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Bericht van het bestuur
Een 24-jarige jongen kijkt uit het raam van de trein en schreeuwt: ‘Papa,
kijk de bomen gaan achteruit!’ Papa glimlachte…
Een jong stel zit vlakbij en kijkt de 24-jarige vanwege zijn kinderachtige
gedrag met medelijden aan. Plotseling roept de jongen weer uit: ‘Papa, kijk
de wolken lopen met ons mee!’
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Het jonge stel kon het niet laten en zei tegen de oude man: ‘Waarom ga je
met je zoon niet naar een goede dokter?’
De vader glimlachte en zei: ‘Dat heb ik gedaan. We komen net uit het
ziekenhuis vandaan. Mijn zoon was blind van geboorte. Door een operatie
kan hij vanaf vandaag zien… ‘
Elke persoon op de planeet heeft een verhaal. Oordeel niet over mensen
voordat je ze echt kent. De waarheid kan u verrassen.
Zo denken veel mensen in de westerse wereld dat Afrikanen lui en dom
zijn. Maar dat is niet zo. Mensen die nooit naar school gegaan zijn hebben
niet het vermogen vooruit te plannen. Dus als zij met een werkje genoeg
geld hebben voor eten voor die dag dan stoppen zij. Wij denken dan al
gauw dat ze lui zijn. Zou u trouwens met weinig en eenzijdig voedsel goed
kunnen presteren?
Toch hoor je de mensen daar niet klagen. Hoe vaak wij wel niet uitgenodigd
worden om bij een arm gezin mee te komen eten. En de kinderen gaan
graag naar school. Iets wat natuurlijk heel belangrijk is. Zij moeten wel een
beroep leren, niet iedereen kan uitsluitend en alleen van een sjamba (tuintje)
leven. Goede handwerklui zijn hard nodig alsmede onderwijzers en
onderwijzeressen.
Daarom is het werk van het IOP zo belangrijk voor Ilula en omgeving.
Steun ons!
Het bestuur
Klaas, Joke, Paulien, Annelies en Job

In december zijn de maïszaadjes de grond in gegaan.
Diverse soorten worden nu getest onder begeleiding van een Tanzaniaanse
universiteit voor agricultuur.
De plaatselijke boertjes worden gevraagd het proces te komen volgen zodat zij
daar iets van kunnen leren.
De verkoop van aandelen loopt in Nederland nog niet echt.
Slechts één sponsor heeft na de oproep in de vorige nieuwsbrief een leuk bedrag
aan aandelen gekocht.
Met 1 aandeel van slechts € 5,- zijn we al heel erg blij.
Dus viert u binnenkort een verjaardag of jubileum? Vraag dan eens als cadeau
één of meerdere aandelen.
U kunt ook gewoon een donatie doen voor de aanschaf van zaai- en pootgoed
voor het volgend seizoen.

Voor volgend jaar zal de FFF (Farm for the Future) hen steunen met de aanschaf
van de juiste maïs.
Ook de jonge moeders hebben al profijt van de FFF.
In het opgeknapte gebouwtje worden regelmatig lessen gegeven over het telen
van gewassen en het houden van vee en kippen.
De FFF manager is een jonge moeder!

DOET U OOK MEE?
Als u mee wilt doen stuurt u een mailtje naar iopnederland@xs4all.nl en geeft u
aan hoeveel aandelen u wilt kopen Daarna regelen wij alles met het FFF (Farm for
the Future)-management. U krijgt dan regelmatig updates van dhr. Ueland en/of
de farmmanager.
Bericht van de penningmeester
Deze maand moet het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van
de penningmeester gepubliceerd zijn in de nieuwsbrief en op de website. Dit is
een vereiste om een ANBI te mogen zijn.
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Uit het actiegeld worden o.a. de kosten van de bibliotheek betaald.
Ook moeten we bij diverse kinderen extra schoolgeld betalen omdat zij naar
privéscholen gaan en niet iedere sponsor die extra kosten op kan brengen.
Dat er nu zo’n hoog eindsaldo is komt doordat vele sponsors al voor 31
december sponsorgeld 2019 betaald hebben.

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS

Bestuur

Het bestuur heeft Job van den Elsen bereid gevonden in het
bestuur te komen.
Het bestuur bestaat nu uit:
Voorzitter: Klaas Bruijn
Secretaris: Paulien Mul-Bode
Penningmeester: Annelies de Groot
Overige lid: Joke Bruijn
Overig lid: Job van den Elsen
Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van het IOP was er
van 11 tot 18 november een feestweek georganiseerd.
Annelies en Paulien zijn bij deze festiviteiten aanwezig
geweest.
Het bestuur heeft 5 maal vergaderd, voornamelijk waren dit
skype-vergaderingen.
Bestuur
Doorgegaan met het werven van donateurs voor minimaal €
Zaken
20 per jaar.
Doorgegaan met het werven van adverteerders voor € 10
(halve pagina) en € 20 (hele pagina) per jaar.
Viermaal de IOP-NL nieuwsbrief uitgebracht en 12 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
duidelijker beeld geeft van wat er aan een kind besteed
wordt en wat er nog te besteden is.
In verband met de wet op de privacy (A.V.G.) hebben we de
nodige maatregelen genomen.
Op verzoek van IOP Tanzania hebben we een container,
voornamelijk gevuld met kleding, verzonden.
Sponsoring Eind 2017 hadden we 96 sponsors en 6 life sponsors en een
kleine wachtlijst.
Eind 2018 hebben we 94 school sponsors en 8 life sponsors
en een kleine wachtlijst.
We hebben 7 donateurs en 5 betalende adverteerders.
PR
Presentatie d.m.v. foto’s/folders op: alle IOPrommelmarkten
2 maal ponymarkt Puttershoek, kerstmarkt Huis te Hoecke,

Acties

VWW

Een nieuwe locatie was dit jaar de Braderie in ’sGravendeel tijdens de feestweek in augustus.
Voortzetting statiegeld actie in 4 winkels.
Verkoop laatste restje Tanzaniaans handwerk en jam.
Elfmaal een rommelmarkt aan de Boonsweg.
Kraam op ponymarkt Puttershoek in mei en november.
Kraam op kerstmarkt in Huis te Hoecke in december.
Kraam tijdens de feestweek in augustus in ’s-Gravendeel.
Inzameling cartridges en oude mobieltjes.
Inzamelen oude pennen en batterijen.
Inzamelen bier- en limonadeblikjes
Sponsorkliks actie via de website
Het contact met Vrijwillig Wereldwijd verliep dit jaar
voornamelijk telefonisch.
Via VWW gingen 12 vrijwilligers voor een aantal weken
naar het IOP.
Er ging in augustus een jongerenreis – in samenwerking met
Vrijwillig WereldWijd naar Tanzania. Zij verbleven ruim
een week bij het IOP. De groep bestond uit 18 jongeren en
twee begeleiders.

Belastingaftrek
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.
De belastingdienst kan daar ter controle in de toekomst naar vragen.
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.
Iedereen moet zelf bij de belastingdienst of zijn accountant uitzoeken wat het
meest gunstig is. IOP is een ANBI met registratienummer RSIN: 819180130

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 jaar 2 sponsors kwijtgeraakt.
Of ze werkelijk verhuisd zijn of geen interesse meer hebben weten we niet.
Ze hebben zich in ieder geval niet afgemeld en al voor het tweede jaar niets
betaald. Voor één kind hebben we een nieuwe sponsor gevonden.

Maar daarvoor moet de vrijwilliger wel op tijd een kopie van zijn/haar paspoort
opsturen naar onze vrijwilligers medewerkster Enicka.
Zij gaat daarmee naar de immigratiedienst in Dar es Salaam en krijgt dan de
officiële toestemming.
De deadlines daarvoor zijn:
Als je gaat in januari, februari, maart of april moet je kopie voor 15 december van
het jaar ervoor bij Enicka zijn. Ga je in mei, juni, juli, augustus of september dan
moet je kopie voor 15 april bij Enicka zijn. Ga je in oktober, november of
december dan moet je kopie voor 15 september bij Enicka zijn.
Als je vrijwilligerswerk in het ziekenhuis wilt doen dan geldt deze regeling niet.
Dan betaal je helaas het business visum van $ 250,-.
Het ziekenhuis heeft deze NGO regeling niet.
Inzamelacties

Ook in 2019 gaat er weer een jongerenreis naar het IOP en Zanzibar.
Van 23 juli t/m 8 augustus 2019 gaan 12 jongeren en een begeleider bij het IOP
vrijwilligerswerk doen. Naast het werk worden er ook leuke excursies gedaan.
Denk daarbij aan een safari in een wildpark en een bezoek aan een masai stam.
De reis wordt afgesloten met enkele dagen relaxen op Zanzibar.
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 die periode.
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!

Visum nieuws
Met ingang van afgelopen zomer is voor vrijwilligerswerk bij het IOP geen duur
business visum ($ 250,-) meer nodig, maar mogen we met een toeristenvisum ($
50,-) aan de slag.

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!
We zamelen ook nog steeds pennen, cartridges, mobieltjes, en frisdrankblikjes in.
Er staan aan de poort van Boonsweg 65 Heinenoord 2 kliko’s waar u ze in kunt
doen. Ook staan er inzamelboxen bij 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.
Statiegeldboxen staan er alleen nog bij: Spar Piershil, Attent Heinenoord en Plus
Klaaswaal.
LET OP! We mogen geen batterijen meer inzamelen.

Heeft u oud ijzer dat u langs de weg gaat zetten voor de ijzerboer en het zijn goed
te vervoeren stukken, geef ze dan af op ons rommelverkoop terrein Boonsweg 65
te Heinenoord. Dan brengen wij het naar de oud ijzerhandel en vangen er geld
voor.
Blijft u allen a.u.b. flink mee sparen en flink internet shoppen.
Wij zijn er blij mee.

De rommelverkopen zijn altijd van 10 tot 12 uur aan de Boonsweg 65 te
Heinenoord.
Op bovengenoemd adres kunt u iedere werkdag tussen 7 en 17 uur uw spullen in
de blauwe container komen zetten.
In het weekend alleen op afspraak.
Bel daarvoor Annelies: 0633318496

Prijsjes en prijzen gevraagd
We hebben een flinke voorraad prijsjes en prijzen maar gezien het aantal markten
dat we dit jaar willen bezoeken kunnen we nog veel meer gebruiken.
Heeft u nieuwe (in de verpakking) spullen of DE punten (daarvoor halen we bij
Blokker spullen) dan maakt u ons daar erg gelukkig mee.
Zet het in de container eventueel met een briefje erop: voor de verloting.
Bram Kamp kijkt zeker twee keer per week alles zeer gedegen na en zet alles wat
als prijs gebruikt kan worden apart.

Rommelverkoop
Opbrengst rommelverkoop januari € 625,50
Opbrengst rommelverkoop februari € 562,90
Opbrengst rommelverkoop maart € 908,35
Opbrengst overgebleven oud ijzer januari t/m maart € 66,30
Allemaal geld dat wij verkregen hebben met uw ingebrachte rommel/spullen.
Hartelijk dank daarvoor.

Activiteiten 2019
Zaterdag 30 maart: voorjaarsmarkt kraam Strijen
Zaterdag 6 april: rommelverkoop
Zaterdag 4 mei: rommelverkoop
Zaterdag 25 mei: ponymarkt kraam Puttershoek
Woensdag 12 juni: paardenmarkt Numansdorp (is nog niet zeker)
Zaterdag 6 juli: rommelverkoop

Wachtlijst IOP-NL sponsorkinderen
Door het eerder gemelde zoekraken van Sponsors hebben we momenteel 1 jongen
(Emmanuel) die een nieuwe sponsor zoekt.
Helaas hebben we van nog eens 3 sponsors voor 2019 nog niets ontvangen.
Maar we geven het nog even de tijd voor we nieuwe sponsors gaan zoeken.

Container
Na een lange reis is de container in januari dan toch eindelijk bij het IOP
aangekomen.
De foto’s die wij van het openen gekregen hebben laten een enorme
puinhoop zien.
Ze hebben echt alles overhoop gehaald bij de douane.
We hopen maar dat alles er nog in zit.
We hebben van het IOP daar nog niet vernomen dat zij iets missen.

Wie kan ons helpen aan een tweedehands container?
We komen opslagruimte tekort en zijn daarom op zoek naar een oude 20-foot
container. Wie zit er in deze business en kan ons daar tegen een kleine
vergoeding aan helpen? Hij moet aan de Boonsweg in Heinenoord gestald
worden.

Sunflower schoolbus
Tijdens de laatste dag van de viering van het 20-jarig bestaan werd er rondgegaan
met een intekenlijst voor een donatie voor een nieuwe schoolbus voor de
Sunflower lagere school.
Wij als IOP-NL hebben daar € 250 aan gedoneerd.
Die bus is er intussen en brengt en leerlingen naar school en later weer naar huis.
Zo kunnen kinderen uit omringende dorpen ook onze mooie lagere school
bezoeken.

Tasjes te koop.
De jonge moeder groep in Ilula maakt hele mooie batiks.
Helaas was daar de afgelopen ponymarkt geen interesse in.
Nu heeft Gerda (een buurvrouw van Annelies) er leuke tasjes van gemaakt.
Nynke ( de dochter van Annelies) heeft ze bedrukt met het iop logo.
We hadden van alle kleuren 4 tasjes maar daar zijn er nu al 2 blauw, 1
groene en 1 roze van verkocht.
Mocht u ook interesse hebben stuur dan een mailtje naar
iopnederland@xs4all.nl
De tasjes zijn ongeveer 40 x 40 cm en kosten € 5,- (plus evt.portokosten €
2,61)

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

Roze/bruin

Groen/bruin

Blauw/roze

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
iopnederland@xs4all.nll
www.iopnederland.nl

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

