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Het jaar gaat snel!
De kerst komt er alweer aan. We moeten vroeg de lichten aandoen, en soms is
het nog echt koud ook.
Het jaar dat achter ons ligt was een bijzonder jaar voor ons als IOP bestuur.
We waren voor het eerst als voltallig bestuur in Tanzania! Daar mochten we de
mooie bibliotheek openen en hebben we nog een vergadering kunnen houden.
De bibliotheek is een prachtig gebouw geworden met een mooie inrichting, iets
waar ze in Ilula trots op kunnen zijn! Maar ook Nederland, met name u allemaal
mag en kan er trots op zijn! Het gebouw staat er niet voor niets, is ons al gebleken;
er vinden seniorenontmoetingen plaats en een aantal scholen bezoekt een keer
per week de bieb!
Verder hebben we een keer kunnen vergaderen met de MD (manager director) van
Tanzania erbij. Dat was ook erg zinvol!
Natuurlijk hebben we nog wat werk voor IOP Nederland kunnen verzetten.
Toen we daar waren is het ons weer duidelijk geworden dat u, als sponsors, zulk
goed werk doet! De weesmeiden en de andere sponsorkinderen zijn zo blij met het
feit dat ze naar school kunnen! Het is in dit land erg belangrijk dat je een goede
educatie krijgt, zodat je later tenminste een goede toekomst kunt opbouwen.
Wij, als IOP Nederland zijn blij dat u allen daaraan uw steentje bijdraagt en hopen
dat het nog heel lang zo kan blijven. Misschien heeft u nog vrienden of kennissen
die ook een sponsorkind zouden willen?
Wel moet ons nog van het hart dat we daar, in Tanzania, ook de bittere noodzaak
van de ziektekostenverzekering hebben ontdekt. Een klein bedrag van 25,- euro
kan ervoor zorgen dat een sponsorkind behandeld kan worden en dat kan weer
een verschil van leven of dood betekenen!
Als we naar het nieuwe jaar kijken, hopen we dat we meer sponsorkinderen
kunnen helpen, dat we alle sponsorkinderen een zorgverzekering kunnen
bezorgen. Ook zijn we bezig om te kijken of we vanaf volgend jaar alle
sponsorkinderen kunnen laten testen op HIV zodat ze, als ze positief zouden zijn,
behandeld kunnen worden.
Ook zijn we nog bezig met een toilettenproject, samen met IOP Italië, maar
daarover meer in de volgende nieuwsbrief.
Voor nu wensen we iedereen een hele mooie, gezellige kerst en een gezegend
nieuwjaar met mooie kansen!
Het IOP bestuur:
Klaas, Joke, Paulien en Annelies

Van de penningmeester
De rekeningen voor sponsoring 2018 zijn in november per email verstuurd.
Heeft u niets ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@iopnederland.nl.
Er zijn al enkele sponsors die betaald hebben.
We wijzen u erop dat wij half januari moeten zorgen dat het eerste deel van het
schoolgeld van de kinderen in Tanzania is.
Zorgt u er dus a.u.b. voor dat uw bijdrage voor 10 januari op de IOP-NL rekening
staat. Vergeet a.u.b. niet om de naam en/of nummer van uw kind te vermelden.
Wilt u liever in termijnen betalen, stel dit dan zelf in bij uw internetbankieren.
Liefst startend vóór de 10e van iedere maand of ieder kwartaal.
Wij maken namelijk ieder kwartaal (rond de 15e van januari, april, juli, oktober)
geld over naar Tanzania
Voor de donateurs en adverteerders sturen we de rekening begin 2018.

Belasting aftrek
Omdat IOP een ANBI is mag u uw gift aftrekken voor de belasting.
Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden.
Deze voorwaarden kunt u vinden op de site van de belastingdienst.
Er bestaat de mogelijkheid een vast bedrag per jaar voor minimaal 5 jaar vast te
leggen.
In sommige gevallen is dat belastingtechnisch voor u voordeliger.
U moet daarvoor een formulier downloaden dat u en het IOP invult en ondertekent.
Het formulier bestaat uit 2 delen: een deel voor uw eigen administratie en een deel
voor de IOP administratie.
Vaak is het ook zo dat het beter is om uw donatie(sponsorgeld) voor twee jaar in
één jaar te betalen zodat u aan een bepaald minimum voldoet.
Daarom zijn er sponsors die in januari 2017 voor 2017 betaald hebben en in
december 2017 alvast voor 2018.
Iedereen moet zelf bij de belastingdienst of zijn accountant uitzoeken wat het
meest gunstig is. IOP is een ANBI met registratie nummer RSIN: 819180130

Verhuisbericht
Vergeet u a.u.b. niet ons op de hoogte te brengen van een verhuizing of
het wijzigen van een email adres.
Regelmatig krijgen we mailtjes terug als onbestelbaar.
Het is dan een hele toer om u weer terug te vinden.

Ook dit jaar staat er weer een jongerenreis gepland. Deze reis vindt plaats van
28 juli t/m 13 augustus.
Het grootste deel van de reis wordt bij het IOP doorgebracht, de laatste dagen
verbijven de jongeren op Zanzibar.
Ben je tussen de 15 en 19 jaar oud kijk dan eens op de website van Vrijwillig
Wereldwijd www.vrijwilligwereldwijd.nl
Ook oudere vrijwilligers kunnen via Vrijwillig Wereldwijd een reis boeken naar het
IOP.

Afscheid.
Het IOP in Tanzania, als ik hieraan terug denk heb ik alleen maar goede
herinneringen en een subtiele vorm van heimwee.
Ik mis deze unieke plaats. Alles wat we kregen was met liefde ons gegund. Alle
dingen die we ginder hebben geleerd pas ik nog steeds in mijn dagelijks leven toe.
Ik kan bv nog steeds tot 10 tellen in het Swahili.
Op ieder afscheidsfeest vertelden ze dat we geen afscheid mogen nemen, het is een
zie je ooit eens terug afscheid. Ik geloof hierin, ook al is Tanzania zo ver hoop ik
dat ik ooit naar deze bijzondere plaats terug mag komen
Louise Van Bruggen
Deelneemster 2e jongerenreis 2017

Inzamelacties
U kunt ons nog steeds steunen door uw internetaankopen via sponsorkliks te
doen.

Als u een internetbestelling wilt gaan doen bij een bekende webshop (denk
daarbij aan Wehkamp, Zalando, Bol.com, KLM etc. etc.) ga dan eerst naar
www.iopnederland.nl en klik op de button rechts in het scherm.
U krijgt dan alle deelnemende web shops te zien en kunt de shop die u zoekt
aanklikken. Vanaf daar gaat de bestelling dus helemaal zoals het anders ook zou
gaan. U betaalt gewoon de gevraagde prijs en geen cent meer, maar ……. wij
krijgen dan wel een kleine bijdrage!
PENNEN, CARTRIDGES, MOBIELTJES, BATTERIJEN, DOPPEN EN BLIKJES
We zamelen nog steeds pennen, cartridges, mobieltjes, batterijen en frisdrank
blikjes in. Er staan aan de poort van Boonsweg 65 Heinenoord 2 kliko’s waar u ze
in kunt doen. Ook staan er inzamelboxen bij AH ’s Gravendeel, Superrr Maasdam,
Plusmarkt Klaaswaal, Spar Piershil, Plusmarkt Nieuw Beijerland, AH Puttershoek,
AH Strijen, Attent Heinenoord, kerkwinkel Heinenoord en Huis te Hoecke
Puttershoek. Hier kunnen echter geen blikjes ingeleverd worden.
Statiegeld boxen staan er alleen nog in AH ’s Gravendeel, Spar Piershil, Attent
Heinenoord en Plus Klaaswaal.
Blijft u allen a.u.b. flink mee sparen en flink internet shoppen.
Wij zijn er blij mee.

Rommelverkoop
U heeft nog twee standen van Rommelverkopen van ons tegoed.
November € 891,55
December € 538,40
November was weer zeer succesvol mede dankzij de extra spullen en hulp die wij
kregen van 4 IOP Duitsland vrijwilligers.
Jos, Irma, Ab en Gerard: hartelijk dank voor jullie inbreng en inzet.

Activiteiten 2018
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

6 januari
3 februari
3 maart
7 april

Rommelverkoop (10-12 uur)
Rommelverkoop (10-12 uur)
Rommelverkoop (10-12 uur)
Rommelverkoop (10-12 uur)

Prijsjes en prijzen gevraagd
We blijven nieuwe spullen verzamelen die dienst kunnen doen als prijsjes voor de
verlotingen op de pony-, kerst- en jaarmarkten in 2018.
Ook DE punten en allerlei andere zegelacties zijn welkom, daar bestellen wij dan
weer spullen voor die we als prijs kunnen gebruiken.
Heeft u een Kruidvat spaarkaart, besteed die dan eens aan doucheschuim e.d. en
schenk die aan ons.
Echt alles is welkom!
Zet het in de container eventueel met een briefje erop: voor de verloting.
Bram kijkt alles zeer gedegen na en zet alles wat als prijs gebruikt kan worden
apart.

Wachtlijst IOP-NL sponsorkinderen
Er zijn weer diverse kinderen die een sponsor zoeken voor het nieuwe schooljaar.
(in Tanzania loopt het schooljaar van januari t/m december)
Weet u iemand die daarin geintresseert is?
IOP-NL heeft ook diverse kinderen die een duurdere opleiding volgen.
De bijdrage van de sponsor is dan niet voldoende om de schoolkosten te dekken.
Gelukkig hebben we enkele sponsors die geen “ eigen” kind willen maar wel geld
over maken. Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee.
Maar we komen steeds meer tekort want steeds meer kinderen gaan naar
duurdere betere opleidingen.
Daarom hopen wij dat u ons helpt zoeken naar mensen die een bijdrage ,hoe
klein dan ook, willen doen voor ons schoolfonds.

De examen hal
De examenhal is zover klaar dat hij als zodanig in gebuik genomen is.
Er moet nog wel het een en ander aan gebeuren maar de eerste examens hebben
er in ieder geval plaats kunnen vinden.
De hal kan in de toekomst ook gebruikt worden voor seminairs, bruiloften en
andere feesten.
Op die manier kan de hal ook een bron van inkomsten voor het IOP worden.

Container
We zijn begonnen met het inpakken van de kleding.
Zo’n 160 bananendozen en/of
verhuisdozen staan al opgestapeld.
De container is echter nog niet voor 1/6
deel gevuld.
Heeft u goede kleding voor ons of weet u
hoe wij gratis aan veel goede kleding
kunnen komen? Geef die tip dan door via
info@iopnederland.nl
Wij zijn voor het Mama House (een
project voor jonge moeders van IOP
Duitsland) op zoek naar die simpele
plastic Ikea kinderstoelen. We hebben er
ongeveer 12 nodig en hebben er al 3. Een
paar inklapbare boxen, liefst in hoogte verstelbaar, zijn ook zeer welkom. En
natuurlijk babykleertjes en luiers! Veel en in alle maten!
Bananendozen en verhuisdozen zijn ook nog steeds zeer welkom.

December is de maand waarin we iedereen die zich voor het IOP ingezet heeft
hartelijk willen bedanken.
*Zo bedanken we al onze sponsors, zij maken het de (wees)kinderen mogelijk
onderwijs te volgen.
*Alle donateurs, uw geld gaat naar ons schoolfonds waaruit we de extra kosten
voor studenten aan de universiteit gedeeltelijk bekostigen.
*Alle adverteerders, ook uw bijdrage gaat naar dit schoolfonds.
*Onze partner Vrijwillig Wereldwijd voor het sturen van vrijwilligers en het
organiseren van 2 jongerenreizen.
*Iedereen die ons geholpen heeft met de rommelverkopen (Bram, To, Michelle,
Daniëlle, Addy, René en IOP Duitsland)
*2Times uit Numansdorp voor het wekelijks schenken van tweedehands kleding
*Marijke en Rob van der Jagt voor het iedere week ophalen en naar de Boonsweg
brengen van die kleding.
*Liesbeth Nieuwenweg voor correctie/vertaalwerk en het bijhouden van de
website.
*Stroom uit Den Haag voor hun kerstborrel opbrengst.
*Adri (achternaam weten we niet meer) voor de goede doelen Bingo opbrengsten
van de maand januari.
*AH Puttershoek, Superrr Maasdam, AH Strijen, AH ’s Gravendeel, Lokaal 2 Oud
Beijerland, Plus Nieuw Beijerland, Spar Piershil, Plus Klaaswaal, de kerkwinkel
Heinenoord, Attent Heinenoord, Huis te Hoecke Puttershoek voor het plaatsen van
statiegeld- en pennenbussen.
*BUKO voor het beschikbaar stellen van 2 units plus opslagcontainer en de
schenking van 1 unit.
*Adri de Groot voor het gebruik van het terrein voor de units.
*Onne de Groot voor de levering van stroom e.d.
*Piet van der Feest en Hans van Beusichem voor het slopen van een oude unit.
*Buren van Annelies voor twee donaties.
*Sietske Hoekstra voor de donatie via haar kerk.
*Kitty van der Linde voor een donatie voor het dripsysteem.

*Alle sponsors van de mini-marathon.
*Alle kopers van loten voor de bibliotheek.
Als we nog mensen/organisaties vergeten zijn dan spijt ons dat zeer.
We hopen dat u allen begrijpt dat wij iedereen zeer dankbaar zijn van welke hulp
dan ook.

Reisverslag
Wij, Klaas en Joke, zijn dit jaar weer naar Tanzania gegaan. De eerste keer dat we
er waren was in 2013. Toen hebben we bij IOP gewoond en gewerkt, en ook in het
ziekenhuisje van Ilula. We waren er toen bijna 4 maanden en dat zorgde ervoor dat
we nog een keer wilden gaan, want dan heb je echt wel iets kunnen opbouwen.
We vonden het heel spannend wat we nog zouden aantreffen van wat we in 2013
hadden gegeven en gedaan.
Eerst gingen we een week naar onze sponsorzoon, een jongen die we in 2013
hadden leren kennen in een heel ander deel van Tanzania. Deze jongen was wees
en had echt helemaal niemand. Hij leefde op straat. Wij hebben hem toen met
behulp van de plaatselijke onderwijzer in een weeshuis kunnen onderbrengen en
nu was het natuurlijk de kans om te zien of hij het daar goed maakt. Hij was erg
blij met ons bezoek en hij heeft het daar erg naar zijn zin gelukkig!
Hierna zijn we doorgereisd naar Ilula. We moesten wel, want we wilden naar de
opening van de bibliotheek. Leuk om in Ilula ook Annelies en Paulien te
ontmoeten! We hadden heel wat bij te praten. Met de opening van de bibliotheek
zullen we jullie niet vermoeien. Dat is een heel lang verhaal van een lange, mooie,
koude dag. Maar we kunnen jullie wel vertellen dat het gebouw prachtig is, en dat
het goed gebruikt wordt.

Verder hebben we ons weer heel goed thuis gevoeld daar. De meiden die nu 15
jaar oud zijn, herkenden ons nog wel en vonden het leuk ons weer te zien. We
hebben onze traditie van iedere vrijdagmiddag om 5 uur naar de bar gaan weer
voortgezet. Deze meiden waren toen de jongste kinderen die mee mochten en nu
zijn ze de oudsten. Het is heel leuk om dan even weg van het weeshuis met die
meiden rustig een colaatje te drinken. Ze zijn er heel dankbaar voor, want ze doen
zoiets normaal nooit.
Verder hebben we gezien dat de waslijnen die we in 2013 hebben aangebracht nog
steeds intensief gebruikt worden en ook de keukentafel waarop afgewassen wordt
was nog volop in gebruik. Op sommige avonden wasten we wel meer dan 100
borden.
De meeste tijd hebben we doorgebracht in het ziekenhuisje in Ilula. Daar hadden
we in 2013 veel spullen naar toe gebracht, en ook een babykamer gemaakt. Tot
onze grote vreugde was die nog volop in gebruik, evenals de andere spullen. Goed
om te zien.
Ook hebben we een
lagere school met 1500
leerlingen geholpen bij
een toilettenproject.
IOP Italië was hierbij
betrokken en heeft ons
meegezogen, want dit
project is werkelijk erg
nodig en heeft zeker
een hele grote
slagingskans. Het zal
de hygiëne bevorderen
en de ziektes
terugdringen. Deze
school had namelijk maar 6 toiletten die allemaal vol waren. Het stonk er dan ook
behoorlijk. De Italianen hebben een conceptplan gemaakt, de ouders hadden al een
basis opgebracht, en wij, als IOP helpen daaraan mee. Mooi om te zien dat een
project ook internationaal gedragen kan worden. Nu wordt er een toiletblok
gebouwd dat wel leeggemaakt kan worden, en zelfs met water. De school heeft
zelf aan de overheid gevraagd of er vaker water geleverd kan worden, en de
overheid is akkoord gegaan.
Tja, wat zullen we verder nog vertellen? Toen we nog thuis waren hebben we
vanuit het ziekenhuis van Klaas echoapparaten naar het ziekenhuis kunnen sturen.
We hebben dus ook echoles gegeven aan artsen daar. Verbazingwekkend hoe snel
die het oppakten. Al na een week kwam er 's avonds een appje van een arts met
een foto van een echobeeld. Hij had een buitenbaarmoederlijke zwangerschap

ontdekt via de echo en de vrouw was al succesvol geopereerd.
Dat zijn dingen waar je erg blij van wordt.
Onze indrukken zijn dan ook dat men het veel sneller oppakt dan voordien en ook
veel meer moeite wil doen om vooruit te komen
We zijn een middag bij de jonge moeders te gast geweest, erg indrukwekkend.
Met hulp van de tolk, Lynchristine, hebben we een mooi gesprek gevoerd over
zelfrespect, seks, met of zonder condoom en de verschillen in cultuur en
denkwijze.
We hebben ook de seniorenclub bezocht. Het was erg leuk om te ervaren hoe dan
de cultuurverschillen vervagen. Ook hier spraken ze over het verleden, dat
natuurlijk vele malen beter was, over de brutaliteit van de jongeren, en over de
politiek. Daarna gingen we buiten lichamelijke oefeningen doen, en vervolgens
kreeg iedereen een lekkere maaltijd. Het hele concept had heel veel weg van
seniorenontmoetingen in ons land.
Ook dit jaar hebben we weer de SUF-groep uit Noorwegen mogen ontmoeten. Een
groep zeer gemotiveerde jongeren, die vol goede moed de wereld willen
verbeteren. Geweldig dat er nog zulke jongeren zijn.
Kortom, we hebben weer volop genoten en gewerkt en weten het zeker, we gaan
zo snel als onze portemonnee het toelaat weer terug.
Mocht u nog vragen hebben over het toilettenproject, of het ziekenhuisje, dan kunt
u ons altijd mailen of bellen.
Het emailadres is jokebruijn@hotmail.com. Het telefoonnummer is 06-40407460.
Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

ST KL e
Facebook: Stijlie kids
Email:
Stijlie-kids@outlook.com
Hand gemaakte kleertjes voor kleintjes maat 56 t/m 104

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN
Hele pagina € 20 per jaar
Halve pagina € 10 per jaar
info@iopnederland.nl

Buko Verhuur regio Rijnmond

JMS
Jense Machine Service
b.v.

Boonsweg 63a
3274 LH Heinenoord
Tel: 010-501 17 55
Fax: 010-501 06 73
Mail: info@buko.nl

Verhuur van tijdelijke
accommodaties.

• Machinereparatie
• Draaierij
• Draaidiameter tot 11 00 mm
•

Email: jms@jensebv/demon.nl

Postbus 5040 3274 ZJ
• Nijverheidsweg 12
• 3274 KJ Heinenoord
• Tel. 0186-603119
• Fax 0186-603081

Contactgegevens Stichting IOP-NL
Schaduwrijk 97
3297 SC Puttershoek
06 33 31 84 96
info@iopnederland.nl
www.iopnederland.nl

k.v.k nr: 24432681
Regio banknummer: NL15RBRB0827956843
t.n.v. Stichting Ilula Orphan Program Nederland

