IOP rekening
kwam te staan.
Ik heb daarom voor kerst al het eerste half jaar naar Tanzania over kunnen
maken.
Alleen het geld voor de lopende kosten van de bibliotheek voor het eerste
deel 2022 moet nog overgemaakt worden, plus het schoolgeld voor
kinderen waarvan nog niet bekend is waar ze geplaatst worden.
Met de inkomsten van de laatste markten moet ook dat straks lukken.
Al met al een hele zorg minder.

Warme groeten, Jos (voorzitter IOP-NL).
Annelies
Penningmeester IOP-NL

Vrolijke kerstdagen en een goed nieuwjaar
Jos, Paulien, Annelies, Job en Jet (bestuur IOP-NL)

Bericht van de penningmeester.
In november zijn de rekeningen voor sponsoring van een kind in 2022 per
mail verstuurd met het verzoek voor 10 januari in ieder geval een deel te

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.

Schenk Periodiek
Veel donateurs laten belastingvoordeel liggen. Zij geven al jaren aan
dezelfde goede doelen, maar kunnen die giften niet aftrekken. Dat komt
doordat giften alleen aftrekbaar zijn als ze uitkomen boven de 1 procent van
je verzamelinkomen. Maar voor periodiekegiften geldt geen drempel: die
zijn vanaf de eerste euro aftrekbaar.
Periodieke giften zijn giften die je voor minimaal vijf jaar schriftelijk hebt
vastgelegd. Op de website van de Belastingdienst staat een formulier dat je
hiervoor kunt gebruiken.
U kunt ook bij ons een formulier aanvragen om die periodieke schenking
voor minimaal 5 jaar te regelen.
IOP-NL is een ANBI (registratie nummer 819180130)

Rommelverkopen 2021
We zamelen ook nog steeds oude pennen en stiften in, lege cartridges,
oude mobieltjes en limonade- en bierblikjes. De inzamelton hiervoor staat
aan de poort van Boonsweg 63 in Heinenoord.

Wilt u meer weten over dit projet dat IOP meer financiele armslag moet
gaan geven kijk dan op www.ffftanzania.com
Als u geïnteresseerd bent hoe dit project verloopt dan kunnen wij u
opnemen in het adressenbestand voor het versturen van de FFF
nieuwsbrieven. Stuur een mailtje naar iopnederland@xs4all.nl

De verkoop van oktober heeft ons € 1003,65 opgeleverd.
In november hadden we € 953,75 en in december € 848,55.
Het oud ijzer van september t/m december heeft ons € 383,- opgeleverd.
Verder verkoopt Annelies nog kleding via Vinted en ook dat brengt nog
aardig geld in het laatje. Dit jaar heeft dat al € 1310,- opgebracht.
Onze volgende verkopen zijn zaterdag 5 februari en 5 maart 2022 mits de
corona regels dat t.z.t toestaan. (8 januari hebben we helaas moet cancelen)
In ieder geval bieden wij iedereen de mogelijkheid op afspraak inkopen te
komen doen. U krijgt dan alle tijd om in uw eentje coronaproof rond te
neuzen. Alles wat binnen uitgestald staat kan dan gekocht worden (boeken,
spellen, puzzels, dvd’s, cd’s, lp’s, elektronica, en heel veel kleding).
Een afspraak kunt u maken met Annelies (06-33318496) in principe voor
alle dagen van de week m.u.v. de maandag en dinsdag.
Tenslotte: Blijft u a.u.b. spullen inleveren!
Zonder uw inbreng kunnen we geen verkopen houden.
Maak er evt. reclame voor via uw (facebook) vrienden.

Lieve allemaal, helpen jullie ook mee?

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 bijna in Dar es Salaam.
Al diverse malen is de aankomst uitgesteld maar nu ligt het containerschip
waarop hij staat eindelijk voor anker bij Dar es Salaam.
Door drukte moet hij nog 10 schepen voor laten gaan voor onze container
gelost kan worden.
Zo als het er nu naar uit ziet is dat op 30 december.
Vervolgens moet er een inspectie plaats vinden en dan kan hij op transport
naar Ilula.
Dit was de laatste keer dat we een container
versturen.
Als we nu spullen hebben waarvan we vinden
dat die naar Tanzania moeten hopen we dat
vrijwiliigers een extra koffer mee willen nemen
of we sturen pakketten per post.
Dat laatste is best wel prijzig dus mocht u een
bedrijf hebben of voor een bedrijf werken dat
de portokosten wil doneren dan horen we dat
graag.

Samen met Correctbook zet ik mij in om alle 687 kinderen op de scholen
van IOP te voorzien van de zogeheten Correctbooks. Door middel van deze
schriftjes, pennen en de inktpotjes, kunnen de kinderen onbeperkt schrijven.
Is het schriftje vol? Geen probleem, met het bijgeleverde doekje kunnen ze
alles uitwissen en weer opnieuw in het schriftje beginnen. Eindeloos leren
en oefenen met schrijven!
Correctbook zet zich in om analfabetisme wereldwijd tegen te gaan. Met de
Correctbooks kun je niet alleen eindeloos schrijven, maar bespaar je ook
nog eens papier. Duurzaam schrijven met maatschappelijke impact. De
schriftjes van Correctbook worden in Afrika op diverse locaties
geproduceerd en zorgen voor werkgelegenheid. De boekjes die naar IOP
gestuurd zullen worden komen vanuit Rwanda, waar de plaatselijke
bevolkings in de sloppenwijken van Kigali de kans krijgt mee te werken en
een toekomst op te bouwen.
Meer informatie hierover is te vinden op:
https://www.correctbook.com/nl/blog/post/een-nieuwe-productielocatie-inkigali-rwanda
Nadat ik in 2019 zelf naar IOP ben afgereisd vond ik het weer eens tijd om
actie te ondernemen. Zelf maak ik ook gebruik van een Correctbook en dat
bevalt zeer goed, het is makkelijk om te gebruiken voor het maken van
aantekeningen of oefeningen. Ik vond het een zeer geschikt boekje om ook
door de kinderen bij IOP te laten
gebruiken en heb daarom besloten een
crowdfunding op te zetten. Help jij ook
mee?
Via de onderstaande code kun jij een
donatie doen en helpen om alle 687
kinderen te voorzien van hun eigen
Correctbook! Iedere kleine donatie of
het delen van deze QR code kan een
verschil maken, alvast enorm bedankt!
Heel veel liefs,
Anouk van Schip

Anouk tijdens haar bezoek aan het IOP.

De successen van onze IOP vrienden in Duitsland

Zij hebben dit jaar met hulp van een grote sponsor de toiletten van de Lords
Hill Highschool opgeknapt.

Ook voor de inrichting van de examenhal vonden zij een sponsor!
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Facebook: Stijlie kids
Email:
Stijlie-kids@outlook.com
Hand gemaakte kleertjes voor kleintjes maat 56 t/m 104

Hier kan uw advertentie staan
Kosten ½ pagina € 10 per jaar
Hele pagina € 20 per jaar

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
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