Groot zijn je ogen
Groot zijn je ogen, klein je kansen.
Enkel op blote voeten heb jij leren dansen.
Bloot, stinkend, helemaal kapot.
Jij weet niet beter, dit lijkt je lot.

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

Groot zijn je ogen, korsten op je hoofd.
Klitten in je haar, gevoelloos, verdoofd.
Vocht van veel tranen, je kent veel verdriet.
Maar water van een douche, dat ken je niet.
Groot zijn je ogen, pijnlijk de wind.
Bitter is de kou, die zijn weg naar binnen vindt.
Dit kleine hutje, te kaal, te klein,
moet voor een gezin een plek van overleven zijn.
Groot zijn je ogen, een jas veel te wijd.
Jij bent er blij mee, voor mode is geen tijd.
Het is je trots, gekregen, zomaar.
Afzender onbekend, jij ontzettend dankbaar.
Groter worden je ogen, breder wordt je lach,
wanneer je hoort dat je naar school toe mag.
Klein Afrikaans kindje, misschien heb je het nooit geweten,
maar God geeft via vele wegen onderwijs, liefde en eten.
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IOP-Nederland
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IOP-Tanzania is nu de voogden van die 50 kinderen aan het instrueren hoe het
verzekeringspasje werkt en wanneer zij dus “gratis” een dokter kunnen/mogen
bezoeken.
We hopen met deze regeling dat kinderen wel op tijd een arts raadplegen en niet
onnodig sterven aan een simpel te behandelen ziekte.
Wat is nu € 25 per jaar vergeleken met onze premies!

Belasting aftrek

De rekeningen voor sponsoring 2018 zijn in november per email verstuurd.
Helaas hebben er zich een aantal sponsors afgemeld.
Verderop in deze nieuwsbrief ziet u voor wie we een nieuwe sponsor zoeken.
Ook zijn er helaas sponsoren die nog niets overgemaakt hebben.
Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt omdat we al in november 2017 een
rekening gestuurd hebben die pas half januari 2018 voldaan moest zijn.
Deze mensen hebben wij zeer recentelijk een herinnering gestuurd.
Heeft u niets ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@iopnederland.nl.

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 samen met 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

Ziektekosten verzekering

Verhuisbericht

In onze laatste twee nieuwsbrieven van 2017 hebben wij over een ziektekosten
verzekering speciaal voor wezen en half-wezen geschreven. Op de rekeningen die
in november verstuurd zijn stond aangegeven of uw kind onder die categorie viel.
Vijftig van onze 92 sponsorkinderen vielen onder deze regeling.
We zijn heel blij dat meer dan de helft (27) aan deze oproep gehoor heeft gegeven
en daadwerkelijk die € 25 extra overgemaakt heeft.
We hopen dat een aantal onder u het misschien over het hoofd heeft gezien en dat
er als nog gereageerd wordt als we de rekeningen voor het tweede deel 2018
versturen.
IOP-NL heeft wel voor alle 50 kinderen die € 25 overgemaakt.

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

Van de penningmeester

PENNEN, CARTRIDGES, MOBIELTJES, BATTERIJEN, DOPPEN EN BLIKJES

De jongerenreis voor dit jaar (2018) zit vol. Achttien jongeren en twee begeleiders
gaan eind juli een fantastische reis maken.
Het grootste deel van de reis wordt bij het IOP doorgebracht, de laatste dagen
verblijven de jongeren op Zanzibar.
Bij het IOP gaan ze vrijwilligerswerk doen maar ook een safari maken, een bezoek
brengen aan een Masai stam en aan de Isimila stone age site in Iringa. Op
Zanzibar wordt het voornamelijk varen, zonnen en zwemmen.
Ben je tussen de 15 en 19 jaar oud, kijk dan eens op de website van Vrijwillig
Wereldwijd www.vrijwilligwereldwijd.nl en meld je aan voor 2019.
Ook oudere vrijwilligers kunnen via Vrijwillig Wereldwijd een reis boeken naar het
IOP. Dit kan het hele jaar door m.u.v. de maanden juli en augustus, dan is het erg
vol. Maar ben je snel dan is er misschien nog plaats in 2018.
Als het weeshuis waar de vrijwilligers verblijven vol is kan je altijd nog in een
gastgezin in de buurt geplaatst worden. Ook een leuke ervaring!

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.

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 webshops 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!

Rommelverkoop
We zijn in januari weer vol goede moed begonnen aan de maandelijkse verkopen.
En ondanks de winterkou ook nog redelijk succesvol.
Opbrengst
Januari
€ 750,05
Februari
€ 759,05
Maart
€ 483,55
(Maart was in de sneeuw en ijskoud).
Extra verdiend hebben we tussendoor met de tweedehands schaatsenverkoop:
€ 73,50

Activiteiten 2018
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

7 april
5 mei
26 mei
2 juni
7 juli
22 augustus
1 september
6 oktober
3 november
10 november
1 december
15 december

Prijsjes en prijzen gevraagd
Rommelverkoop (10-12 uur)
Rommelverkoop (10-12 uur)
Kraam op de ponymarkt Puttershoek (10-16 uur)
Rommelverkoop (10-12 uur)
Rommelverkoop (10-12 uur)
Kraam op de braderie in ’s Gravendeel (13-21 uur)
Rommelverkoop (10-12 uur)
Rommelverkoop (10-12 uur)
Rommelverkoop (10-12 uur)
Ponymarkt Puttershoek ?
Rommelverkoop (10-12 uur)
Kerstmarkt in Huis te Hoecke Puttershoek

Hulp gevraagd
Op 10 november willen we graag met de altijd prijs verloting op de Ponymarkt in
Puttershoek staan, maar we hebben helaas geen mensen om de kraam te
bemannen.
Wie o wie ziet dit zitten.
Je moet al om 7 uur op gaan opbouwen maar dan mag wel je auto bij de kraam
blijven staan.
De markt duurt tot 16 uur.
Best een lange zit maar die kan uiteraard in twee of drie stukken verdeeld
worden. (Sorry maar de auto kan dan niet weg, maar dat kan/mag mijn auto zijn
want die heb ik toch niet nodig want ik zit in Tanzania)
Wel moeten er steeds twee mensen tegelijkertijd staan.
Waarschijnlijk staat Nynke Burke (dochter Annelies) ook in onze kraam met haar
baby/kinderkleertjes en zij weet precies hoe alles werkt.
Wie het leuk vindt om dit te gaan doen kan contact opnemen met Annelies.
Zij zal dan precies uitleggen wat de bedoeling is.
Eventueel kan je op de markt in mei ervaring op komen doen.
Vanwege het 20-jarig bestaan van het IOP zijn er geen bestuursleden beschikbaar.

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.
Samen met haar buurvrouwen en 1 buurman heeft Annelies op een avond in
maart 360 prijsjes ingepakt.
Vele handen maken licht werk.

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 geïnteresseerd 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
overmaken. 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 aan ons schoolfonds.
Dan hebben we helaas ook 8 sponsorkinderen die per 1-1-2018 hun sponsor kwijt
zijn. Voor twee van hen hebben we al een nieuwe sponsor maar voor de andere 6
zoeken we nog sponsors.
Helpt u mee zoeken?

Mariam Mtandi

Mariam Changa

17 jaar oud
Zit in 3e klas middelbare school
Moeder overleden
Woont bij oma

16 jaar
zit in form 5 (highschool)
vader overleden
woont bij moeder

Ester Mbosa

Vicky Lyego

17 jaar
Zeer arme ouders
2e jaar naaistersopleiding

weeshuis meisje
voor haar zoeken we een life sponsor

Container
De container is nu half vol.
Omdat we in november bij het 20-jarig bestaan van het IOP in Tanzania aanwezig
zijn leek het ons handig als in die 3 weken ook de container aan kan komen.
Dan kunnen we zelf een beetje sturen waar alles heen moet.
Maar dat betekent wel dat de container begin augustus vol moet zijn en dat halen
we in dit tempo niet.
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

Scolastica Mnyagala

Jackline Kilave

15 jaar
1e klas middelbare school
Geen ouders
Woont bij oma

18 jaar
2e klas middelbare school
geen ouders
woont bij oma

Wij zijn voor het Mamma’s House (een project voor jonge moeders van IOPGermany) nog steeds op zoek naar die simpele plastic Ikea kinderstoelen. We
hebben er ongeveer 12 nodig en hebben er al 6. Een paar inklapbare boxen, liefst
in hoogte verstelbaar, zijn ook zeer welkom. En natuurlijk babykleertjes en luiers!
Veel en in alle maten!

IOP-Germany
Onze zusterorganisatie IOP-Germany heeft een schitterend project opgezet voor
jonge moeders. Aan dit project wil IOP-NL ook graag meewerken.
Irma en Jos Jansen wonen in Kleve (Duitsland) en waren eerst verbonden aan IOPNL maar zij waren zo enthousiast dat zij als Nederlanders een IOP-Germany
hebben opgericht. Met succes zijn zij nu al enkele jaren bezig.
Wij hebben een zeer nauw contact met hen en zijn er van overtuigd dat het project,
een huis voor jonge moeders, een kans van slagen heeft.
Jos en Irma hebben onderstaand artikel voor onze nieuwsbrief geschreven.

aangesteld die alles in de gaten houdt. Maar wij zien ook als optie dat er 2
of 3 alleenstaande oudere vrouwen komen wonen in het Mamma’s House.
De combinatie van oud en jong in een huis levert veel voordelen op. De
ouderen kunnen voor de kinderen zorgen en heel veel ervaring overbrengen
aan de jonge moeders. De kleine kinderen geven de ouderen weer heel veel
plezier. Er worden huisregels opgemaakt zodat iedereen weet wat haar
taken, verantwoordelijkheden en plichten zijn. De moeders moeten een
kleine huur betalen. En als dat niet mogelijk is, dan kunnen ze als
tegenpresentatie in de tuin werken. IOP-Germany zorgt ervoor dat het
gebouw met alles er op en eraan wordt opgeleverd.

GERMAN HOUSE OF “MAMMA’S”
Al vanaf het begin dat wij in aanraking zijn gekomen met IOP-Tanzania is
bij ons het idee gerezen om een Mamma's House te bouwen in Ilula voor
alleenstaande jonge moeders. Waarom, dit is een hele grote maar ook
vergeten groep in Tanzania. Deze meisjes worden ongewenst zwanger op
zeer jonge leeftijd. Dit betekent dat zij hun school (als ze al naar school
gaan) niet meer af kunnen maken. Het gevolg hiervan is dat deze moeders
werkzaam zijn in de allerlaagst betaalde banen of nog erger in de prostitutie
terecht komen. IOP-Germany wil het "German House of Mamma’s” gaan
bouwen voor deze moeders in samenwerking met "Young Women
Empowerment Center" (YWEC) van IOP-Tanzania.
Wij willen deze moeders een veilige woonomgeving bieden, waar ze samen
met hun kinderen kunnen wonen. Het huis dat wij willen gaan bouwen is
een huis voor 15 moeders en komt op een stuk grond van 16000 m2 te
staan. De moeders krijgen een woonruimte van ca. 35 m2, bestaande uit een
woonkamer en slaapkamer. Er komt een gemeenschappelijke keuken waar
ze samen kunnen koken op gas. De douches, toiletten en wasruimtes zijn
ook voor gemeenschappelijk gebruik. De woonruimtes worden ingericht
met een tafel, stoelen en een kast. In de slaapkamer komt een bed. Deze
meubelen laten we maken in de timmerwerkplaats van IOP-Tanzania. Het
hele huis wordt gebouwd met lokale materialen en door lokale mensen.
Naast het huis komt er een tuin waarop ze groenten en fruit kunnen
verbouwen voor eigen verbruik maar ook voor verkoop op de markt. Er
komen kippen (eieren), geiten, varkens en koeien. De bedoeling is dat ze
gezamenlijk gaan inkopen, koken en onderhoud plegen. Het is een vorm
van ‘community’ wonen. Indien noodzakelijk wordt er ook een matron

In samenwerking met het YWEC van IOP-Tanzania wordt bepaald welke
moeders hiervoor in aanmerking komen. De moeders kunnen een gedeelte
van de dag een vakopleiding volgen bij het YWEC (kinderen kunnen mee).
Daarnaast kan het YWEC bemiddelen voor werk in de omgeving. Dit
betekent dat ze werk en studie kunnen gaan combineren. Op deze manier
krijgen zij ook weer een toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Zodra de
moeders zover zijn dat ze weer geheel op eigen benen kunnen staan of dat
ze gaan trouwen moeten zij het huis verlaten. Dan kunnen wij weer andere
moeders de gelegenheid geven om hier te komen wonen. Mocht het zo zijn
dat dit een succes gaat worden, dan kunnen wij dit project gaan kopiëren.
Het grondstuk biedt daarvoor genoeg ruimte.

Natuurlijk staat dit nog in de kinderschoenen, maar wij willen dit graag met
jullie delen. Dit project komt naast ons sponsorproject te lopen voor
onderwijs en scholing. Dit houden wij heel duidelijk gescheiden. Het geld
dat wij ontvangen voor het sponsoren van kinderen is en blijft voor deze
kinderen.
Dit plan valt of staat natuurlijk met de financiële middelen die hiervoor
beschikbaar komen/zijn. Wij hebben al een startkapitaal voor dit plan. Deze
middelen hebben wij gekregen door gerichte fondsenwerving voor dit
project.
Maar, iedereen is natuurlijk van harte welkom om zijn of haar steentje bij te
dragen. Want ook hier geldt “elke euro telt”. Mocht dat zo zijn of weet je
mensen, bedrijven etc.. die hier interesse in hebben, laat het ons weten.
Hartelijke groet,
Irma en Jos Jansen
IOP-Germany

In de toekomst moeten er 14 lokalen komen: voor ieder leerjaar 2 stuks.
Er moet dus nog stevig doorgebouwd worden, maar het begin is er.
IOP-Luxemburg: van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat.

Aanbieding Stijlie kids
Nynke Burke de Groot (ex-bestuurslid) maakt hele
leuke vrolijke baby- en peuterkleertjes.
Zij verkoopt die via facebook en binnenkort ook via
een website.
Als u een leuk kraamcadeautje of andere kleertjes
nodig heeft kunt u iets bij haar bestellen.
Als u dan meldt dat u via het IOP bij haar terecht
gekomen bent krijgt het IOP een commissie van 10%
IOP staat ook vaak op markten samen met haar en dan
krijgen we ook een kleine commissie.

N.B.
De opbrengst van de rommelmarkt in juli zal geheel naar dit project gaan.
Laten we met zijn allen eens proberen om op die magische €1000,- uit te
komen.
Sunflower lagere school
Na twee IOP kleuterscholen en 1 IOP middelbare school werd het hoog tijd dat het
gat tussen die twee opgevuld ging worden.
IOP-Luxemburg heeft dit project (een lagere school) op zich genomen en zij
hebben na eerst 20% van de bouwkosten bij elkaar gewerkt en gespaard te hebben
voor de overige 80% een aanvraag gedaan bij de Luxemburgse overheid.
En raad eens? Dat is gelukt!
Met het bouwrijp maken is gestart in augustus 2016, daar was IOP-NL bij
aanwezig. Afgelopen september, toen IOP-NL weer in Ilula was stonden er al
muren overeind.
Daarna is het heel hard gegaan.
Half januari 2018 is de school (gedeeltelijk) geopend.
Er krijgen nu leerlingen les in de eerste klas en de tweede klas.
Die tweede klas was vorig jaar een eerste klas die al draaide in de Solerud
kleuterschool.

Nynke verkoopt broekjes, t shirtjs met je eigen afbeelding of tekst, mutsjes,
bandana’s, jurkjes, haarbandjes, rammelspeeltjes etc.
Zie haar advertentie elders in deze nieuwsbrief.

JAARVERSLAG 2017
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van 2 bestuursleden. maar
we hebben goede hoop dat we in 2018 vervanging kunnen vinden.
Voorzitter: Klaas Bruijn
Secretaris: Paulien Mul
Penningmeester: Annelies de Groot
Overige lid: Joke Bruijn
Het hele bestuur heeft dit jaar het project bezocht.
Tijdens de opening van de bibliotheek, 22 september waren we allen in
Tanzania.
Het bestuur heeft 4 maal vergaderd.
Bestuur
Doorgegaan met het werven van donateurs voor minimaal € 20 per jaar.
Zaken
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 8 maal de Tanzaniaanse
nieuwsbrief.
Enkele malen per mail activiteiten bij sponsors gemeld.
De website www.iopnederland.nl bijgehouden.
De sponsorkinderen registratie is in Unit4 verwerkt wat een duidelijker
beeld geeft van wat er aan een kind besteed wordt en wat er nog te
besteden is.
Sponsoring Eind 2016 hadden we 90 sponsors en 7 life sponsors en een kleine
wachtlijst.
Eind 2017 hebben we 96 school sponsors en 7 life sponsors en een kleine
wachtlijst.
We hebben 8 donateurs en 5 betalende adverteerders.
PR
Presentatie d.m.v. foto’s/folders op: alle IOP rommelmarkten,
2 maal ponymarkt Puttershoek, kerstmarkt Huis te Hoecke,
Acties
Voortzetting statiegeldactie in 4 winkels.
Verkoop laatste restje Tanzaniaans handwerk en jam.
Elf maal een rommelmarkt aan de Boonsweg.
Kraam op ponymarkt Puttershoek in mei en november.
Kraam op kerstmarkt in Huis te Hoecke in december.
Inzameling cartridges en oude mobieltjes.
Inzamelen oude pennen en batterijen.
Sponsorkliks actie via de website.
VWW
IOP heeft 5 maal Vrijwillig WereldWijd bezocht
Er zijn 12 vrijwilligers gegaan via VWW en 4 vrijwilligers zijn voor

de tweede keer geweest waarvan 1 samen met haar moeder.
In samenwerking met Vrijwillig WereldWijd zijn er twee jongerenreizen
naar Tanzania georganiseerd.

Bestuur

Financieel verslag 2017
1-1-2017 begin saldo Regiobank

12.020,41

1-1-2017 begin saldo Regiobank

3.368,80

spaarrekening
Totaal
Ontvangen sponsor/lesgelden

15.389,21
38.742,30

Betaalde sponsor/lesgelden

-43.145,27
Totaal

Ontvangen VWW gelden

-4.402,97
45.113,20

Betaalde VWW gelden

-43.500,70
Totaal

Ontvangen bibliotheek gelden

1.612,50
1.738,15

Betaalde bibliotheek gelden

-6.583,55
Totaal

Ontvangen weeshuis gelden

-4.845,40
4.702,35

Betaalde weeshuis gelden

-2.712,02
Totaal

Materiaal verkoop
Materiaal inkoop

1.990,33
125,65
0,00

Totaal
Acties

125,65
9.812,25

Onkosten acties

-1.086,28
Totaal

Donateurs en advertenties

8.725,97
515,00

Ontvangen rente

-136,76

Diverse kosten

-2.291,48
Totaal

Totaal Bank + Ontvangsten - Uitgaven

-1.881,24
100.780,9 -99.456,06

363,25

31-12-2017 eindsaldo Regiobank

16.350,80

Acties zijn rommelverkopen, verlotingen, cartridges en mobieltjes
inzameling, pennen inzameling en statiegeldbussen. Ook de opbrengsten
van oud ijzer (o.a. batterijen) vallen hieronder.

1.324,84

0
31-12-2017 eindsaldo Regiobank

Ook bij het weeshuis staat nog geld op de IOP-NL rekening die nog doorgestuurd
moeten worden.
Met materiaal verkoop doen we bijna niets meer. De markt van Tanzaniaans
handwerk is hier wel zo’n beetje verzadigd. Wel verkopen we nog wat we op
voorraad hadden en verder vallen de jammetjes van Paulien hieronder.

32,00

Bankkosten

We hebben afgesproken met IOP-Tanzania dat wij hen met € 5000,- per jaar gaan
ondersteunen omdat een bibliotheek geen winstgevend object is.
Ook deze kosten worden betaald met rommelverkoop gelden.

Nieuwe keuken en binnenplaats
De Ueland familie uit Noorwegen heeft de binnenplaats en de keuken op laten
knappen. Kijk eens op facebook team ueland voor meer foto’s.

spaarrekening
Totaal

16.714,05

Toelichting:
We betalen meer schoolgeld dan wat we binnen krijgen aan sponsorgelden.
Dit omdat een aantal kinderen op duurdere scholen zit.
De extra kosten worden betaald uit de inkomsten van de rommelverkopen.
Aan VWW (vrijwilligers organisatie Vrijwillig WereldWijd) verdient het IOP-NL
niets. Dat er nu nog geld in de plus staat komt omdat er dan al één of meerdere
vrijwilligers betaald hebben aan IOP-NL en IOP-NL het nog niet doorgestuurd
heeft (dat doen we vast 4 maal per jaar)
Hetzelfde voor de bibliotheek.

De binnenplaats is geplaveid en voorzien van bankjes rond de bomen en picknick
tafels. In het regenseizoen is het nu geen “zwembad” meer.

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

De keuken is voorzien van schitterende gastoestellen.
Hiermee kan sneller gekookt worden maar ook veel veiliger en gezonder dan op
houtskool. De koks staan nu niet meer de hele dag in de rook.

Opening Sunflower lagere school.

In januari is een deel van de lagere school van het IOP Luxemburg Sunflower
project geopend.

Ikuvala Toiletten project
IOP-NL heeft van de Oude Kerk uit Naaldwijk een donatie gehad en dat geld is
gedeeltelijk besteed aan de bouw van een toiletten blok bij de Ikuvala lagere
school.

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

Buko Verhuur regio Rijnmond

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

Verhuur van tijdelijke
accommodaties.

JMS
Jense Machine Service
b.v.
• 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
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