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In de afgelopen maanden heeft IOP Nederland, na de Corona tijd, de draad 
weer goed op kunnen pakken met de succesvolle rommelmarkten (lees: 
brengen behoorlijk veel geld in het laatje!) waardoor we weer diverse 
andere projecten die binnen IOP in Tanzania lopen kunnen ondersteunen 
naast de ca. 80 kinderen die we ondersteunen in het Sponsorprogramma. 
In het kort een overzicht van de projecten die we nu financieel 
ondersteunen: 
 

1. Van IOP Italy ondersteunen we een project waarbij op een aantal 
scholen in de omgeving dagelijks eten wordt verstrekt. Dit is niet 
zomaar een maaltijd maar er worden zaden gegeven die men zelf tot 
een gewas moet gaan telen (maïs, bonen e.d.) waarvan men 
uiteindelijk meer dan 1000 kinderen op school kan voeden. Van de 
ouders en de kinderen wordt dus een actieve inbreng van arbeid 
gevraagd.  
 

2. Van IOP Germany ondersteunen we het “Mamma house”. Dit is een 
opvang voor jonge moeders (vanaf ca. 15 jaar oud) die samen met 
hun kind een veilig onderkomen wordt geboden. In dit pilotproject 
leren deze moeders voor zichzelf en hun kind te zorgen; ze leren 
kleding maken, koken, werken op het land en hebben een eigen 
kwekerij voor avocadoboompjes, ze houden kippen en gaan deels 
terug naar 
school. Na 
3 jaren 
moeten ze 
op eigen 
benen 
kunnen 
staan en in 
hun eigen 
behoeften 
kunnen 
voorzien 
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3. Op initiatief van IOP Germany hebben wij samen met IOP 
Germany, IOP Luxemburg en IOP Italy, en met steun van een 
externe sponsor (Stichting Kinderen Voorop) geld bijeengebracht 
om voor de scholen van IOP Tanzania een aansluiting op het 
aanwezige waternet te realiseren. Dit houdt heel simpel in dat de 
Kleuterschool (Sollerud), de lagere school (Sunflower) en de 
middelbare school (Lords Hill) en de verblijven van de kinderen die 
van ver komen worden voorzien van stromend water (weliswaar 
koud water maar voor de hygiëne een enorme stap in de goede 
richting). Hiermee worden ca. 1000 kinderen en hun leraren 
geholpen. 
 

4. Door een vrijwilliger die in Tanzania is geweest is een project 
opgestart met zgn. “Correct Books”. Wij hebben daar actief in 
deelgenomen en hopen dat dit een project is wat zijn nut gaat 
bewijzen. Het betreft hier schrijfmaterialen die hergebruikt kunnen 
worden bij een geselecteerde groep kinderen. Als dit succesvol blijkt 
te zijn, wordt bezien of dit groter kan worden uitgerold. 
 
 
 

Daarnaast is er al enkele jaren de Bibliotheek die door IOP Nederland zelf 
is gebouwd en ook door ons zelf financieel wordt ondersteund. De 
inkomsten genererende activiteiten in en rondom de “Bieb” groeien 
waardoor er meer middelen beschikbaar komen om alles in stand te kunnen 
houden en uit te breiden.  
Deze bovenstaande projecten kunnen we financieren vanuit de inkomsten 
die we verkrijgen op de rommelmarkten op elke 1e zaterdag van de maand 
(m.u.v. augustus). Dankzij de steun van een flink aantal gemotiveerde 
vrijwilligers die op deze zaterdagen aanwezig zijn en die helpen met 
opbouwen, verkopen en weer opruimen, hebben we een constante bron van 
inkomsten weten te creëren die we hard nodig hebben om ergens het 
verschil te maken.   

We zijn heel blij met alle spullen die voor de rommelmarkten worden 
binnengebracht want dit brengt ons veel goeds. Daarnaast moeten we wel 
kritisch blijven want er worden nog wel eens spullen gebracht die kapot of 
smerig zijn. Deze moeten wij dan weer naar de vuilstort brengen. Ook b.v. 
brandblussers die kapot of over de datum zijn kunnen we niet verkopen 
maar daarvoor moeten we zelf betalen bij de vuilstort. Dat is dus niet de 
bedoeling, want dit gaat uit de pot van de mensen in nood! 

 
 

Wij wensen u een fijne zomervakantie! 
Bestuur IOP-NL: Jos, Paulien, Annelies, Job en Jet. 

 
 
 

Vervolg op het verslag van Tessa in de vorige nieuwsbrief. 
 
De opknpabeurt van het toiletgebouw bij de bibliotheek is afgerond. 
Zowel van binnen als van buiten ziet het er nu weer prima uit. 
Waarvoor dank aan Tessa en haar sponsors. 

 
 

 
 
 
 
 
 



IOP op weg naar eindeloos schrijven en leren! 
 
IOP is op weg om zo veel mogelijk kinderen eindeloos schrijven en leren aan te 
kunnen bieden. Dit wordt gedaan door middel van Correctbooks. Correctbook is 
een initiatief wiens missie is om analfabetisme de wereld uit te helpen. Dit doen zij 
door middel van een uitwisbaar schrift, waardoor kinderen door kunnen leren en 
schrijven met slechts één schrift. Een geweldig initiatief, maar de Correctbooks 
zijn er niet zomaar gekomen… 

 
Er is een heuse inzamelingsactie opgezet door 
Anouk van Schip. Een 19-jarige studente 
Tourism Management uit Nootdorp. Anouk 
raakte bekend met Tanzania en het IOP door 
de jongerenreis die zij heeft gemaakt met 
Vrijwilligers Wereldwijd in 2019. Tijdens 
deze reis werden haar ogen geopend door de 
ongekende positiviteit van de mensen daar. 
Het viel haar op dat je daar terug naar de kern 
gaat en gelukkig kan zijn met heel weinig 
middelen.  
 
Eenmaal terug in Nederland bleef dit altijd in 
Anouks hoofd zitten. En ze wilde dan ook 
graag wat terug doen voor het IOP. Naast de 
geweldige tijd die zij heeft gehad in Tanzania, 
viel het haar natuurlijk ook op dat er hele grote 

verschillen zijn. Denk hierbij aan het onderwijs. Wij in Europa, hebben ontzettend 
veel geluk met het goede onderwijs dat wij krijgen. Voor ons is dit 
vanzelfsprekend, maar in veel andere landen is dit niet zo. Er heerst ontzettend 
veel analfabetisme onder kinderen. Anouk vind dat kinderen de toekomst zijn, en 
wilde hier dan ook graag wat aan doen.  
 
Zij heeft toen contact gezocht met mede-Nootdorper en tevens oprichter van 
Correctbook, Sam van Tol. Sam vond het een geweldig initiatief van Anouk om 
een inzamelingsactie te starten. En hoe ondernemend Anouk dan is, werd dat ook 
direct in gang gezet. Zo werden er flyers uitgedeeld, verschillende LinkedIn 
berichten verstuurd en interviews gehouden met kranten zoals Nootdorp NU en de 
Telstar. 
 
Deze ongelofelijke inzet en doorzettingsvermogen heeft er toe geleid dat er om en 
nabij € 1200 is ingezameld wat gelijk staat aan 95 Correctbooks inclusief pennen 

en maar liefst 90 inktpotjes. Een geweldig resultaat waar wij als IOP ontzettend 
dankbaar voor zijn. Op deze manier kunnen de kinderen eindeloos leren en 
schrijven, wat weer ontzettend belangrijk is voor hun ontwikkeling.  
 
Wij willen dan ook Anouk ontzettend bedanken voor haar harde werken, 
doorzettingsvermogen en geweldige acties waardoor zij dit prachtige resultaat 
heeft weten neer te zetten! Een resultaat waar zij en wij, als IOP, ontzettend trots 
op mogen zijn! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bericht van de penningmeester 
 
De rekeningen voor het tweede deel 2022 zijn de deur uit en de betalingen 
druppelen langzaam binnen. Ik hoop dat iedereen uiterlijk 1 juli aan zijn/haar 
verplichtingen heeft voldaan zodat ik het schoolgeld voor het 2e semester 2022 
naar Tanzania over kan maken. 
Helaas zijn er twee sponsors die nergens op reageren en waarvan ik dus nog niets 
voor dit jaar ontvangen heb. 



Uiteraard blijven deze twee kinderen gewoon naar school gaan en schieten we het 
geld voor uit ons schoolfondspotje voor noodgevallen. 
Misschien hebben deze twee een nieuw emailadres of zijn ze verhuisd? 
Daarom de vraag: 
Verandert er iets in uw situatie qua email of huisadres, geef dat dan door via 
iopnederland@xs4all.nl 
 
 
Rommelverkopen 
 
We hebben weer 3 succesvolle verkopen achter de rug. 
Zaterdag 2 april heeft maar liefst € 1043,50 opgebracht. 
Zaterdag 7 mei bracht nog meer op: te weten € 1299,15 
Zaterdag 4 juni liep iets minder hard, we hadden ook wat minder spullen binnen 
gekregen maar met  € 838,75 zijn we ook meer dan tevreden. 
Er is ook nog oud ijzer ingeleverd bij een ijzerboer en dat bracht ook nog eens € 
193,10 op. 
Nu we toch met cijfers aan het strooien zijn: 
Op 26 maart hebben we op de Lentemarkt in Strijen gestaan met een kraam 
waarin we een altijd-prijs-verloting (Ieder Lootje is een Cadeautje) hielden. Dat 
heeft ons € 377,90 opgeleverd. 
Op de ponymarkt in Puttershoek op 21 mei stonden we wederom met een kraam 
en dat leverde € 301,70 op. 
Tenslotte, de Paardenmarkt in Numansdorp, die geheel verregend is bracht 
helaas maar € 111,95 op. 
We zijn nu wel bijna door onze prijzen heen zowel voor volwassenen als voor 
kinderen. 
Dus heeft u zaken nog nieuw in de verpakking van b.v. kerstpakketten, 
relatiegeschenken, weggeef acties van winkels etc. lever deze dan bij ons in. Zo 
kunnen we volgend jaar weer inschrijven voor diverse markten. 
 
De volgende verkoopdagen staan op het programma: 
 
Zaterdag 2 juli 
Zaterdag 3 september 
Zaterdag 1 oktober 
Zaterdag 5 november 
Zaterdag3 december 

 
 
 
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 periodieke giften 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 (registratienummer 819180130) 
 

 
 



 

 
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. 

 

 
Ook hier worden flinke stappen gezet. 
De zonnebloem-oogst is binnen, het meer is aardig vol gelopen en er zijn 
visjes in uitgezet. 
Enkele jonge moeders hebben een opleiding tot het verantwoord houden 
van kippen afgerond en worden nu geholpen met een kippenhok en 
startkapitaal. Zij kunnen zich vanaf nu zelf bedruipen. 
De FFF doet echt heel goed werk voor de gemeenschap en daarbij 
verbouwen ze zelf zeer succesvol diverse landbouwproducten. De FFF moet 
immers winstgevend gaan worden, daar gaat het weeshuis (IOP) vervolgens 
ook van profiteren. 
Mocht u nog interesse hebben in aandelen? Er zijn er nog te koop.  
Neem daarvoor contact op met Annelies: iopnederland@xs4all.nl  
 
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 
 

    
 



 
Jongerenreizen 
 
Deze zomer gaat er, net zoals vorig jaar, een groep jongeren richting IOP. 
Het is een groep van 7 meiden die onder leiding van Mirte richting IOP 
vertrekken (Mirte heeft vorig jaar ook een jongerenreis begeleidt naar IOP). 
Deze samenwerking loopt zoals altijd met Vrijwillig Wereldwijd. Een 
organisatie die niet werkt vanuit een winstoogmerk en vooral kijkt naar de 
behoefte van de vrijwilliger.  
 
Voor ons als IOP zijn deze groepsreizen een belangrijke bron van 
inkomsten. Veel jongeren krijgen door deze reis een mooi beeld van wat 
IOP voor werk te bieden heeft en uiteraard is het ook een ervaring om niet 
te vergeten. Sommige van deze groepen jongeren besluiten dan hierdoor 
ook om het jaar er op een langere tijd naar IOP te komen. Ook worden 
sommige voor langere tijd sponsor van IOP.  
 
Mocht je mensen in je omgeving kennen die ook graag richting IOP zouden 
willen voor vrijwilligerswerk?  
Neem contact op via onze website https://iopnederland.nl  of neem een 
kijkje op de website van Vrijwillig Wereldwijd. 
https://www.vrijwilligwereldwijd.nl/vrijwilligerswerk-tanzania/ 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Als rijkdom het onvermijdelijke resultaat was van hard werken en 
ondernemingszin, zou iedere vrouw in Afrika miljonair zijn. 

 
 

  



MORE AFRICA 
  

More Africa ondersteunt kinderen en jongvolwassenen 
met een beperking in heel Zanzibar. Wij bieden onze 

kinderen speciaal onderwijs en fysiotherapie. Ook 
bieden wij werkervaring voor jongvolwassenen, 
bijvoorbeeld in het restaurant, als bewaker of in 
de huishouding. More Africa is een plek waar onze 
kinderen kunnen leren en zich kunnen 
ontwikkelen in een veilige omgeving. In 2022 

hebben wij onze nieuwe school geopend in 
Jambiani. Door tijdens uw verblijf in onze bungalows 

te logeren ondersteunt u direct ons project. Op deze manier 
probeert More Africa zelfvoorzienend te worden. Gasten kunnen genieten van 
hun vakantie, de lokale gemeenschap ondersteunen en direct doneren aan onze 
NGO. 
Wanneer u besluit om naar More Africa te komen, 
verwacht dan geen typisch vakantie resort of een 
feestplek voor rugzaktoeristen. More Africa is 
gevestigd in de lokale gemeenschap van Paje en 
heeft als belangrijkste doel om de kinderen met 
speciale behoeften op te voeden door middel van 
speciaal onderwijs en fysiotherapie. Met ons 
project zijn we gevestigd in het lokale dorp. In 
tegenstelling tot andere resorts die geïsoleerd zijn van de dorpen 
en de lokale bevolking, zijn wij op zoek naar een ander soort reiziger. Een reiziger 
die geïnteresseerd is in gemeenschapswerk, duurzaam toerisme en cultuur in 
plaats van in een willekeurige strandvakantie. More Africa heeft een prachtig 
restaurant met heerlijke gerechten uit zowel de plaatselijke als de internationale 
keuken. Er zijn 10 kamers beschikbaar voor een ieder die op Zanzibar wil 
vertoeven. Vier maal een 2 persoonskamer, tweemaal een 3 persoons- en vier 
maal een 4 persoonskamer. De prijzen variëren van $ 50 tot $ 80 per nacht per 
kamer. Vrijwilligers van het IOP krijgen 10% korting 
Dit is inclusief ontbijt, WIFI, toeristenbelasting , infrastructuurbelasting en gebruik 
van het zwembad. Onze deluxe double rooms hebben warm water, de rest helaas 
niet. 
Contact: www.more-africa.com / info@more-africa.com 
+255629987809 / +31651273747 (whatsapp 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 

 


