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Met Kerst, als het donker wordt, 

De nachten lang, de dagen kort, 

Dan is het o zo aangenaam, 

Als alle lichtjes branden gaan. 

Vergezeld van onze wensen: 

“Een fijne Kerst voor alle mensen, 

En met elkaar, 

Een heel goed jaar!” 
 

 

 

Het bestuur van IOP-NL wenst u hele fijne feestdagen. 

Jos, Paulien, Annelies, Job en Jet 

 

 
 

 

 

 

Stichting 

Ilula Orphan 

Program 
Een sponsoring programma 

om (wees)kinderen in Ilula-Tanzania  

onderwijs en zorg te bieden. 

 



 

Beste sponsoren, 
 

Terugkijkend op 2022 kunnen we tevreden zijn over het verloop van onze 

activiteiten van dit jaar. De rommelverkopen hebben het hele jaar goed 

gelopen waardoor we weer volop ondersteuning aan de diverse IOP 

projecten in Tanzania hebben kunnen geven. Ook de jongerenreis, die dit 

jaar weer is geweest, heeft een positieve bijdrage geleverd aan de 

ontwikkelingen in Tanzania. 

In oktober is er een culturele groepsreis vanuit IOP Germany georganiseerd 

waaraan 19 mensen hebben deelgenomen vanuit Nederland en Duitsland. In 

deze groep zaten diverse sponsors van kinderen die vol verwachting uit 

hebben gekeken naar wat ze in Tanzania bij IOP zouden aantreffen.  

Door Irma (voorzitter IOP Germany) was een inspirerend programma 

samengesteld waarbij alle locaties en projecten waar IOP actief is werden 

bezocht om daarmee het echte Tanzania te laten zien en daarmee ook te 

laten zien wat IOP allemaal al heeft bereikt en hoe groot de noodzaak is om 

in deze regio actief te blijven ondersteunen met duurzame projecten. 

 

In de 1e week hebben we op 

maandag na een interessante 

uiteenzetting over de organisatie van 

IOP door de huidige staf, (waarbij 

ook Berit Skaare, de oprichtster van 

IOP, een introductie gaf over het 

ontstaan van IOP) een bezoek 

gebracht aan het weeshuis, het 

varkens- en kippenverblijf, de tuinen 

rondom het weeshuis waar groenten 

worden verbouwd voor eigen 

gebruik, de timmerwerkplaats, de 

schoenmakerij, het naaiatelier, de 

bibliotheek, de shop, het restaurant, 

de sponsoradministratie, de stenen 

productieplaats en het mammahuis.  

 

Op dinsdag stond een bezoek aan de senioren en de foster families op de 

rol. Dit werd een heel emotionele dag want dit was de confrontatie met de 

armste mensen uit de omgeving voor wie er geen licht aan het einde van de 

tunnel is zonder de steun van IOP. Voor al deze mensen werd voedsel 

meegenomen zodat men weer enige tijd vooruit kon. 

 

Woensdag werd een “feestdag” want IOP was door de Tanzaniaanse 

overheid uitgeroepen tot de nummer 1 NGO (zeg maar ANBI instelling) die 

zich duurzaam bezighoudt met het verbeteren van de leefomstandigheden 

van de mensen die leven in armoede. Als we bedenken dat er in Tanzania 

meer dan 8000 organisaties zich daarmee bezighouden dan is dit een mooie 

mijlpaal die wel aangeeft wat IOP inmiddels heeft bereikt. 

Donderdag stond in het teken van een wandeling bij Ismilia door een 

archeologische omgeving met aansluitend een bezoek aan de Masai markt 

en Neema Crafts (werkplaats en verkooppunt, voor ca 200 gehandicapten 

die daar hun gemaakte producten kunnen laten verkopen). 

 

Vrijdag was een relax dag voor iedereen zodat alle indrukken even konden 

bezinken. 

 

Zaterdag was wat ons betreft het hoogtepunt want toen was er de lunch met 

alle sponsorkinderen van IOP Germany inclusief hun begeleiders. 

 In totaal waren er 120 aanwezigen die onder het genot van eten en drinken 

met elkaar een paar gezellige uren doorbrachten.  

Onze meegereisde 

sponsoren hebben actief 

meegeholpen aan de 

voorbereiding van de 

lunch en wij konden zelf 

na 3 corona jaren de 

kinderen weer 

ontmoeten waar we het 

uiteindelijk allemaal 

voor doen. Al met al een 

heel geslaagde middag 

met veel blije gezichten. 

 



 

Zondag hebben we een bezoek gebracht aan de Masai stam. Ook dit is altijd 

weer een speciale gebeurtenis voor mensen die dit nog niet eerder hebben 

meegemaakt.  

 

De maandag van week 2 was de dag van het bezoek aan de IOP scholen: de 

Kidscorner, Sollerud (kleuterschool), Sunflower (lagere school) en De 

Lords Hill (middelbare school). Op alle scholen was de ontvangst hartelijk 

en indrukwekkend. 

In totaal zitten er op de IOP Scholen ca. 900 kinderen. In de middag 

brachten we een bezoek aan de publieke scholen in Isele. 

Hiermee konden we laten zien hoe groot het verschil is tussen de privé 

scholen en de publieke (overheid) scholen. 

 

Waar er bij de privé scholen voldoende materialen en leraren zijn is het bij 

de publieke scholen ronduit schrijnend. Daar is eigenlijk gebrek aan alles en 

in een klaslokaal zitten vaak meer dan 120 kinderen en kan eigenlijk niet 

gesproken worden van onderwijs! Vandaar dat wij er de voorkeur aangeven 

om de kinderen naar de privé scholen te sturen. Dat is wel duurder maar het 

brengt ook veel meer voor de kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag stond een bezoek aan Farm For the Future (FFF) op het 

programma. Dit is een Farm van 250 Ha. waar diverse landbouwproducten 

worden verbouwd voor menselijke consumptie en waar trainingen worden 

gegeven aan lokale boeren om te leren hun land beter en efficiënter te 

bewerken waardoor er een beter bestaan kan worden opgebouwd. 

Bij de FFF is nu een Dam aangelegd voor een bassin waar regenwater 

grootschalig kan worden opgeslagen om de periode van droogte langer te 

kunnen overbruggen. Op de terugweg zijn we bij het IPEC project 

langsgegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is men bezig een school in te richten voor heel divers 

beroepsonderwijs. B.v. een timmerman krijgt daar de theorie van het vak 

onder ogen en gaat vervolgens naar de timmerwerkplaats bij IOP om het 

praktijkdeel te gaan leren. 

 

 

 

 



Woensdag was de laatste dag van de reis in Ilula. Afsluitend werd een 

bezoek gebracht aan het lokale ziekenhuis waar bij een ieder duidelijk werd 

hoe luxe alles bij ons is en hoe groot de noodzaak om met IOP actief bezig 

te blijven om de levensstandaard te verhogen. 

Het is bij ons 0NDENKBAAR dat er mensen (vreemden) samen een 

ziekenhuisbed moeten delen. Het is daar helaas praktijk doordat er gebrek is 

aan alles.  

Wij brachten 19 bloeddrukmeters mee die zeer welkom waren want er 

waren er in het hele ziekenhuis maar 2!!! 

 

 

 

 

Donderdag was de dag van het afscheid en de terugreis naar Dar es Salaam. 

Door de staf en de weesmeisjes en jongens werden we uitgezwaaid en met 

een zwaar gemoed stapten we de bus in, in de wetenschap dat we komend 

jaar weer terug zullen komen (met of zonder groep!). 

 

Het belang van deze groepsreis is groter geworden dan we gedacht hadden. 

Er zijn ca. 15 nieuwe kinderen in ons programma opgenomen en diverse 

nieuwe sponsoren van deze kinderen hebben zich gemeld. Daarnaast hebben 

we in de vorm van deze leden van de groepsreis “Ambassadeurs” gekregen 

die het verhaal van IOP verder uitdragen omdat ze met eigen ogen hebben 

kunnen zien wat er met de middelen die we bijeenbrengen gebeurt en hoe 

professioneel IOP zijn werk ter plaatse oppakt. 

Ik hoop dat je met deze korte samenvatting van onze reis een indruk hebt 

gekregen over wat IOP in Tanzania doet en al bereikt heeft. 

Afsluitend wil ik een ieder heel fijne 

feestdagen en een voorspoedig 2023 

toewensen! Blijf gezond en denk aan de 

minder bedeelde medemens! Samen 

maken we een beetje het verschil!  

 

Warme groeten,  

Jos 

 

 

 

 

 

Bericht van de penningmeester 
 

 

Het jaar 2022 is bijna om, de rekeningen voor 2023 zijn in november aan u 

allen verstuurd. Velen van u hebben intussen al geld overgemaakt, iets wat 

niet per se nodig is, we moeten pas begin januari het schoolgeld voor het 

eerste half jaar overgemaakt hebben naar Tanzania. 

Helaas zijn er n.a.v. de rekeningen wel afzeggingen gekomen. Ik begrijp dat 

de huidige situatie met energiekosten en levensmiddelen een aanslag is op 

een ieders budget. Ik neem dat u dan ook niet kwalijk maar zit nu wel met 

een groot probleem om die kinderen toch naar school te kunnen laten gaan. 

Ik hoop dat u allen mij daarbij wilt helpen. 

Probeer eens mensen bereid te vinden die een klein bedrag per maand over 

willen maken. 

Dat is onze z.g. Club van 100. Ze hebben dan geen “eigen” kind maar 

worden wel via de nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het wel en 

wee van het IOP. 



 

Even wat cijfertjes: 

Er zijn 9 sponsors gestopt in 2023. 

Er zijn 3 sponsors waarvan het kind 

klaar is en die gelukkig bereid zijn 

een nieuw kind te gaan sponsoren. 

Er zijn 5 kinderen die wegens de 

hoge (privéschool) kosten een tweede 

sponsor nodig hebben. 

We komen dus in feite 11 sponsors te 

kort. 

 

Er is wel een potje uit die Club van 100 en uit de opbrengsten van de 

rommelverkopen maar dat betekent dan wel dat we geen andere projecten 

kunnen steunen. 

 

A.U.B. HELP ONS! 

 

Annelies 

Penningmeester en sponsor coördinator 

 

Rommelverkopen 
 
We hebben weer 3 succesvolle verkopen achter de rug. 

Zaterdag 1 oktober heeft € 945,65 opgebracht. 

Zaterdag 5 november bracht meer op: te weten € 1145,30. 

Zaterdag 3 december nog weer ietsje minder: te weten € 1140,60 

Er is ook nog oud ijzer ingeleverd bij een ijzerboer en dat bracht ook nog 

eens € 46,- op. 

We moeten in december nog een keer in gaan leveren. 

We verkopen ook aardig wat kleding via Vinted en dat brengt ook rond de € 

100 per maand op. 

Zaterdag 17 december hebben we op de kerstmarkt in Strijen gestaan. 

Opbrengst: € 290,50 

Volgend jaar hopen we weer op diverse braderieën te staan met onze “altijd 

prijs” verloting. 

We zijn door onze prijzen heen, zowel voor volwassenen als voor kinderen. 

Dus heeft u zaken nog nieuw in de verpakking van b.v. kerstpakketten, 

relatiegeschenken, weggeefacties van winkels etc. lever deze dan bij ons in.  

 

De volgende verkoopdagen staan op het programma: 

 

Zaterdag 7 januari 2023 

Zaterdag 4 februari 2023 

Zaterdag 4 maart 2023 

 

 

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. 

Zeker als je jarenlang een kind gaat sponsoren is dit voor u financieel 

aantrekkelijk. 

 

IOP-NL is een ANBI (registratienummer 819180130). 

 

 

 
 



Mijn bezoek aan het IOP. 
 

Eindelijk na 4 jaar kan en mag ik weer afreizen naar het IOP in Tanzania. 

Deze keer reis ik helemaal alleen en doe ik het ook meteen maar wat luxer. 

Een rechtstreekse vlucht met KLM naar Dar es Salaam en een binnenlandse 

vlucht naar Iringa. 

Dat scheelt meer dan een halve dag reizen en omdat ik maar 15 dagen in 

totaal heb is dat mooi meegenomen. 

Zo’n binnenlandse vlucht is wel een hele ervaring. Ik noem het maar een 

vliegend koekblik. Een oud 1 propellervliegtuigje voor 14 personen 

inclusief de piloot. We vliegen niet zo hoog, zodat ik het halve Tanzania 

onder mij door zie gaan. Wat is dat onbewoond en ruig! 

Op de heenweg had het vliegtuigje, zonder dat dat in mijn ticket stond, een 

tussenstop bij de Udzungwa Mountains. We leken de Flying Doctors wel, 

landen en opstijgen op een gravelbaantje. Al met al daardoor ook een 

verlate aankomst in Iringa. Daar stond keurig de IOP pick-up klaar om mij 

naar het ruim een uur verder gelegen Ilula te brengen. 

 

De aankomst bij het IOP was weer hartverwarmend. Het voelde weer als 

thuiskomen. Deze keer sliep ik niet in het weeshuis maar in een van de 4 

cabins die gebouwd zijn voor vrijwilligers. Wat een luxe vergeleken met 

voorgaande reizen. Een eigen tweepersoonskamer met luxe bed, eigen 

badkamer met douche en toilet. Wel een flinke wandeling om steeds naar 

het weeshuis te lopen voor de maaltijden en werkzaamheden. 

Enkele dagen voor mijn aankomst is een grote groep uit Duitsland 

aangekomen (onze IOP-NL voorzitter Jos is ook bestuurslid van IOP-

Duitsland). Ik deel de cabin met 6 Duitsers/Nederlanders. Ook zal ik aan 

een aantal van hun programmapunten deel gaan nemen. 

 

Gedurende deze reis trek ik veel op met Berit. Zij is hier in totaal 3 ½ 

maand om haar administratie op orde te brengen en over te dragen. Ook zij 

kon door Covid lange tijd niet terug naar het IOP. Samen organiseren we 

o.a. een markt, daarvoor gebruik ik de kleding die over was van de 

jongerenreis en de kleding die ik in een extra koffer meegebracht had. Berit 

had nog volle koffers in de opslag staan waar nu ook meteen een groot deel 

van in de verkoop is gegaan. De opbrengst van deze verkoop gaat naar het 

medische fonds voor de senioren. 

 

De eerste avond krijgen we een hele leuke verrassing te horen. Edson, de 

managing director, is in Dodoma (de hoofdstad van Tanzania) voor een 

bijeenkomst van NGO’s. Tot zijn grote verbazing krijgt hij een prijs 

uitgereikt voor de meest duurzame NGO in Tanzania. Uit maar liefst meer 

dan 5000 NGO’s zijn wij de beste op dit gebied. 

Edson reist ‘s nachts nog terug naar Ilula om daar de volgende ochtend om 

half 8 tijdens de ochtendceremonie de prijs te showen. En dat wordt 

uitgebreid gevierd! Met nep champagne, cake, toespraken en veel zang en 

dans. Normaal duurt zo’n sessie een kwartier tot half uur maar nu feesten 

we zeker 2 uur door op de binnenplaats van het weeshuis. Iedereen is super 

trots en blij. Het is dan ook de verdienste van alle toegewijde IOP-

medewerkers. 

 

 
 

Edson met de oorkonde 

 

 



 

Meteen daarna gaan Berit, Edson en 

ik door naar een volgende heugelijke 

gebeurtenis. Op het Lords Hill terrein 

wordt het fundament van een nieuw 

slaaphuis voor meisjes officieel 

ingewijd. ‘Berit’s dormitory’ gaat het 

heten. Tachtig meisjes kunnen hier 

straks slapen. Uiteraard ook hier weer 

speeches en een eerste schep 

grond/puin in het skelet van het 

fundament gegooid. 

Aansluitend bezoeken we de Lords 

Hill middelbare school. Die ziet er 

zeer goed onderhouden uit maar 

omdat de leerlingen een week 

vakantie hebben zijn de lokalen leeg.  

 

 

Samen met de Duitse groep bezoek ik 

later, als de scholen weer aan zijn, 

bijna alle IOP-scholen. O.a. de 

Kidscorner kleuterschool waar een 

mooie nieuwe keuken gebouwd is en 

de wc’s opgeknapt zijn. Een hele verbetering met 4 jaar terug. 

 

 

 

 

 

De nieuwe keuken bij  

Kids Corner 

 

 

 

De Sollerud kleuterschool die nu onderdeel van de Sunflower lagere school 

is zag er ook nog steeds keurig uit.  

De Sunflower school was 4 jaar geleden nog niet volledig afgebouwd maar 

nu staat er een schitterend complex van maar liefst 14 klaslokalen en de 

nodige administratieruimtes. 

Ook zijn er twee slaaphuizen voor interne leerlingen, één voor meisjes en 

één voor jongens. Ruim 500 leerlingen heten ons met zingen welkom op het 

middenterrein.  

 

 
 

Daarna kunnen we de klaslokalen bezichtigen. 

 

 



 

Na deze schoolbezoeken ben ik er nog meer van overtuigd dat privéscholen 

veel beter onderwijs bieden dan de staatsscholen. De klassen zijn kleiner, er 

is voldoende lesmateriaal en er staan gemotiveerde leerkrachten voor de 

klas. Bij de staatsscholen zitten soms meer dan 100 leerlingen in één lokaal, 

vaak zonder voldoende tafels en stoelen en bijna altijd met alleen een 

schoolbord als lesmateriaal. Leerkrachten worden slecht betaald en zijn dus 

ook niet echt gemotiveerd. 

 

 
 

Als de Duitse groep de Farm For the Future gaat bezoeken ga ik ook mee. 

Door de wekelijkse brieven worden de aandeelhouders goed op de hoogte 

gehouden van alle vorderingen die de Farm maakt. Maar met eigen ogen 

zien is heel wat anders. Ongelooflijk wat hier in 4 jaar voor elkaar gebokst 

is. Die dam voor de watervoorziening is indrukwekkend groot. Wat ook 

indrukwekkend groot is, is het beregeningsysteem dat binnenkort gebruikt 

gaat worden. 

Er gaat vooral mais zaad geteeld worden en als nieuw project zijn er 

macademia notenbomen geplant. Die gaan over 4 à 5 jaar noten produceren 

en daar hopen ze een flinke winst op te gaan maken. De Farm doet ook heel 

veel aan educatie aan boertjes en jonge moeders. Zo leren zij meer 

opbrengst uit hun grond te halen zodat ze meer zelfvoorzienend worden. 

Ook werken er heel veel lokale bewoners als seizoenarbeiders tegen een 

goed loon. 

Tijdens ons bezoek zijn er zeker 100 mensen bezig de maiskolven te 

strippen. 

 

 
 

 

Op de terugweg bezoeken we ook nog de IPEC school. IOP heeft een oude 

middelbare school gekocht en is die aan het renoveren. Dit gaat een school 

worden voor beroepsonderwijs. Voorlopig voor naaisters en timmerlui maar 

later waarschijnlijk ook voor andere beroepsopleidingen. Praktijkervaring 

kunnen ze opdoen in onze workshops. 

 

Uiteraard bezoek ik ook ons IOP-NL project “het Holland House of Books”, 

de bibliotheek. Ook hier ziet alles er keurig onderhouden uit. Er zou alleen 

nog meer gebruik van gemaakt moeten worden. Toch is het aantal “leden” 

al enorm gegroeid. Sowieso zijn alle kinderen van onze IOP-scholen lid. Zij 

komen dan ook regelmatig met hun klas naar de bieb. 



 

 
 

Als de Duitse groep weer afreist verhuis ik van mijn luxe kamer naar het 

weeshuis, daar voel ik mij veel meer thuis. Ik geef er niet om dat ik geen 

eigen badkamer heb en douche met liefde met een emmer en een kannetje. 

De avonden zijn daar heel gezellig omdat er diverse studenten in het 

weeshuis verblijven die net als Berit en ik gek zijn op kaartspelletjes. Hoef 

ik ’s avonds laat ook niet meer in mijn eentje terug naar de nu lege cabin. 

 

Tijdens mijn tweede week vindt de diploma-uitreiking van groep 7 van de 

Sunflower school plaats. Honderden mensen vullen de mooie 

examen/multifunctionele hal van de Lords Hill. Heel, maar dan ook HEEL 

veel toespraken, optredens, zang en dans. Ook ik moet hier weer 

onvoorbereid mijn nu alweer derde toespraak in het Engels houden. Je raakt 

eraan gewend! 

 

Ik bezoek deze week ook het “Mama House”. Op dat moment waren er 

twee van de drie mama’s aanwezig. Ik heb er voor gezorgd dat de mooie 

speelatributen die van mij kinderen geweest zijn en met de container mee 

gestuurd waren bij hen afgeleverd werden. 

 

   
 

 

De tijd vliegt en na twee weken in Ilula moet ik alweer aan mijn terugreis 

beginnen. In omgekeerde volgorde vlieg ik terug naar huis. Ik loop net 

koningin Maxima mis, die 

landde in Dar es Salaam twee 

uurtjes na mij ook op het 

vliegveld voor binnenlands 

vluchten. Jammer! 

 

Volgend jaar bestaat het IOP 25 

jaar en waarschijnlijk gaat dat 

gevierd worden. Dus dat wordt 

weer een reisje naar mijn 

geliefde bestemming. Laten we 

hopen dat Covid en Poetin geen 

roet in het eten gooien. 

 

Annelies 

 

 

 

Kerst 2022 in het weeshui 



 

 
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. 
Er gaan ook iedere zomer jongerenreizen heen. Jongeren vanaf een jaar of 
16 gaan dan onder deskundige begeleiding kennis maken met het IOP en 
de Tanzaniaanse cultuur. 
Vaak mondt dit uit in een latere vrijwilligerstrip. 
Ze weten dan waar ze terecht komen. 
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. 
Sponsorkliks werkt o.a. met Bol.com waar heel veel besteld wordt. 
Er zijn nog veel meer veel gebruikte websites. Zonde om die provisie te 
laten liggen. 
Het kost u geen cent meer maar alleen een extra handeling voor u met uw 
inkopen begint. 
Lukt het niet via onze website dan gaat u naar sponsorkliks.nl en zoekt u bij 
home “wie wilt u sponsoren” naar Ilula Orphan Program Nederland. 
Ze leggen ook uit hoe je dit in je browser in kunt stellen om voortaan 
sneller te werk te kunnen gaan. 
 

 
 

 

 

 

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 grote stappen voorwaards gemaakt. 

Kijk eens op hun website: www.ffftanzania.com 

Er zijn nog steeds aandelen te koop, voor € 5,- per aandeel. 

Neem hiervoor contact met ons op: iopnederland@xs4all.nl 

 

 

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, wat natuurlijk 

niet netjes is. 

 

 

 

 

mailto:info@vrijwilligwereldwijd.nl
http://www.vrijwilligwereldwijd.nl/
http://www.ffftanzania.com/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mocht u op zoek zijn naar een verblijf op Zanzibar voor uw vakantie kijk 

dan eens bij deze organisatie. 

 
Contact: www.more-africa.com / info@more-africa.com 
+255629987809 / +31651273747 (whatsapp 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 

http://www.more-africa.com/
mailto:nfo@more-africa.com
http://www.2-times.nl/


  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Hier kan uw advertentie staan 
 

Kosten ½ pagina € 10 per jaar 
Hele pagina € 20 per jaar 
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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 
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