Voorwoord van de penningmeester
Beste mensen.

Stichting
Ilula Orphan
Program
Een sponsoring programma
om (wees)kinderen in Ilula-Tanzania
onderwijs en zorg te bieden.

Het jaar 2022 is voor ons goed begonnen.
Op 5 na heeft iedereen het sponsorgeld al dan niet geheel, voor de helft of
per maand betaald, en daar zijn wij blij mee.
Het schoolgeld voor het eerste half jaar is intussen naar Tanzania
overgemaakt.
De scholen zijn daar in januari weer begonnen en gelukkig zijn, behalve de
kinderen die klaar waren met hun opleiding, alle kinderen weer naar school.
Ook hebben we 3 nieuwe kinderen op kunnen nemen in ons
sponsorprogramma, kinderen die al 3 jaar op een wachtlijst stonden.
Wat ook prettig is, is dat we weer rommelverkopen mogen houden, geld dat
we ook hard nodig hebben voor kinderen die b.v. gaan studeren, maar ook
voor het runnen en onderhouden van het Holland House of Books, de door
ons gesponsorde bibliotheek.
Ook steunen we IOP Italië financieel met hun voedselprojecten op lagere
scholen en IOP Duitsland met hun mamahuis.
Ook gaan we het project van vrijwilliger Anouk ondersteunen bij de
aanschaf van Correctbooks, waarover u in de vorige nieuwsbrief heeft
kunnen lezen.
In deze nieuwsbrief vindt u ons jaarverslag over 2021 zoals de ANBI-status
vereist.
Al met al zie ik de toekomst, wat de financiën betreft, voor 2022 zonnig in.
Nu maar hopen dat corona niet weer de kop op steekt en dat Poetin snel
stopt met zijn gewelddadige acties in de Oekraïne.
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Ik wens u allen een fijne paastijd.
Annelies de Groot
Penningmeester IOP-NL

Al met al zijn we heel blij met 2Times, gaat u daar ook eens langs (zie hun
advertentie).
Onze volgende Rommelverkopen zijn:
Zaterdag 2 april
Zaterdag 7 mei
Zaterdag 4 juni
Zaterdag 2 juli
Wij wensen u fijne paasdagen!
Bestuur IOP-NL: Jos, Paulien, Annelies, Job en Jet.

Rommelverkopen 2022
In januari hebben we geen verkoop kunnen houden vanwege de toen nog
geldende lockdown. Op zich geen ramp want het regende de hele dag en het
was bitterkoud. De omzet zou dan toch niet geweldig zijn geweest.
De eerste zaterdag van februari was het gelukkig droog en hebben we weer
goed gedraaid.
Maar liefst € 1161,65!
Voor de eerste zaterdag van maart hadden we niet veel spullen
binnengekregen maar het schitterende zonnige weer deed wonderen. Heel
veel mensen kwamen toch kijken en kopen zodat we alsnog € 848,75
konden storten op onze rekening.
2Times heeft afspraken met hun klanten over het al dan niet ophalen van
niet verkochte tweedehands kleding. Veel de 2Times klanten doneren deze
dan aan ons. Marijke en Rob (zus en zwager van Annelies) halen iedere
vrijdag zakken vol hele mooie kleding voor ons op.
Deze kleding verkopen wij weer via onze speciale hoek met goede kleding
en een deel via Vinted. 2Times vraagt klanten ook om als het bedrag erg
laag is dit niet aan hen uit te betalen maar aan ons te schenken. Ook dat
heeft geresulteerd in een bedrag van € 180,50 over de afgelopen maanden.

Ze zijn altijd van 10 tot 13 uur aan de Boonsweg 63 te Heinenoord.
Inleveren van goed bruikbare spullen (absoluut geen meubelen, matrassen,
brandblussers, autobanden etc.) kan ieder dag op hetzelfde adres.
Zet uw spullen a.u.b. in de blauwe container en niet ernaast.
Helaas denken sommigen dat we een afvaldump zijn en laten ze dus
brandblussers of banden bij ons achter die onverkoopbaar zijn.
Als wij die naar de stort moeten brengen moeten wij daar betalen voor het
inleveren van deze spullen.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

De container
De container heeft deze keer heel wat voeten in de aarde gehad.
Eerst werd het vertrek uit Rotterdam keer op keer uitgesteld, vervolgens
moest de boot dagen wachten voor hij de haven van Dar es Salaam in mocht
wegens drukte.
Tenslotte was de douane uiterst strikt en werden alle dozen gecontroleerd.
Ook waren de regels voor invoer intussen veranderd zonder dat wij dat
wisten en moesten er diverse extra papieren geregeld worden.
Al met al stond de container nog zeker twee weken aan de wal voor hij
vertrekken mocht naar Ilula.
Ook toen waren we nog niet van alle regeltjes af. Alles moest ontsmet
worden, iets wat bij de vorige 5 containers nooit aan de orde was.
Er moesten mannetjes uit Iringa komen om dat te doen en vervolgens moest
de opslagruimte waar alles ingezet was verzegeld worden en pas weken

later kregen we toestemming om de spullen te verdelen onder de diverse
projecten.
Ook de kosten aan de Tanzaniaanse kant waren veel hoger dan anders,
terwijl de kosten van hier naar Dar niet bijzonder hoger waren.
Dit heeft ons doen besluiten geen containers meer te sturen, alsmede het
vele zware werk dat voornamelijk op twee wat oudere vrijwilligers
neerkwam.

Alle werknemers worden ingeschakeld om te helpen lossen.

We hopen nu dat er weer veel vrijwilligers naar Ilula gaan die bereid zijn
een extra koffer mee te nemen. We houden in ieder geval koffers en
bruikbare kleding en spullen apart.

Aan de hand van lijsten wordt precies gecontrolleerd wat er uit de container
komt voor het (tijdelijk) opgeslagen wordt.

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.

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

FFF
We zijn nog steeds aandeelhouders aan het ronselen voor de “Farm for the
Future” het enorme agrarische project dat IOP in de toekomst een
inkomstenbron moet geven.
De helft van de aandelen is van het IOP en de andere helft is nog niet in zijn
geheel aan de man gebracht.
IOP-NL heeft intussen voor € 8565,- aan shares verkocht.
Iedere maand krijgen de aandeelhouders de wekelijkse nieuwsbrieven, zo
blijven ze heel goed op de hoogte van het wel en wee van de FFF.
De dam waar we eerder over geschreven hebben is af en het meer loopt al
aardig vol.

Schoolsysteem in Tanzania
We hebben het al eens eerder beschreven maar voor onze nieuwe sponsoren
doen we het nog een keer.
Het schoolsysteem in Tanzania is heel anders dan hier.
Zo wie zo loopt een school jaar gelijk met een kalenderjaar.
Ze kennen kleuterscholen zoals onze “Kids Corner” en “Sollerud school”,
alleen gaan daar soms al twee- en driejarigen heen. Ze werken er met de
Montessorimethode.

Een beroepsopleiding duurt veelal 3 jaar voor een certificaat en nog een
extra jaar voor een diploma.
De middelbare school is 4 jaar, daar moet in klas 2 en klas 4 weer een
landelijk examen afgelegd worden.
De eindexamenuitslagen komen pas in maart, dus ook deze leerlingen zitten
maanden zonder scholing.
Naar gelang hun resultaat stromen ze door naar de “highschool” of
“college”.
De highschool is twee jaar en daarna kunnen ze naar een universiteit.
Een college duurt gemiddeld 3 jaar en daar leren ze meer praktijkgerichte
zaken.
Uw sponsorbijdrage is vaak niet genoeg voor de vele privéscholen waar
onze kinderen heen gaan vanwege beter onderwijs. Daarom hebben veel
van onze kinderen twee sponsors.
Wij willen de kinderen een zo goed mogelijke kans bieden op onderwijs en
daardoor een toekomst.

Schenk Periodiek

Sollerud leerlingen
Rond hun 6e jaar kunnen ze naar een lagere school, daar lopen ze 7 jaren
door. In het 7e jaar moeten ze rond september/oktober een landelijk examen
doen. De uitslag komt pas begin januari en naar gelang hun score worden ze
geplaatst op een middelbare school of beroepsopleiding.
De maanden dat ze dan geen school hebben biedt het IOP ze “Pre form one”
lessen aan om zo de kinderen in beeld te houden en beter voor te bereiden
op vervolgonderwijs.
Ook dat wordt uit uw schoolgeld betaald.

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)

Link naar update van de actie = https://steunactie.nl/actie/correctbooksvoor-kinderen-in-tanzania/-5276#news

Vrijwilligerswerk in Tanzania
Twee weken mocht ik deel uitmaken van de IOP-familie in Tanzania, een
indrukwekkende en onvergetelijke ervaring! Ik kende IOP nog niet, maar ik
was gelijk verkocht toen ik het IOP-project “Sponsorprogramma” op de site
van Vrijwillig Wereldwijd voorbij zag komen. De werkzaamheden, het
functieprofiel en de omschrijving van de organisatie spraken mij enorm aan.
In mijn enthousiasme heb ik me toen direct aangemeld en daar heb ik geen
seconde spijt van gehad. Alles is super goed gegaan en ik ben nog steeds
aan het nagenieten!

Correctbooks naar Ilula!
Met elkaar hebben we een prachtig bedrag weten op te halen om de
herbruikbare Correctbooks naar de scholen van IOP te versturen!
Duizendmaal dank voor iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen
aan dit doel. Dankzij jullie hulp kunnen we maar liefs 82 Correctbooks naar
IOP sturen! Op deze manier kunnen de oudste kinderen van de kidscorner
en de kinderen op de kleuterschool van Sollerud in Ilula gebruik maken van
deze duurzame schriftjes.
Dankzij de Correctbooks kunnen de kinderen leren en oefenen met
schrijven. Doordat de Correctbooks uitwisbaar zijn, hoeven zij zich geen
zorgen te maken over volle schriften en kunnen zij dit boekje gewoon nog
een keer gebruiken!
Nogmaals enorm bedankt, zonder jullie hulp was het niet gelukt om dit
prachtige bedrag op te halen en de kinderen in Ilula met dit cadeau te gaan
verrassen.
Anouk (IOP-vrijwilligster)

De meeste vrijwilligers verblijven meerdere maanden op het project, dat
was voor mij niet mogelijk. Mijn zoontjes van 11 jaar en 8 jaar oud kunnen
mij niet zo lang missen, en ik hen ook niet! Ondanks de korte periode heb ik
enorm veel gezien en gedaan en was elke dag weer bijzonder en waardevol.
De eerste dag werd ik door Enicka rondgeleid: Kidscorner, Sunflower preand primary School, Lord’s Hill High School, Holland House of Books, de
werkplaats, het sponsorkantoor, de IOP-shop, het Bite Café en natuurlijk het
weeshuis met daaromheen de dieren, de akkers en het sportveld. Ik was
enorm onder de indruk van alles wat IOP bereikt heeft. Zeker als je bedenkt
dat het allemaal begonnen is met een bezoek van toenmalig padvindster
Berit Skaare en het sponsoren van een handjevol kinderen.
De eerste avond kreeg ik van de IOP-girls in het weeshuis een warm
welkom waarbij er voor me werd gezongen en we hebben gedanst. Een fijne
sfeer en erg gezellig met de andere vrijwilligers. De volgende dag kon ik
gelijk aan de slag bij Tamari en Adelina op het sponsorkantoor. Ik had
geluk dat deze week de schooluniformen, schrijfmaterialen, rugtassen en
schoenen uitgedeeld moesten worden. Een concreet project waardoor ik
gelijk mijn handen uit de mouwen kon steken om alle spullen klaar te
leggen. Het was erg bijzonder om de publieke scholen te bezoeken en daar
de materialen uit te delen aan de sponsorkinderen.

Ondertussen hield ik me ook bezig met de renovatie van het toiletgebouw
bij de bibliotheek waar ik een sponsor voor had gevonden.

Na het weekend, waarin ik een prachtige safari heb gehad in het Ruaha
National Park, stonden de familiebezoeken op het programma. Via site
www.whydonate.nl had ik een mooi bedrag opgehaald om verschillende
gezinnen te bezoeken en voedselpakketten te brengen. Dit was erg mooi om
te doen omdat de sponsorkinderen en hun verzorgers zo lief en enorm
dankbaar zijn. Het was ook pittig om de armoedige leefomstandigheden te
zien en gesprekken te voeren. De mensen zijn heel positief maar op het
moment dat je de pijn in hun ogen ziet als ze vertellen dat ze niet genoeg
inkomen hebben om voor de kinderen te zorgen en dat het leven zo zwaar
is, dan breekt je hart.

Ik heb gezien hoe waardevol het werk van IOP is en hoe hard deze steun
nodig is. Veel lokale IOPmedewerkers zijn opgegroeid
als sponsorkind en dat vertellen
ze met trots. Ik voel me
bevoorrecht dat ik twee weken
bij hen heb mogen doorbrengen.
Vrijwilligerswerk bij IOP kan ik
iedereen aanraden: de mensen
zijn super aardig, er is altijd wel
wat te doen en het is ervaring
die je leven verrijkt. IOP
Nederland, bedankt voor jullie
goede zorgen en deze
fantastische ervaring!
Tessa de Gruijter

JAARVERSLAG 2021
Bestuur

Het bestuur: Inmiddels is Jos Jansen met algemene
stemmen onze voorzitter geworden en Jet Westerveld
konden we als nieuw bestuurslid verwelkomen.
Het bestuur bestaat nu uit:
Voorzitter: Jos Jansen
Secretaris: Paulien Mul-Bode
Penningmeester: Annelies de Groot-Nieuwenweg
Overige leden: Job van den Elsen en Jet Westerveld
In verband met de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen
bestuursleden naar het IOP gereisd.
Het bestuur heeft 5 maal via skype vergaderd en in mei
hadden we een Zoommeeting met alle outside committees.
Het contact met IOP Tanzania verloopt normaal,
voornamelijk via e-mail en Whatsapp.
Bestuur
Doorgegaan met het werven van donateurs voor minimaal €
Zaken
20 per jaar.
Door gegaan met het werven van adverteerders voor € 10
(halve pagina) en € 20 (hele pagina) per jaar.
Vier maal de IOP-NL nieuwsbrief uitgebracht en 29 maal
de Tanzaniaanse nieuwsbrief doorgestuurd.
Enkele malen per mail activiteiten bij sponsors gemeld.
De website www.iopnederland.nl bijgehouden.
De sponsorkinderen-registratie is in unit4 verwerkt wat een
duidelijk beeld geeft van hoeveel geld er aan een kind
besteed wordt en hoeveel er nog te besteden is.
In augustus is (onze laatste) container vol kleding naar
Tanzania gestuurd, welke pas in 2022 veilig bij het IOP
aankwam. Het vullen van een container is heel veel werk en
de kosten van verzending en andere problemen heeft ons
doen besluiten dat deze container onze laatste was.
Sponsoring Eind 2020 hadden we 79 sponsors en 6 life sponsors en een
kleine wachtlijst.
Eind 2021 hebben we 87 school sponsors en 9 life
sponsors

In verband met de duurdere scholen moeten we meer dan 1
sponsor op een kind zetten

Ontvangen bibliotheek gelden

0,00

Betaalde bibliotheek gelden

-5.000,00
Totaal

PR

Acties

VWW

Ook dit jaar speelde de coronamaatregelen ons flink parten.
Geen enkele locale markt kon worden georganiseerd, in juli,
september, oktober en november wel een rommelverkoop
en een aankondiging daarvan in Het Kompas.
Voortzetting statiegeld actie in 2 winkels.
Viermaal een rommelverkoop aan de Boonsweg.
Inzameling cartridges en oude mobieltjes.
Inzamelen oude pennen
Inzamelen bier- en limonadeblikjes
“Sponsor kliks” en “Kopen voor je club” actie via de
website
Verkoop van mooie kleding en schoenen via Vinted
Het contact met Vrijwillig Wereldwijd verliep dit jaar
voornamelijk telefonisch.
Wel ging er dit jaar een jongerengroep bij het IOP langs.
Job en Jet gaan zich inzetten voor het contact met VWW en
de jongerenreizen.

1-1-2020 begin saldo Regiobank

16.535,39

1-1-2020 begin saldo Regiobank
spaarrekening

4.464,86
21.000,25
30.455,16

Betaalde sponsor/lesgelden

-40.960,50
Totaal

Ontvangen VWW gelden

-10.505,34
7.747,60

Betaalde VWW gelden

-7.989,77
Totaal

2.308,35

Betaalde weeshuis gelden

-2.180,40
Totaal

Acties

-242,17

127,95
12.831,26

Onkosten acties

-1.688,01
Totaal

Donateurs en advertenties

11.143,25
440,00

Noodfonds

-453,64

Ontvangen rente

0,06

Bankkosten

-262,36

Diverse kosten

-4.104,51
Totaal

Totaal Bank + Ontvangsten Uitgaven

-4.380,45
53.328,79

31-12-2020 eindsaldo Regiobank

10.678,57

31-12-2020 eindsaldo Regiobank
spaarrekening

1.464,92

Totaal

Totaal
Ontvangen sponsor/lesgelden

Ontvangen weeshuis gelden

-5.000,00

-62.185,55

-8.856,76

12.143,49

Uitleg van de penningmeester
Dat er meer sponsorgeld uitgegeven is dan dat er ontvangen is komt doordat
we in december 2021 al de eerste helft schoolgeld van 2022 betaald hebben
aan IOP Tanzania.
VWW geld zijn de kosten en betalingen van vrijwillgers.
Daar moeten we nog een bedrag van innen.
De runningkosten van de bibliotheek zijn volgens afspraak € 5000 per jaar.
Hiervan worden salarissen betaald, onderhoud gedaan etc.
Bij het weeshuis is nog niet de eerste helft 2022 betaald.
Uit actie geld worden extra schoolgelden betaald alsmede donaties aan de
projecten van Duitsland en Italie.
Bij het noodfonds hebben moeten we bijspringen uit het actie geld.
Diverse kosten zijn o.a. bouw van een nieuwe website, onderhoud website,
printkosten, portokosten, kosten speciale gelegenheden etc.

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

De weeshuis meisjes met een aantal vrijwilligers.

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

