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Stichting Agawaat al Iman 
Voor u ligt het beleidsplan voor 2020-2023 van de stichting Agawaat Al Iman wat vertaald uit het Arabisch staat voor 

‘zusters van het geloof’. 

 

De stichting is een liefdadigheidsorganisatie, die opgericht is door vijf zussen in Nederland. Het doel van de stichting is 

het helpen van behoeftige mensen wereldwijd. Dit wordt gerealiseerd op verschillende manieren, stichting Agawaat al 

Iman staat voor betrouwbaarheid en transparantie.  

Het streven is om zoveel mogelijk informatie te delen met de donateurs over de lopende projecten. Stichting Agawaat al 

Iman heeft door de jaren heen meerdere projecten verwezenlijkt, waaronder waterputten in Ghana, Pakistan en 

Marokko, het koppelen van weeskinderen aan gezinnen en het bouwen van huizen voor daklozen gezinnen. De 

ervaringen en realisatie van projecten worden vervolgens gebruikt om vervolgprojecten te formuleren. 

 

Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waar een beleidsplan volgens de 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aan zou moeten voldoen. Een ANBI-status heeft als voordeel dat stichtingen 

en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van 

belasting over giften en schenkingen. Het voornemen van Stichting Agawaat al Iman is om in 2020 de ANBI-status 

toegekend te krijgen. 

 Dit plan geeft inzicht in: 

o Missie, visie en doelstelling 

o Doelgroepen 

o Activiteiten en projecten 

o Financiën 

o Communicatie 

o De wijze van inkomstenwerving 

o Het beheer van vermogen van de stichting 

o Gegevens van de stichting 

 

Met uw steun kunnen wij het verschil maken.  

Het bestuur van Stichting Agawaat al Iman. 
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Inleiding 

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Agawaat al Iman het actuele beleid vast. Het beleidsplan is 

opgesteld voor drie jaar, maar zal indien nodig jaarlijks aangepast worden. Stichting Agawaat al Iman staat voor een 

grote uitdaging in de komende periode. De uitdaging ligt in het zoeken van sponsoren, donaties, bekendheid en het 

opbouwen van een (internationale) netwerk.  

Deze activiteiten zijn noodzakelijk als de stichting haar doelstellingen wil verwezenlijken. Het bestuur maakt met dit 

beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke activiteiten het wil ontplooien om de doelstellingen te 

behalen. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijk geformuleerd doel nodig. 

Het doel van Stichting Agawaat al Iman is het helpen van behoeftige wereldwijd. Dit wordt gerealiseerd door middel van 

de steun van donateurs en vrijwilligers.  

‘Samen staan wij sterk’ 
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Hoofdstuk 1: Strategie en structuur  

1.1 ALGEMENE GEGEVENS EN BESTUUR 

Algemene gegevens 

Statutaire naam   : Stichting Agawaat al Iman 

Organisatietype   : Stichting  

Opgericht   :18 maart 2015 

 

KvK nummer  : 62903314 

Banknummer (IBAN) : NL 52 ABNA 0584 5404 42 

Fiscaal nummer (RSIN) : 855006183 

 

Website  : Www.stichtingagawaatiman.nl 

E-mail   : Info@stichtingagawaatiman.com  

Werkgebied  : Landelijk en internationaal 

Doelgroep(en)   : Kinderen, jongeren, ouderen, vrouwen en mannen 

 

Bestuur  

Naam   : F. Hazzar 

Titel    : Voorzitter, penningmeester 

Bevoegdheid  : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)  

 

Naam   : F. de Groot 

Titel    : Penningmeester 

Bevoegdheid  : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 

Naam   : N. Hazzar 

Titel   : Secretaris 

Bevoegdheid   : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
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1.2 ORGANISATIE EN STRUCTUUR 

Hieronder is het organigram van de stichting weergegeven met opvolgend een toelichting:  

 

 

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en de vertegenwoordiger van de vrijwilligers. De 

onafhankelijke financieel adviseur beoordeelt de nakoming van financiële wet- en regelgeving en verzorgt de 

adviesfunctie voor het bestuur.  

De penningmeester legt verantwoording af aan het bestuur omtrent de boekhoudkundige vastlegging en besteding van 

de gelden. De onafhankelijke klachtencommissie handhaaft het klachtenreglement waar ook het bestuur zich aan dient 

te houden. Ieder persoon kan een klacht ter beoordeling voorleggen aan deze commissie. Deze commissie en de 

financieel adviseur houden toezicht op de transparantie van de stichting. 
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 1.3 STATUTAIRE DOELSTELLING CONCREET 

De statutaire doelstellingen zijn een uitvloeisel van de afwezigheid van winstoogmerk, worden volgens het SMART- 

principe gevolgd en worden op de volgende wijzen geconcretiseerd: 

o Het bestuur regelt met de vrijwilliger van het project dat er ieder kwartaal gerapporteerd wordt over de 

voortgang met foto’s en video’s als bewijsmiddelen; 

o Voor aanvang van het project wordt een bericht gepubliceerd op de website en facebookpagina, waarbij ze circa 

wekelijks  op de hoogte worden gehouden van de voortgang; 

o Er wordt een wervingsactie gehouden onder donateurs, zowel online als offline; 

o Op basis van de rapportage worden er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden; 

o De resultaten van de afgeronde projecten worden op de website/facebookpagina geplaatst doormiddel van 

foto’s en video’s. 

 

 1.4 VISIE 

Een visie geeft een visionair en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie van een visie wordt er 

gekeken naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en wordt de gewenste droomsituatie beschreven. Wij zijn 

idealisten met als doel:  

 

De behoeftigen voorzien in hun primaire levensbehoeften waaronder onderdak, veiligheid, geborgenheid en 

levensmiddelen. Vrijwilligers die gedegen zijn in deze hulp treden op als ambassadeurs van de stichting. De missie van 

de stichting is niet samen te vatten in één activiteit. De stichting wil onder andere in elk gebied waar armen gemiddeld 

20 kilometer moeten lopen voor een emmer water, in samenwerking met de lokale gemeenschap, een waterput slaan. 

Visie van de stichting: 

‘Toegevoegde waarde bieden aan alle behoeftigen’ 
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 1.5 DOELGROEPEN EN PERSONEEL 

De doelgroepen van Stichting Agawaat al Iman zijn onder te verdelen in de volgende drie categorieën: 

1. Behoeftige 

De behoeftige wordt bij de Stichting Agawaat Al Iman gedefinieerd als personen die zich de primaire 

levensbehoeften niet tot nauwelijks kunnen permitteren. Dit specificeert zich tot onder andere; 

o Weeskinderen; 

o Gehandicapte individuen; 

o Daklozen in arme landen; 

o Arme mensen die zich medische hulp niet kunnen veroorloven; 

o Schoon drinkwater. 

2. Donateurs 

De donateurs zijn personen of organisaties die de stichting van giften, goederen en/of diensten voorzien. De 

donateurs helpen gezamenlijk met de stichting het doel van het project te realiseren; 

3. Vrijwilligers 

Stichting Agawaat Al Iman is een non-profit organisatie die diverse projecten heeft lopen. De stichting heeft 

enthousiaste en betrouwbare vrijwilligers die de projecten in de praktijk realiseren. 

Het uitgangspunt van de stichting is kwaliteitshandhaving. Het doel is om altijd geschoolde en integere vrijwilligers in te 

zetten met het bestuur van de stichting als kernteam. De vrijwilligers bezitten de aspecten empathie, integriteit en 

professionaliteit. Door de diensten die de stichting levert, is het mogelijk om de betrouwbaarheid te verwezenlijken bij 

alle donateurs. Gemotiveerde instelling en goede begeleiding van het personeel levert hier een grote bijdrage aan. 

Het bestuur van de stichting neemt de algehele eindverantwoordelijkheid voor administratie, marketing, financiën, 

inkoop en logistiek binnen de stichting. 

1.6 ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 

Stichting Agawaat al Iman organiseert diverse activiteiten om onder andere donaties te werven voor lopende projecten. 

Daarnaast organiseert de stichting ook evenementen voor doelgroepen zonder fondsen te werven.  

Activiteiten 

De stichting organiseert diverse activiteiten voor haar doelgroep. De activiteiten variëren per omvang en situatie. De 

stichting organiseert benefieten voor grote lopende projecten, maar ook kleinschalige activiteiten voor ouderen en 

jongeren. 

Projecten 

Stichting Agawaat al Iman zet verschillende projecten op, zoals het slaan van waterputten in arme gebieden, het 

bouwen van huizen voor dakloze, het koppelen van weeskinderen aan gezinnen, het bekostigen van medische kosten 

van de behoeftigen. De stichting neemt alleen betrouwbare projecten aan, dit wordt getoetst aan de hand van bewijzen 

zoals ziekenhuispapieren, geboorte-overlijdensakte etc, een vrijwilliger van de stichting bezoekt het project en verifieert 

het project op betrouwbaarheid. 
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1.7 AMBITIES 

De stichting zet verschillende projecten op, zoals het inzamelen voor waterputten, het bouwen van huizen voor 

daklozen, het koppelen van weeskinderen aan gezinnen en het bekostigen van medische kosten van de behoeftige. 

Gedurende de geldigheidsperiode van het beleidsplan de komende drie jaar is de activiteit ‘waterputten’ de enige 

activiteit die redelijk te kwantificeren is en de volgende resultaten zal opleveren: 

In de komende drie jaar streeft de stichting in 10 dorpen in Marokko een waterput de grond in slaan. De stichting stelt 

samen met de dorpsoudsten in de betreffende dorpen een overeenkomst op, waarin de dorpsoudsten zich 

verantwoordelijk verklaren voor het goede gebruik en het onderhoud van de pomp en de eerlijke verdeling van het 

water. De dorpsoudsten zullen daarover rapporteren, door middel van foto’s en/of video’s. De stichting schat hiermee 

dat circa 20.000 behoeftige niet meer een grote afstand hoeven te lopen voor schoon drinkwater. 

Verslagen van deze activiteiten worden gepubliceerd op de website en op de Facebookpagina van de stichting. 

Daarnaast is de ambitie van de stichting het werven van circa 10.000 nieuwe donateurs en hiermee € 500.000, - aan 

donaties gedurende dit tijdvak. 

 

1.8 COMMUNICATIE 

De stichting hecht veel waarde aan een optimale communicatie met donateurs en vrijwilligers. De stichting wil de 

donateurs betrekken en binden met als doel een lange termijn relatie aan te gaan. Om dit te realiseren vindt de stichting 

het belangrijk om interactief te zijn met de donateurs. De volgende online- en offlinemethodes worden gebruikt om in 

contact te komen met de doelgroep van de stichting: 

o Online: de website  

De website www.stichtingagawaataliman.nl is een belangrijk communicatiemiddel en het virtuele visitekaartje 

van de stichting. Op de website wordt actuele informatie over de projecten, doelen en activiteiten gedeeld voor 

de donateurs, leden, fondsen en vrijwilligers. Daarnaast biedt de website een functie om direct donateur te 

worden voor (specifieke) projecten en kan er eventueel eenmalig gedoneerd worden. De website is modern 

opgezet volgens de laatste websitetrends van 2020: eenvoud, veel media en niet te veel tekst. 

o Offline: Informatiemateriaal 

De stichting maakt gebruik van offline communicatiemiddelen waarbij de voornaamste de flyers betreft. Bij 

nieuwe activiteiten, onder andere georganiseerde benefieten en bazaars, zal de stichting met de vrijwilligers 

flyers verspreiden. Het promotiemateriaal geeft een duidelijke boodschap over het doel van de activiteit. De 

boodschap in de flyers geeft een goede weergave van het profiel van de stichting. 

o Online: Social media  

Om in een korte periode een grote doelgroep te bereiken, gebruikt de stichting social-media om de activiteiten 

en projecten van de stichting online te verspreiden. De stichting heeft tot op heden een eigen facebook pagina, 

waarbij projecten en activiteiten op verschillende platforms wordt gedeeld. 
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1.9 PRESENTATIE 

De wijze waarop de stichting aan de buitenwereld wordt gepresenteerd is transparant en betrouwbaar. Het exterieur, 

het interieur en de website zijn als één geheel op elkaar afgestemd conform de formule. Het geheel straalt 

betrouwbaarheid, transparantie en empathie uit met het gebruik van groen en witte tinten. De kleur groen staat 

bijvoorbeeld voor onder meer groei en bloei, duurzaamheid, genezing en heling, orde en balans maar ook 

betrouwbaarheid en rust. Dit zijn aspecten die de stichting willen overbrengen naar de doelgroepen, een passend logo is 

reeds ontworpen. 
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Hoofdstuk 2: Beleid inzake de gelden 

2.1 FINANCIEN  

Om de doelen van de stichting te behalen zijn er financieringsmiddelen nodig. Hierbij wordt er uitgegaan van jaarlijkse 

kosten en basiskosten om de stichting draaiende te kunnen houden. Wil de stichting kunnen groeien tot een landelijk 

aanspreekpunt dan zijn meer duurzame middelen noodzakelijk voor onder andere: 

Indicatie globale kosten 

Voorlichtingsmateriaal  € NTB 

Ontwikkeling van de organisatie € NTB 

Afschrijving printer € NTB 

Website € NTB 

Sociale media € NTB 

 

In de bovenstaande tabel is een globaal overzicht te vinden van de jaarlijkse (basis) kosten van de stichting. Als de 

stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, samenwerking wil aangaan met instanties zal dit 

kosten met zich meebrengen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om in te schatten hoeveel de kosten bedragen. 

 

 2.2 WERVING VAN GELDEN 

De stichting is een non-profit organisatie, waarbij de leden van de stichting zich volledig vrijwillig inzetten zonder enige 

vorm van beloning. De reis van de donateur/vrijwilliger en verblijfkosten vergoed de stichting niet. Elk euro die 

gedoneerd wordt gaat uiteindelijk naar het project. Er worden dus geen vacatiegelden uitbetaald aan de leden van de 

stichting. 

De stichting start voornamelijk projecten in Marokko, in Marokko heeft de stichting diverse vaste krachten die het 

project meelopen samen met de donateurs/vrijwilligers uit Nederland. De stichting heeft enthousiaste en betrouwbare 

vrijwilligers nodig om de projecten in de praktijk te realiseren. De afgeronde projecten bewijzen inclusief de 

getuigenissen van de vrijwilligers dat de gelden inderdaad bij de behoeftigen terechtkomen. 

De donateurs zijn personen of organisaties die de stichting van giften, goederen en/of diensten voorzien. De donateurs 

helpen gezamenlijk de stichting het doel van het project te realiseren. 

De stichting werft inkomsten met als bronnen donaties/giften, bijdrage aan de activiteiten en fondsenwerving. De 

werving vindt kleinschalig plaats maar ook grootschalig door middel van benefieten en events. Zowel privé als zakelijk 

profiteert de stichting van mond-tot-mond reclame om financiële middelen te verkrijgen en nieuwe donateurs te 

werven. 
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 2.3 BEHEER EN VERANTWOORDING 

De penningmeester legt verantwoording af aan het bestuur en de financieel adviseur omtrent de boekhoudkundige 

vastlegging en besteding van de gelden.  

De opbrengsten van de inzamelingen worden gestort op een rekening bij de bank van de stichting. Online en offline 

toegang hiertoe geschiedt door minimaal twee personen waaronder in ieder geval de penningmeester. Toegang tot de 

rekening door slechts een persoon is dus uitgesloten en belangrijk uit het oogpunt van Interne Controle en 

Administratieve Organisatie. 

2.4  HET BEHEER EN DE BESTEDING VAN HET VERMOGEN  

Stichting Agawaat al Iman is als Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) verplicht een administratie uit te voeren. Uit 
deze administratie moet blijken. 

o Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald  
o Welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld  
o Het beheer van de instelling. 

Dat geldt ook voor alle kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. De leden 
van de stichting zetten zich volledig vrijwillig in zonder enige vorm van beloning. Daarnaast worden er geen vacatiegeld 
uitbetaald aan de leden van de stichting.  

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot met 31 december van het jaar daaraanvolgend) wordt door 
de penningmeester de boeken afgesloten. De stichting valt onder de wetgeving Art 2:361 lid 2 Burgerlijk Wetboek: 
De coöperatie dient de winst-en-verliesrekening te vervangen door een exploitatierekening indien het vereiste inzicht 
daarmee wordt gediend. 

Uit de wetgeving en Raad voor Jaarverslagging richtlijn blijkt dat de stichting geen wint-verlies berekening dient op te 
stellen. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en 
dechargeert de penningmeester.  

Als blijkt dat Stichting Agawaat al Iman haar beoogde doelen heeft bereikt dan kan de stichting worden opgeheven. De 
stichting is dan verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang 
dient, het batig saldo wordt besteed. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald. 
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Donkergroen = Hoe maken we gebruik van sterkte x om in te spelen op kans y? 

Donkergrijs = Hoe maken we gebruik van sterkte x om bedreiging y af te weren? 

Groen = Hoe versterken we zwakte x om in te spelen op kans y? 

Grijs =Hoe versterken we zwakte x om bedreiging y af te weren? 

Hoofdstuk 3: SWOT-analyse 

3.1 SWOT ANALYSE 

 

 

 

3.2 CONFRONTATIE MATRIX 

Met de hiervoor weergegeven SWOT stelt de stichting de confrontatiematrix op welke hieronder is weergegeven. De 

confrontatiematrix geeft inzicht in de belemmerde en bijhorende factoren die een rol spelen bij de verandering. Dit met 

als doel een weloverwogen overzicht met strategische opties voor de onderneming te kunnen maken dat vervolgens als 

basis dient voor de strategiebepaling. 
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Strategievragen 

 
Opportunity’s 

 
Treats 

 
Behoeftezorg, waterbronnen, 

educatie en opvang blijft groot in 
Marokko 

 
Overschrijding van de budgetten 

 
 
 
 
 
 

Strength 

 
 
 
 

Maatwerk 

 
 
De stichting heeft met een lokaal op 
maat gerichte benadering en 
krachtige positie, vanwege 
gemotiveerd en toegewijde bestuur 
en vrijwilligers, de behoefte aan 
ontwikkeling in Marokko niet alleen 
succesvol kunnen invullen maar ook 
uitbouwen.  

 
 
Met het maatwerk heeft de 
stichting te maken met mensen 
uit meerdere disciplines welke elk 
hun regelgeving hebben. Dit kan 
lokaal kostenoverschrijding tot 
gevolg hebben. Dit dient 
gemonitord te worden door 
regelmatig online en telefonisch 
met de lokale 
vertegenwoordigers overleg te 
plegen en bij te sturen. Het is 
belangrijk dat de stichting op de 
hoogte is van de lokale 
regelgeving. 
 

 
 
 

Toegewijd 
bestuur 

 
 
 
 
 
 

Weakness 

 
 
 
 
 
 

Kleinschalig en 
dus kwetsbaar 

 
De promotie dient sterk te zijn en 
tijdig plaats te vinden zodat op korte 
termijn extra gelden worden 
gegenereerd en de 
naamsbekendheid en financiële 
reserves worden vergoot. Hiermee 
kan de stichting het concept 
opschalen en een sterke financiële 
positie zodat we de projecten 
kunnen blijven ontwikkelen 

 
Het wordt snel opgeschaald met 
behulp van sterkte promotie 
kunnen vanwege de te ontstane 
buffer overschrijding van de 
budgetten worden opgevangen 



 
 

15 
 

Bijlage. Projecten 2019 
 

1. WATERPUTTEN 
Op 9 december heeft de stichting een benefiet georganiseerd ten behoeve van het bouwen van een 

waterput in dar kebdani (Nador). De stichting heeft  tijdens de benefiet vele donaties mogen ontvangen, 

waarbij er besloten is om in meerdere landen waterputten te bouwen. Er is met een deel van het bedrag 

een waterput gebouwd in Ghana. Ook is er een bedrag gedoneerd aan stichting voor de mens, zij gaan met 

dat geld een waterput in Pakistan bouwen. 

De stichting is momenteel bezig met het graven van een waterput in omgeving Nador. Daarnaast is er een 

gezin dat in een klein dorpje in Marokko woont dat gestart was met het graven van een waterput. Helaas 

konden zij dit niet afmaken door het te kort aan geld. De stichting heeft dit gezin geholpen de put verder te 

bouwen, hier heeft niet alleen het gezin profijt van maar ook de mensen die in de buurt wonen. Met de rest 

van de donaties zijn er twee andere waterputten ingegraven in dorpen buiten  Nador. 

2. KOELKAST VOOR WEDUWE MET DRIE KINDEREN 

De stichting kreeg een verzoek binnen van een weduwe met drie kinderen uit Nador, Marokko. De weduwe 

zat al een aantal weken zonder koelkast. Haar wens was een koelkast in huis te hebben, zodat haar kinderen 

geen bedorven voedsel zouden eten. De stichting heeft een oproep geplaats en dankzij donateurs heeft de 

weduwe nu een koelkast in huis.  

 

3. ZIEKE YASSINE 
Kleine Yassine uit Tanger was begin 2018 geopereerd aan zijn ogen. Hij had ontstoken bultjes in zijn ogen, 

helaas was de operatie niet geslaagd. Hij raakte tijdens de operatie in coma. Nadat hij na een jaar uit de 

coma ontwaakte bleek de ontsteking zijn hersenen te hebben aangetast. Hierdoor is hij niet meer instaat 

normaal te ademen en te eten. Hij ademt door een slangetje via zijn keel. Voeding gaat ook via een slangetje 

via zijn buik. Helaas is hij hierdoor ook blind geraakt. 

De ziekte die Yassine heeft is in Marokko niet te behandelen. Zij hebben daar de middelen niet voor, in het 

buitenland is er mogelijk wel een kans voor een behandeling. De moeder van deze jongen leeft in armoede, 

zij kan de medicatie niet betalen. Het is voor de moeder pijnlijk om haar zoontje elke dag achteruit te zien 

gaan. 

De stichting heeft samen met de vrijwilligers en de donateurs ervoor gezorgd dat Yassine financieel werd 

ondersteund zodat zijn medicatie kon worden bekostigd. Daarnaast heeft Yassine een ziekenhuisbed 

ontvangen.  
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4. MAN IN COMA 
De stichting kreeg een oproep voor een 35-jarige man die tijdens het werken in de bouw van 

drie verdiepingen is gevallen en gewond is geraakt. Tijdens de val was er ook een volle emmer met cement op 

zijn borst gevallen.  

Hij lag op de intensive care in de Alhassani ziekenhuis in Nador. De toestand van de man bevond zich helaas een 

lange tijd in kritieke toestand, door de val de emmer met cement had hij veel vocht in zijn longen. De vocht 

werd met een buisje via zijn keel eruit gezogen. De man is geopereerd aan zijn been en de artsen hebben 

pennen en schroeven geplaatst. De operatie werd gratis uitgevoerd, alleen diende de pennen en schroeven 

worden bekostigd.  

Deze man leeft in armoede, de medicatiekosten kon hij zich helaas niet veroorloven. Destijds was de vrouw van 

de man driel maanden zwanger  en een jong kind van vier jaar. De donateurs en de vrijwilligers hebben 

uiteindelijk meegeholpen met het betalen van de medische kosten.  

 

5. WEDUWE MET DARMKANKER 
De stichting kreeg een oproep van een wanhopige weduwe die in armoede leeft en helaas darmkanker heeft. Er 

werd in eerste instantie gedacht dat ze een darmbacterie had, maar dat bleek niet het geval te zijn. De artsen 

hadden op drie plekken in haar darmen kanker geconstateerd. 

Haar dochter is ook overleden aan darmkanker. De artsen hadden gezegd dat zij zo snel mogelijk (binnen een 

week) geopereerd moest worden in Rabat, Marokko. Alvorens zij geopereerd werd diende zij eerst bestraald te 

worden in het ziekenhuis van Al-hoceima in Marokko. Met behulp van de donateurs is de weduwe bestraald en 

geopereerd aan haar ziekte.  

 

6. INZAMELING WINTERJASSEN 
In februari was de stichting een inzameling gestart voor het inkopen van winterjassen voor arme weeskinderen 

in Marokko. Hoewel het doel was om winterjassen te kopen om de winter doorheen te komen, zijn de 

donateurs zo gul geweest dat de stichting meerdere kledingstukken heeft aangeschaft en uitgedeeld aan de 

weeskinderen.  
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7. BRUILOFT ARME JONGEVROUW 

Het is voor elk vrouw een droom om een mooie bruiloft te geven in een mooie zaal met een 
visagist, taart, zaal etc. Maar helaas is het niet voor iedereen realistisch. De stichting had een oproep ontvangen 
vanuit Kenitra via onze vrijwilliger in Marokko. Het ging om een jonge vrouw die in grote armoede leeft en die 
zou gaan trouwen met een man die in hetzelfde schuitje leeft, aldus in armoede. 
Deze bruid vroeg niet om een visagiste of een zaal. Deze bruid vroeg om de volgende basisbehoeftes: 

o Matras 

o Dekens en lakens 

o Een etentje al is het maar twee borden vlees. 
De stichting heeft samen met de donateurs en vrijwilligers ervoor gezorgd dat ze een matras, dekens, lakens en 

een etentje kreeg op haar bruiloft.  

 

8. WEESMEISJE SOMIA 
Voor een 13-jarige weesmeisje Somia uit Nador (Marokko) was de stichting op zoek naar vaste donateurs. Somia 

verloor haar vader toen ze 9 jaar oud was. Een trieste gebeurtenis voor elke kind. Na een beetje het verlies te 

kunnen verwerken, had Somia in 2018 haar moeder verloren.  

Somia leefde samen met haar 23-jarige broer in een huurwoning. De huur was €130,- p.m. Vanwege hun 

leefomstandigheden hadden ze een huurachterstand van 10 maanden. De eigenaar maakt het hun niet 

makkelijk en wilde dat ze het huisje gingen verlaten. Somia heeft nog een broer van 17 jaar oud. Deze broer is 

door de moeder afgestaan aan een weeshuis te Melilia, Spanje. Omdat ze in een behoorlijke armoede leefden 

hoopte de moeder op deze manier minstens één van haar kinderen een beter leven te laten leiden.   

 

Hoewel de stichting alleen maar hoopte voor vaste donateurs om de huur te betalen. Waren de donateurs zo 

gul met de donaties dat de stichting een eigen appartement voor Somia en haar broer konden kopen in Nador.  

 

9. INZAMELING SCOOTMOBIEL 
De stichting kreeg een verzoek van een arme bejaarde man uit de omgeving Nador (Marokko). Zijn verzoek was 

om hem te voorzien van een scootmobiel waar hij helemaal afhankelijk van is. Hij beschikte zelf al een aantal 

jaren over een kinderscootmobiel, waarin hij eigenlijk met heel veel pijn en moeite in paste. Hij moest zijn benen 

vastbinden om erin te kunnen passen en dat veroorzaakte bij hem veel pijn en ongemak. 

Dankzij de vrijwilligers en donateurs heeft de stichting een nieuwe scootmobiel voor de bejaarde man kunnen 

aanschaffen. 
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10. VOEDSELPAKKET 
De stichting heeft samen met de vrijwilligers tijdens de ramadan voedselpakketten 

uitgedeeld aan arme gezinnen in Marokko. De voedselpakketten werden onder andere in Nador, Tanger, Asila, 

Ben Tayeb etc. uitgedeeld.  

In één voedselpakket zat: 

o 6 liter melk 

o Halve kilo thee 

o Halve kilo koffie 

o 4 kilo suiker 

o 2 kilo rijst 

o 2 kilo linzen 

o 2 kilo vermicelli  

o 1 kilo olijfolie 

o 5 kilo zonnebloemolie.  

Dankzij de donateurs hebben uiteindelijk 90 arme gezinnen een voedselpakket kunnen ontvangen. 

11. OPERATIE GEWONDE MAN 
Een man uit Larache in Marokko had een spoedoperatie nodig aan zijn been. Er moesten ijzeren pennen worden 

geplaatst, omdat het aan meerdere plekken was gebroken. Het gezin van de gewonde man bestaat uit een 

gehandicapt broertje en zijn zusje. Zijn ouders zijn overleden en hij werkt voor zijn broertje en zusje.  

 

De man was aan werk op zijn vissersbootje en knalde hard tegen een rots aan. Hij had hierdoor zijn been 

gebroken op verschillende plekken. Voor het gips hadden zijn collega’s van de visserij geld ingezameld om zijn 

been in het gips te zetten. Dit was helaas niet voldoende. Er diende ijzeren pennen in zijn been geplaatst te 

worden om spoedig te genezen.  

Nadat de stichting een oproep heeft geplaatst. Heeft de stichting voldoende donaties kunnen inzamelen. De 

man heeft onderhand een geslaagde operatie gehad. 

12. GEHANDICAPTE KINDEREN KENITRA 
De stichting heeft een oproep gekregen voor een gezin in Marokko met vijf kinderen, waarvan drie kinderen 

geestelijk en lichamelijk gehandicapt zijn. Ze leven in een heel klein huisje.  

Douche wordt onder andere gebruikt als opbergplek en de muren zitten vol schimmel. Voor een gezonde 

persoon is deze situatie al niet gezond en al helemaal voor kinderen die lichamelijk niet gezond zijn. 

Kinderen zijn de hele dag aan het schreeuwen en slaan zichzelf tegen de muur. De andere twee kinderen kunnen 

niet normaal opgroeien. Ze leven te dicht op elkaar. Geestelijk is het geen gezonde leefsituatie voor het gezin. 

De stichting zamelt in 2020 verder voor dit gezin in om een nieuw huis te kopen waarbij de kinderen een 

gezonde leefomgeving kunnen opgroeien.  
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13. INZAMELING BRANDWONDEN MAN 
Een 34-jarige man had tijdens het barbecueën een epileptische aanval gehad, waarnaar hij 

op de barbecue was gevallen. Hij had derdegraadsbrandwonden. De man leefde in armoede en heeft verder 

niemand, zijn ouders zijn beide gestorven.  

De vrijwilliger van de stichting was met de man naar meerdere ziekenhuizen gegaan. Helaas hadden meerdere 

ziekenhuizen hem afgewezen omdat zijn brandwonden niet te behandelen was in het ziekenhuis. De stichting 

had online een oproep geplaatst om zijn medische kosten te kunnen bekostigen De man werd opgenomen in 

een privékliniek waar hij wel behandeld kon worden. Dankzij de donaties van de donateurs is de man behandeld 

aan zijn brandwonden. 

14. SUIKERFEEST OUTFIT  
De stichting was een inzameling gestart om nieuwe kleding outfit te kopen voor wees-en arme kinderen. De 

stichting wilde de arme en weeskinderen verblijden met een gloednieuwe outfit voor het Suikerfeest, om dit te 

realiseren had de stichting een online oproep geplaats. 

Door de donaties van de donateurs heeft de stichting nieuwe outfits kunnen kopen. De vrijwilligers hebben de 

outfits aan 43 wees-en arme kinderen uitgedeeld in Marokko.  

15. ZAKAAT AL FITR 
Zakaat Al Fitr is een liefdadigheid en wordt uitgegeven op de dag van de Suikerfeest of een paar dagen ervóór in 

de maand Ramadan. De stichting was tijdens de Ramadan 2019 een inzameling gestart om na de Ramadan 

voedsel uit te delen aan de weeskinderen van de Koran school. .  

16. DRIE ZUSJES 
Een 35-jarige vrouw uit Nador is na haar bevalling overleden in het ziekenhuis van de overheid. De overleden 

vrouw is bevallen van een dochtertje. De vrouw heeft nog twee andere dochters van vier en twee jaar, de man 

van deze overleden vrouw was op het moment dat de vrouw overleed ook in het ziekenhuis opgenomen met 

longziekte. De overleden vrouw was de kostwinnaar binnen het gezin, aangezien haar man ziek is. Zij werkte als 

naaister. 

De dochters worden opgevangen door hun tantes (de zusjes van hun moeder). Deze tantes zijn zelf ook wees, ze 

hebben geen ouders meer, geen gezin en leven in armoede. 

De stichting had een oproep geplaatst met een verzoek om donateurs te werven die financiel ondersteuningen 

kunnen bieden aan de zusjes. Kleding en voedsel voor de meisjes en voor de babyluiers, melk etc. Tevens zocht 

de stichting donateurs die konden helpen met de kosten voor de behandeling en medicijnen voor de man. De 

stichting heeft uiteindelijk meerdere vaste donateurs voor dit gezin gevonden die maandelijks een contributie 

overmaken en dankzij de samenwerking met de vrijwilligers en donateurs zal er in 2020 een appartement voor 

de dit gezin worden gekocht 
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17. EID OFFERFEEST 
Elk gezin en elk kind verheugt zich op dit belangrijke feest van het jaar, het Offerfeest. Het is 

pas compleet als elk gezin een offerschaap heeft. Dit kan helaas niet iedereen veroorloven en daarom wil de 

stichting elk jaar zoveel mogelijk zeer arme gezinnen blij maken.  

De stichting heeft in 2019 22gezinnen, weeskinderen en arme kinderen een glimlach bezorgd door een 

offerschaap te bezorgen.  

 

18. ROLSTOEL BEJAARDE VROUW 
De vrijwilligers van de stichting kregen een oproep van een bejaarde van uit Oujda, Marokko binnen. De 

bejaarde vrouw zou aan haar been geamputeerd worden. De bejaarde vrouw had met spoed een rolstoel nodig. 

Dankzij een donateur heeft de vrouw binnen twee dagen tijd een nieuwe rolstoel ontvangen.  

 

19. VROUW MET BORSTKANKER 

De stichting ontving een oproep van een gezin uit Nador die in grote armoede leeft. Het ging om een gezin dat 

bestaat uit 11 kinderen en een moeder, de vader is 11 jaar geleden overleden. 

Hun dochter van 32 jaar kampt met meerdere ziektes, al op 12-jarige leeftijd werd ze gediagnostiseerd met 

depressie waardoor ze niet meer praat en erg agressief is, daar slikt zij medicijnen voor. Naast de depressie 

heeft ze ook borstkanker. De chemotherapie en operatie werden vergoed door de verzekering. De andere 

kosten voor het onderzoeken en medicatie werden helaas niet vergoed. De moeder zelf heeft een cyste in haar 

rug, waar ze momenteel medicijnen voor slikt. Zij diende geopereerd te worden, maar durft de operatie niet 

aan, ze was bang dat de operatie niet zal slagen en er niemand meer is die voor haar kinderen kan zorgen. 

De moeder heeft gelukkig wel een eigen huis, maar dat is behoorlijk onbewoonbaar. Ongeacht dat het 

onbewoonbaar is, is de moeder tevreden dat ze een dak boven haar hoofd heeft. De stichting had een oproep 

geplaatst om vaste donateurs voor dit gezin te werven. Voor dit gezin zijn er momenteel vaste donateurs die de 

medicatie en medische onderzoeken bekostigen. 
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20. 7-JARIGE ARWA MET HERSEN TUMOR 

7-jarige Arwa uit Casablanca kreeg in september 2019 spontane hoofdpijnklachten en kon 
ineens niet meer lopen. Ze was naar de dokter geweest en die gaven aan dat het niks ernstigs was en dat ze 
weer naar huis kon gaan. Twee dagen later kon Arwa de pijn in haar hoofd niet meer volhouden en ze 
schreeuwde het uit van de pijn.  
 
Terug bij de arts hadden ze haar met spoed opgenomen en een scan gemaakt van haar hoofd. Het bleek dat 
kleine Arwa een tumor in haar hoofd had en die aan het lekken was. Door het lekken van de tumor kreeg ze 
vochtophoping in haar hoofd die ervoor heeft gezorgd dat ze niet meer kan zien en half verlamd is. De 
ziekenhuis opname en slangen die het vocht uit de hersenen van Arwa zogen waren erg duur. De stichting heeft 
doormiddel van donaties gedeeltelijk de ziekenhuisopname en behandeling betaald. 

 

21. WEESKINDEREN 
De stichting is al een hele lange tijd gestart met het koppelen van weeskinderen aan gezinnen in Nederland en 

België. Dat project is erg geslaagd. In totaal heeft de stichting 96 weeskinderen gekoppeld aan donateurs in 

Nederland en België.  

 

22. GEZIN IN NOOD 

De stichting had een oproep binnen gekregen van een moeder met twee kinderen uit Marokko. De vader van de 

kinderen is al ongeveer 10 jaar overleden. Het gezin is uit hun huis gezet door de broer van haar overleden man 

die beweert dat hij het huis heeft gekocht. Het gezin is op straat beland. Ook heeft ze haar kinderen laten 

stoppen met school zodat ze bij haar kunnen blijven. Haar arme buren hebben het gezin inmiddels een kamertje 

gegeven waar ze kunnen slapen met z’n drieën (zonder keuken of badkamer). 

De moeder wenst niet veel, ze wil alleen een slaapkamer, een badkamer en een keuken. De stichting heeft met 

behulp van de vrijwilligers en donateurs een huis laten bouwen. Het doel is dat het in 2020 volledig gebouwd is.   

 

23. WEDUWE ZONDER HUIS 

De stichting kreeg een oproep binnen van een weduwe uit Nador met twee kinderen, twee meisje van acht en 
drie jaar. De vader van de meisjes is in 2018 overleden. De weduwe werd de woning uitgegooid door de broer 
van haar man. Toen haar man nog leefde hadden haar man en haar zwager samen een grondstuk gekocht en 
een huis gebouwd waar zij samen in verbleven. Blijkbaar wijzen de papieren erop dat zowel het grondstuk als 
het huis op de naam van haar zwager staat en niet op die van haar man. Zij is naar de rechter gestapt, maar 
helaas had ze geen poot om op te staan. 
 

Ze mochten alleen in de schuur verblijven zonder elektra. De schoonouders van de weduwe willen niks aan de 
situatie veranderen en sturen haar naar haar ouders. De ouders van de weduwe zijn zelf erg arm en kunnen ook 
niks voor hun dochter betekenen. De stichting heeft een huurhuis gevonden waarin ze kunnen verblijven. De 
stichting heeft vaste donateurs kunnen werven die de huur van het huis voor de weduwe en haar kinderen 
betalen. 
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24. WINTERDEKENS 

Het was pijnlijke van onze vrijwilligers uit Marokko te horen dat de behoeftigen met de hele gezin één deken 
delen. De stichting wilde zoveel mogelijk gezinnen voorzien met minstens twee dekens per gezin.  
 
Dankzij de gulle donaties van de donateurs, was het mogelijk om 40 dekens te kopen. De vrijwilligers hebben de 
dekens uitgedeeld aan de weeskinderen en arme gezinnen. In totaal zijn er 20 gezinnen verblijd met warme 
dekens. 

 

25. DAR EL KORAN 

De stichting heeft in november 2019 de school Dar el Koran in Marokko benaderd met de vraag of ze wat te kort 
komen. De school telt 30 kinderen, het zijn weeskinderen of kinderen die uit arme gezinnen komen. Hun eerste 
verzoek was winterkleding en tweede verzoek was één keer per week een fatsoenlijke maaltijd. 

Hun verzoek is dankzij de donateurs en vrijwilligers gehonoreerd. Door de donaties hebben de kinderen 
winterkledingen ontvangen en krijgen wekelijks een fatsoenlijke maaltijd het hele jaar door. Daarnaast hebben 
ze nieuwe kussens en zitmatrassen ontvangen 

 

26. 70-JARIGE VROUW MET LEVERZIEKTE  
Een bejaarde vrouw van 70 jaar had de stichting om hulp gevraagd. Deze bejaarde vrouw leefde in armoede in 

een huurhuis samen met haar zoon en zijn gezin. De artsen hadden leverziekte bij haar geconstateerd en 

ophoping van vocht waardoor er open wonden ontstond over haar hele lichaam. Daarnaast had deze vrouw last 

van astma.  

Ze gebruikte 25 euro aan medicatie per vier dagen voor haar leverziekte. Ook moest ze twee keer per maand de 

vocht laten verwijderen, ongeveer 8 liter vocht, de kosten bedroegen ongeveer 100 euro per maand. De zoon 

kon de medicatie niet bekostigen en ook de behandelingen in het ziekenhuis niet. De bejaarde vrouw woont zelf 

in Laaraich (Marokko) en diende elke keer naar Tanger te reizen om de vocht te laten verwijderen. Helaas kon ze 

ook de reis niet betalen. 

Aangezien het arme mensen betrof wilde het ziekenhuis ook geen verdere onderzoek doen. De stichting had 

een oproep geplaats om de medische kosten en eventueel een onderzoek opname in de kliniek te willen 

bekostigen met de hulp van de donateurs. Kort na de oproep was de vrouw overleden aan haar ziekte.  


