Het voorjaar komt eraan!! En dat terwijl we een paar
weken geleden nog op de schaatsen stonden, het kan
verkeren!

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

Iedereen in Nederland lijkt erg blij te zijn met het feit
dat je weer heerlijk buiten kan zijn, je ziet het in de
parken en eigenlijk overal! Ineens lijkt corona ver weg,
en mensen genieten weer! Helaas is corona nog steeds
de realiteit, met alle gevolgen van dien; voor veel
mensen die thuis werken, of misschien geen werk meer hebben, sommigen
hebben geliefden in het ziekenhuis, of moeten hun partner of familielid, of beste
vriend/vriendin missen. Ook bij IOP-NL merken we de gevolgen van Covid nog
steeds, het gemis van de rommelmarkten slaat een enorm gat in de begroting, en
dat terwijl we juist nu meer hulp zouden willen kunnen bieden!
Want in Tanzania was het lang stil over corona, maar nu sijpelen de berichten dan
toch binnen dat ook in Illula corona heerst. Er zijn al vele doden te betreuren
helaas. Dit komt mede door het feit dat het ziekenhuis een heleboel
benodigdheden mist om de patiënten goed te kunnen verzorgen.
Afgelopen week zijn er (dankzij het sponsorgeld van de kerk van Klaas en Joke)
twee zuurstofcilinders naar het ziekenhuis gebracht, waar ieder twee patiënten
gebruik van kunnen maken, dus in totaal vier patiënten. Gelukkig is er dan ook
nog wat geld over om de cilinders te hervullen als ze op zijn.

STICHTING
IOP-Nederland
Nieuwsbrief

U begrijpt, de nood is hoog en de zorgen zijn er veel; medewerkers van IOP
Tanzania die onverzekerd in het ziekenhuis belanden en dus de rekeningen
moeten betalen, hier een lening voor moeten afsluiten, net als heel veel
bewoners van Illula en omstreken.
U kunt altijd helpen, door geld te storten!
Hier gaan wij de lente in, en hopelijk ook wat meer vrijheden tegemoet, we
hopen dat we daar ook wat verlichting kunnen brengen!
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Het bestuur: Annelies, Paulien, Klaas, Joke, Job, Jos, Jet.

Even Voorstellen (nieuw bestuurslid Jet)

Verhuisbericht

Shikamooni/Hallo,
Mijn naam is Jet Westerveld. Ik woon in Utrecht en doe op dit moment een
master ontwikkelingspsychologie. In de zomer van 2018 ben ik voor het eerst
naar IOP geweest voor een individueel onderzoeksproject. Ik deed onderzoek
naar cross-culturele verschillen in geluk onder kinderen en adolescenten op o.a.
Lords Hill Secondary School en Ilula Secondary School. Tanzania maakte gelijk een
grote indruk op mij: de mensen, de sfeer en alles er omheen; beseffen wat
belangrijk is.
In de winter van 2019 ben ik gedurende drie maanden naar IOP terug geweest. Ik
had een tussenjaar en wilde graag meer leren, meer doen, meer betekenen.
Tijdens mijn verblijf heb ik (ontwikkelings)psychologie les gegeven op Lords Hill en
bij de groep Young Mothers.
Net als bij Job heeft Berit Skaare mij gestimuleerd om deel te nemen aan het
bestuur. Ze had al een paar keer gesuggereerd dat een dergelijke functie bij mij
zou passen toen Annelies mij benaderde. Ik wil me graag inzetten en hoop dat ik
van toegevoegde waarde kan zijn voor het bestuur en IOP.

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.

Samen met mijn ouders en een vriend
cosponsor ik drie studenten. Op
bijgevoegde foto sta ik met Ivan, die
afgelopen jaar is begonnen op Kids
Corner. Ik vind het heel bijzonder dat
ik uit eerste hand ervaar wat het
sponsoren van kinderen teweeg
brengt. Het zien en bezoeken van
mijn sponsorkinderen tijdens mijn
jaarlijkse tripjes vind ik een van de
leukste momenten en koester ik
enorm.

LET OP!
Ons emailadres is tegenwoordig
iopnederland@xs4all.nl
Het oude werkt niet meer!

Kijk eens op de website: www.vrijwilligwereldwijd.nl wat de mogelijkheden zijn.

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 pennen, cartridges, mobieltjes en frisdrankblikjes in.
Er staan aan de poort van Boonsweg 63 te Heinenoord twee kliko’s waar u ze in
kunt doen. Ook staan er inzamelboxen bij Plusmarkt Klaaswaal, Spar Piershil,

Plusmarkt Nieuw Beijerland, AH Puttershoek, AH Strijen, kerkwinkel Heinenoord,
Huis te Hoecke Puttershoek en in Maasdam bij Natuurlijk bij Ton.
Bij de winkels kunnen echter geen blikjes ingeleverd worden.
Statiegeldboxen staan er alleen nog bij: Spar Piershil en Plus Klaaswaal.

Corona situatie in Tanzania
IOP ten tijde van Corona – Jet Westerveld
Dag allemaal,

Heeft u oud ijzer dat u langs de weg gaat zetten voor de ijzerboer en zijn het goed
te vervoeren stukken, geef ze dan af op ons rommelverkoopterrein Boonsweg 63
te Heinenoord. Dan brengen wij het naar de oud ijzerhandel aan de
Nijverheidsweg en vangen er geld voor.
Als u oude kapotte elektrische apparaten of lampen weggooit of naar de stort
brengt, knip dan de snoeren af, ook deze brengen leuk geld op.
DE punten blijven ook van harte welkom
Ten slotte:
We hebben over heel Nederland verspreid best wel veel sponsoren of donateurs.
Vraag eens in de winkels of je daar een statiegeldactie mag houden.
Of ga eens langs bij scholen en vraag of zij oude pennen en stiften voor je willen
verzamelen.
Dat hoeft allemaal niet naar Puttershoek gebracht worden.
Statiegeld kan uiteraard gewoon overgemaakt worden en zodra je 20 kg aan
pennen hebt kan je bij Annelies een verzendlabel aanvragen waarmee de doos
gratis verzonden kan worden. (Wel even het verzendbewijs scannen en mailen
naar Annelies).
Maar let op! Er moet echt 20 kg of meer (max. 25 kg) in die doos zitten anders
betalen ze niet uit.
Blijft u allen a.u.b. flink mee sparen en flink internet shoppen.
Wij zijn er blij mee.

In januari was ik twee weken weer bij IOP in Ilula. Annelies heeft mij gevraagd
mijn indrukken en ervaringen te verhalen voor de nieuwsbrief.
Allereerst, Covid-19. Wat is er van te merken?
Bij aankomst op het vliegveld werd mijn temperatuur gemeten en leverde ik mijn
reisdocumenten in. Ik kocht een business visa en trok mijn koffers van de
bagageband. Zodra ik met mijn koffers naar buiten liep, kwam ik in een andere
wereld.
Mensen deden hun mondkapjes af en omhelsden familie en vrienden. De 1,5
meter afstand werd niet gehouden. Waar ik mijn mondkapje ophield en de flesjes
desinfectiegel tevoorschijn haalde, werd ik door vele Tanzanianen raar
aangekeken.
Ook de busrit van Dar es Salaam naar Ilula verliep niet anders dan eerdere jaren:
mensen zitten dicht op elkaar.
Mijn aankomst bij IOP was fijn. Ik werd warm onthaald. Medewerkers van IOP, die
ik gedurende een jaar niet had gezien, kwamen langs en maakten een praatje. Er
werd uitgebreid gevraagd naar de situatie rondom Covid-19 in Nederland. “Dada,
pole na corona (Zus, sorry voor corona)”. Er zijn bij IOP redelijk wat maatregelen
genomen. Er staan veel wasbakken met zeep en de vrijwilligers slapen apart in de
cabins i.p.v. in het center.
Hoewel ik in het begin nog vrij krampachtig de voorzorgsmaatregelen probeerde
na te leven, werd het in de praktijk al snel een onmogelijke opgave. Een ritje in
een locale bajaji (driewieler) of daladala (busje) houdt geen rekening met 1,5
meter afstand. Stelregel in het vervoer is ‘hoe voller, hoe beter’. Daarnaast
verblijven er een stuk minder ‘wazugu’ bij IOP. Er zijn veel vrolijke kinderen, die
spontaan alles op alles zetten om mij, als mzungu, even aan te raken etc.
Van mijn 15 dagen in Ilula heb ik 13 dagen les gegeven op Lords Hill Highschool.
Vorig jaar heb ik gedurende drie maanden lesgegeven in het vak psychologie. Ik
ben met nieuwe klassen aan de slag gegaan. Dit jaar zitten er veel studenten in
leerjaar 3. Ik had een volle klas van ongeveer 50 studenten. Hoewel de studenten

Engelstalig onderwijs krijgen, merk je onder de studenten grote verschillen in
taalbeheersing. Omdat ik het belangrijk vind dat alle studenten de stof snappen
en mee kunnen doen aan discussies, hielp Winfrida (meisje uit het center) mij met
vertalen. Onderwerpen als gender-equality, psychopathologie en
agressie/prosociaal gedrag zijn in de lessen besproken. Ik heb enorm genoten van
de discussies tussen de studenten. De discussies leken feller dan ooit. Het voelde
goed om terug te zijn.

krampachtig bezig was met mijn eerste ‘handjes’ rijst, werd er vaak al voor de
tweede keer opgeschept.

Talha is het nieuwste weesmeisje.
Ze verblijft sinds vorig jaar
november bij het IOP.
Jemaida en Neema, twee goede
vriendinnen.

Cecilia, een van de schoonmaaksters.
Zij is zwanger van haar 3e kindje.

Met de weesmeisjes gaat het goed. Na mijn lessen bracht ik veel tijd met ze door.
Ik hielp ze met het maken van hun huiswerk en we speelden spelletjes. Hoewel
vrijwilligers doorgaans met elkaar eten, apart van de weesmeisjes, mocht ik
gedurende mijn verblijf wel bij ze aanschuiven. Ik was de enige vrijwilliger en in je
eentje eten in de cabin is toch een beetje eenzaam. In vergelijking met het menu
voor vrijwilligers, is hun menu een stuk minder gevarieerd: ugali met bonen werd
afgewisseld met rijst en bonen. De meisjes worden geleerd met hun rechterhand
te eten. Dit moest ik, als nieuwste tafelgenoot, natuurlijk ook proberen. Rijst eten
met een hand is toch echt moeilijker dan dat zij het doen lijken. Waar ik vaak

Jemaida laat trots haar gekregen
kaarten zien.

Helaas moest ik eerder naar huis vliegen in verband met de verscherpte
maatregelen (o.a. sneltest). Bij thuiskomst kwamen de eerste geluiden vanuit
Tanzania dat de besmettingen er toch flink oplopen. Ook krijg ik regelmatig
verontrustende berichtjes van vrienden uit Ilula. Mensen zijn bang om besmet te
raken en te overlijden door gebrek aan middelen. Mensen kunnen daar natuurlijk
niet ‘thuiswerken’ zoals hier. Mensen moeten het land op om hun producten te
verbouwen en geld te verdienen. Ik hoop dan ook dat we ze kunnen bijstaan waar
nodig.
Ondanks mijn korte verblijf heb ik een fijne twee weken gehad. Ik hoop snel weer
terug te kunnen keren.
Tutaonana IOP, natumaini kurudi hivi karibuni!
Ik zie je snel IOP, ik hoop snel terug te keren!

Magufuli

(Twee studenten voeren elkaar
traditioneel taart. Ik trakteerde
op taart tijdens mijn laatste les
bij de Lords Hill Highschool)

Op bezoek bij Ajolon en zijn zoontje
Travis.

U heeft het vast wel op TV gezien of elders gehoord: de president van Tanzania is
overleden aan een hartaandoening of was het toch corona?

Zijn bijnaam was bulldozer
De populistische, eigengereide dictator had de bijnaam “bulldozer”. De
onvermurwbare president walste over al zijn critici heen en voerde eigenhandig
zijn beleid door. Onverwachts verscheen hij ’s ochtends vroeg op een ministerie
en liet alle ambtenaren die te laat kwamen hun spullen pakken.
NGO’s moesten zich opnieuw inschrijven met bewijzen dat zij het ontvangen geld
daadwerkelijk aan het beoogde doel besteden. Zo ook IOP en dat was uiteraard
geen probleem, bij ons blijft niets aan de strijkstok hangen.

Talha in haar nieuwe jurk
samen met Lestuta.

Stella kreeg een pluk nephaar
en bond het in haar eigen haar.

Toen hij in 2015 voor het eerst werd gekozen leek hij de president die Tanzania
nodig had. Onder zijn voorganger Jakaya Kikwete was het land in de greep
geraakt van corruptie kartels. Zijn strijd tegen corruptie maakte hem aanvankelijk
populair. Hij refereerde aan zijn eenvoudige jeugd toen de in 1959 geboren
Magufuli de geiten van zijn vader moest hoeden.

De eerste reacties donderdagochtend van Tanzanianen refereren dan ook aan zijn
verdiensten, zoals de aanleg van wegen en zijn corruptiebestrijding.
Magufuli wordt opgevolgd door zijn vicepresident Samia Suluku, die de eerste
vrouwelijke president van het land wordt. “Het wordt politiek moeilijk voor haar
nu een radicale omslag te maken door actief Covid-19 te gaan bestrijden”, zegt
een dokter in Namanga. Eerst moet het land worden ontdaan van door Magufuli
benoemde jaknikkers op het Ministerie van Gezondheid die adviseerden om
corona met een stoombad, kruidenthee en bidden te bestrijden

familielid en heeft daarvoor € 800,- gekregen voor het noodfonds. Een geweldige
geste!
Met beide acties kunnen wij in ieder geval voldoen aan de vraag naar een
verzekering. Met alle IOP’s is namelijk afgesproken dat we naar grootte bijdragen.
Voor ons komt dat neer op rond de € 1.800,- tot € 2.000,-. Dat is wel een bedrag
wat de komende jaren terug komt want verzekeren doen we uiteraard niet voor 1
jaar maar voor zolang men bij het IOP in dienst is. Wat er nu over is van beide
acties gaat voor de hygiëne maatregelen, coronavoorlichting en het ziekenhuis
gebruikt worden.
Klaas en Joke hebben het geld van hun kerkgroep goed kunnen besteden aan het
ziekenhuis. Er zijn zuurstofflessen en twee systemen om twee patiënten tegelijk
te kunnen beademen aangeschaft. Ook een latere actie onder hun vrienden en
collega’s heeft weer genoeg geld opgeleverd om nog meer zuurstof voor het
ziekenhuis te regelen.
Deze maand heeft u ook het financiële en secretariële jaarverslag 2020 van ons
tegoed.

JAARVERSLAG 2020
Bestuur

Bericht van de penningmeester
Tot op heden hebben we van slechts 1 donateur en 1 sponsor nog geen geld
ontvangen voor 2021. Wij blijven er achteraan gaan.
Wel hebben we veel reacties gehad op onze oproepen voor coronahulp.
De club van 1000 heeft tot nu toe € 907 opgebracht en onze laatste noodkreet
om hulp voor zuurstof, ontsmettingsmiddelen, mondkapjes en
ziektekostenverzekeringen voor onze werkende mensen heeft tot nu toe € 1.980,opgebracht.
Iedereen die gedoneerd heeft willen we dan ook heel hartelijk danken.
Één donateur willen we echter wel met naam en toenaam vermelden en dat is
ons bestuurslid Paulien. Zij heeft twee weken mantelzorg verleend aan een

Het bestuur heeft dit jaar enkele wijzigingen ondergaan: Klaas
Bruijn is afgetreden als voorzitter maar blijft in het bestuur, Jos
Jansen is toegetreden. Er is nog geen beslissing genomen over
de voorzittersfunctie.
Het bestuur bestaat nu uit:
Voorzitter: vacant
Secretaris: Paulien Mul-Bode
Penningmeester: Annelies de Groot-Nieuwenweg
Overige leden: Klaas en Joke Bruijn, Job van den Elsen en Jos
Jansen.
In verband met de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen
bestuursleden naar het IOP gereisd.
Het bestuur heeft 5 maal via skype vergaderd, een vergadering
werd geheel gewijd aan het opzetten van een coronanoodfonds.
Het contact met IOP Tanzania verloopt normaal, voornamelijk
via e-mail en Whatsapp. Wel hebben we als outside-committees

Bestuur
Zaken

Sponsoring

PR

Acties

VWW

Germany, Italië, Nederland en Denemarken (“DING”) onze
correspondentie naar Tanzania gebundeld. Zeer tot aller
tevredenheid.
Doorgegaan met het werven van donateurs voor minimaal € 20,per jaar.
Doorgegaan met het werven van adverteerders voor € 10,(halve pagina) en € 20,- (hele pagina) per jaar.
Vier maal de IOP-NL nieuwsbrief uitgebracht en 10 maal de
Tanzaniaanse nieuwsbrief doorgestuurd.
Enkele malen per mail activiteiten bij sponsors gemeld, onder
andere een oproep gedaan voor het corona-noodfonds en aan
het einde van het jaar over de “Club van 1000”
De website www.iopnederland.nl bijgehouden.
De sponsorkinderen-registratie is in unit4 verwerkt wat een
duidelijk beeld geeft van hoeveel geld er aan een kind besteed
wordt en hoeveel er nog te besteden is.
In juni is er een container vol kleding naar Tanzania gestuurd,
welke begin september veilig bij het IOP aankwam. Inmiddels
zijn we weer begonnen met het vullen van een volgende
container.
Eind 2019 hadden we 83 sponsors en 6 life sponsors en een
kleine wachtlijst.
Eind 2020 hebben we 79 school sponsors en 6 life sponsors.
In verband met de duurdere scholen moeten we meer dan 1
sponsor op een kind zetten.
In verband met de corona-maatregelen, welke o.a.
evenementen geheel verboden konden onze normale PRactiviteiten niet plaatsvinden. Wel hebben we tweemaal een
artikel in Het Kompas kunnen laten plaatsen.
Voortzetting statiegeldactie in 2 winkels.
Zes maal een rommelverkoop aan de Boonsweg.
Inzameling cartridges en oude mobieltjes.
Inzamelen oude pennen.
Inzamelen bier- en limonadeblikjes.
“Sponsor kliks” en “Kopen voor je club” actie via de website.
Het contact met Vrijwillig Wereldwijd verliep dit jaar
voornamelijk telefonisch.
De geplande jongerenreis in augustus kon niet doorgaan.

1-1-2020 begin saldo Regiobank

4.308,76

1-1-2020 begin saldo Regiobank
spaarrekening

17.260,90

Totaal
Ontvangen sponsor/lesgelden

21.569,66
30.519,57

Betaalde sponsor/lesgelden

-28.570,00

Totaal
Ontvangen VWW gelden

1.949,57
350,00

Betaalde VWW gelden

-598,00
Totaal

Ontvangen bibliotheek gelden

-248,00
0,00

Betaalde bibliotheek gelden

-5.000,00

Totaal
Ontvangen weeshuis gelden

-5.000,00
2.469,65

Betaalde weeshuis gelden

-2.529,00
Totaal

Acties

-59,35
7.525,57

Onkosten acties

-1.465,60
Totaal

Donateurs en advertenties

6.059,97
445,00

Noodfonds

-1.030,00

Ontvangen rente

3,96

Bankkosten

-200,30

Diverse kosten

-2.490,26
Totaal

-3.271,60

Totaal Bank + Ontvangsten Uitgaven

40.283,75 -40.853,16

31-12-2020 eindsaldo Regiobank

16.535,39

31-12-2020 eindsaldo Regiobank
spaarrekening

4.464,86

Totaal

-569,41

Ook moeten we in 2022 rekening houden met het continueren van de
ziektekostenverzekeringen en uiteraard blijft ook de bibliotheek een flink
deel van onze hopelijk betere actie inkomsten opslokken.

Opknapbeurt Units
21.000,25

Opmerkingen:
Er is in november en december al heel veel schoolgeld betaald
voor 2021. Daarom is ons saldo op 31 december zo hoog.
We innen minder schoolgeld dan wat we aan Tanzania moeten
betalen. Dat komt omdat een flink aantal kinderen op duurdere
opleidingen zitten dan het sponsorgeld oplevert. Ook zijn er enkele
sponsoren die niet bereid zijn de € 25,- extra te betalen voor een
ziektekostenverzekering. Dat alles bekostigen wij uit onze actie
opbrengsten.
Ook het bibliotheek geld komt uit acties.
Acties kosten ons ook geld, denk daarbij aan alle corona
maatregelingen die we hebben moeten nemen. Ook maken we
kosten voor eten en drinken tijdens markten en andere werkmomenten. Af
en toe moet er e.e.a. in de units vervangen
worden zoals o.a. de verlichting of we moesten extra kratten
aanschaffen.
Diverse kosten zijn voor het drukken van de nieuwsbrieven, de
portokosten voor het verzenden van brieven van kinderen etc.
Uit het noodfonds hebben we meer betaald dan we ontvangen
hebben. Dit om niet achter te blijven bij de andere IOP’s.
Ook dat geld kwam uit de acties.
Komend jaar willen we de website professionaliseren. Ook de folders
hebben een update nodig. De units hebben aan de buitenkant een
opknapbeurt nodig (daarover leest u verderop meer).

Op de Boonsweg 63 hebben we 3 units en
een container staan voor onze
rommelverkopen.
De eerste twee units zijn aan een
opfrisbeurt toe. De verf begint af te
bladderen en roest komt daarvoor in de
plaats.
Twee buurmannen van Annelies hebben
aangeboden in mei deze klus te gaan klaren.
Wie o wie zit er in de verfbusiness? Of wie zou ons deze verf kunnen
doneren?
We hebben minstens 5 liter zijdeglanslak voor buiten nodig en een flinke
pot Algrund voor de voorbewerking van de roestplekken.
Kleur 9001.

Stand van zaken IOP-aandelen in FFF

Rommelmarkten 2021

We hebben er weer één aandeelhouder bij en twee aandeelhouders hebben hun
portefeuille uitgebreid.
Eén aandeel kost TSH 10.000 (iets meer dan € 4,- per stuk).
Ze worden officieel geregistreerd in Tanzania.
Nog steeds niet alle aandelen zijn verkocht, dus mocht u nog willen instappen
dan kan dat.
Meld je dan aan bij Annelies.
U krijgt een schitterend officieel document als u mee gaat doen.

Tot op heden is er nog geen zicht op dat we weer van start kunnen gaan.
We missen er nu al 8 en april zal de 9e wel worden.
De twee containers die we momenteel tot onze beschikking hebben voor
opslag zijn bijna vol.
Annelies probeert hele mooie spullen te verkopen via Marktplaats zodat
we toch nog wat inkomsten hebben. Maar dit staat niet in verhouding tot
wat de markten normaal op brengen.
Ook hele goede kleding wordt op Vinted gezet en dat loopt redelijk.
Als u nog ideeën heeft om extra geld te genereren houden we ons van
harte aanbevolen.
En vergeet onze pennen, cartridges, mobieltjes en statiegeld inzameling
niet.
Dat kan iedereen in zijn woonplaats organiseren.
Samen staan we sterker en komen we deze crisis hopelijk te boven.

Ik geef aan een goed doel - mag ik mijn gift aftrekken?
Ja, dat mag als uw gift naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling) gaat of
naar een stichting. Maar er zijn wel voorwaarden.
Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet
Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het
bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het
maximumbedrag.

IOP-NL is een ANBI (registratie nummer 819180130)

U kunt bij ons een formulier aanvragen om een periodieke schenking voor
minimaal 5 jaar te regelen.

We gaan iets nieuws proberen om mensen gemakkelijker geld over te laten
maken naar IOP Nederland.

Ga naar www.whydonate.nl

Daarvoor hebben we ons aangesloten bij Whydonate.

Bij zoek inzamelacties: vult u IOP in en dan krijgt u een inzamelactie van
Luxemburg en van ons te zien.

Zij halen geld op voor diverse goede doelen.

Bij die van IOP-NL staat deze foto.

IOP Luxemburg heeft deze doneeractie ook in gebruik en het werkt!
Via deze weg hoeft een gulle gever geen rekeningnummer en naam in te
toetsen.
Dat werkt een stuk sneller!
Hoe het precies werkt leest u verderop.
Met de corona pandemie hebben we extra geld hard nodig, geld dat we
normaal ophalen met de maandelijkse rommelverkopen.
Die liggen nu al 9 maanden stil dus een extra bron van inkomsten is meer
dan welkom.

Klik op die foto

Helpt u mee?

Dan ziet u rechts de doneer knop.

Zet deze doneeractie b.v. op uw facebook pagina!

U kunt ook zien hoeveel er van de beoogde
€ 2500 binnengehaald is.

Alle beetjes helpen!

STERKER DOOR SCHOLING

DEEL DIT MET ZOVEEL MOGELIJK MENSEN

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

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

