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1.1 Bestuursverslag
18 juli 2020
Bij het terugblikken op het jaar 2019 gaan onze gedachten uit naar Irak, het land dat in de afgelopen decennia geteisterd is door bruut geweld, oorlog
en armoede. Onze gedachten gaan uit naar de vele oorlogsslachtoffers die Irak de afgelopen jaren heeft gekend. Ook gaan onze gedachten uit naar de
jonge kinderen die zonder ouder(s) het leven moeten voortzetten. Last but not at least, gaan onze gedachten uit naar de vrouwen die dankzij de oorlog
als weduwen in het eeuwige verdriet zijn geslagen. Stichting steun weeskinderen in Irak blijft zich onvermoeibaar inzetten, om middels fondsenwerving,
om het sprankeltje hoop die de weeskinderen en weduwen in Irak missen, weer in hen te laten bloeien. Ook in het jaar 2019 hebben de leden van de
stichting zich ingezet om zoveel mogelijk weduwen en weeskinderen te bereiken. In het jaar 2019 heeft de stichting getracht om een tal van
hoofddoelstellingen te behalen ter ontwikkeling van de stichting zelf en haar werkzaamheden. Deze doelstellingen waren onder meer:
- Verhogen van de opbrengsten uit fondsenwerving.
- Meer kwalitatieve projecten die bijdragen aan een long-term oplossing.
- Vernieuwen van de website van de stichting, waar men op kan doneren en gebruiksvriendelijk is.
- Het toevoegen van nieuwe leden die de stichting mee helpen dragen.
- De stichting actiever en professioneler te besturen.
- Vergroten van bereik van het jaarlijkse Ramadan project.
De stichting kan met trots zeggen dat alle hoofddoelstellingen met genoegen behaald zijn! De stichting is bekender geworden onder de donateurs.
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Het is onder de Irakezen in Nederland steeds meer een gewoonte geworden dat ‘de’ plek om te doneren Stichting Steun weeskinderen in Irak is. Wij
hebben onze donateurs dan ook nooit teleurgesteld en zijn altijd met goed nieuws gekomen. Van creativiteit tot aan de puntjes uitvoeren van
projecten, de stichting moeide zich in het jaar 2019 weer volop om de weeskinderen en weduwen een glimlach te bezorgen. Dat heeft zich dan ook
duidelijk in de cijfers vertaald:
- De opbrengsten uit fondsenwerving zijn verbeterd.
- Het aantal likes op de facebook pagina is met 41 procent gestegen, vergeleken met het begin van het jaar.
- Het bereik van het Ramadan project is gestegen.
- Het bereik op Instagram is gestegen met 47 procent.
De stichting is enorm blij om de geboekte resultaten! Voor de toekomst willen wij deze hoofddoelstellingen hanteren en uitbreiden met nieuwe
doelstellingen.
Wij willen hierbij onze trouwe donateurs enorm bedanken en een speciale plaats geven in dit jaarverslag vanwege hun loyale steun. Zonder de
donateurs kunnen wij onze doelstellingen niet realiseren. Ook een oprechte dank aan de vrijwilligers die aan de projecten mee hebben gewerkt en de
kinderen blij hebben gemaakt!

S. Al Madjied
Voorzitter
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1.2 Doelstellingen, visie en missie.
Door de jarenlange oorlog en onrust is Irak ongeëvenaard geteisterd. Oorlog,
bomexplosies en terrorisme, geen dag gaat er voorbij zonder dat Irak er mee te
kampen heeft. Rust lijkt er maar niet van te komen en de opbouw verloopt erg traag.
Aan de oorlog en onrust heeft Irak maar liefst 4 miljoen weeskinderen overgehouden.
De lokale stichtingen en overheidsinstanties kunnen niet altijd genoeg steun bieden.
Om die reden is op 12-12-2008 de Stichting steun weeskinderen in Irak in het leven
geroepen door mevrouw M.H. Ribberink, mevrouw S. Madjied en mevrouw I. Koningvan der Staaij.
De stichting heeft een tweeledig doel:
- Samenwerking tussen vrouwen uit Nederland en vrouwen uit Irak te bevorderen.
- Fondswerving om steun te kunnen bieden aan hulpbehoevende weeskinderen en
weduwen in Irak.

Intussen is de stichting uitgegroeid tot een bekende en vertrouwde medium om de behoeftige weeskinderen in Irak te helpen. De voorzitter, de
bestuursleden en vrijwilligers zetten de handen bijeen om de toekomst van de behoeftigen te waarborgen.
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Visie – De overtuiging van waaruit wij opereren
De vele slachtoffers van het geweld dat Irak in de afgelopen decennia heeft geteisterd laat ons als stichting niet koud. De stichting is er dan ook van
overtuigd dat met de nodige aandacht en samenwerking de omstandigheden van de weeskinderen en weduwen in Irak verbeterd kunnen worden. Wij
zijn er van bewust dat niet alle gevallen verholpen kunnen worden, maar dat houdt ons niet tegen om daar waar wij in kunnen grijpen, de situaties
met beide handen aan te grijpen en op te lossen. De stichting bestaat om de kansarme weeskinderen en weduwen die aan hun lot over zijn gelaten, te
helpen weer hoop te krijgen in een betere toekomst.

Missie – Hoe wij invulling geven aan die overtuiging
Stichting steun weeskinderen in Irak wil bijdragen aan de verbetering van de
leefomstandigheden van de weeskinderen en weduwen in Irak. Dit doen wij door
financiële bijdragen en levensmiddelen te schenken aan kansarme gezinnen,
inkomstenbronnen te genereren en bouwprojecten te bewerkstelligen. De
aandachtsgebieden die we steunen om invulling te geven aan onze missie:
- De Nederlandse gemeenschap bewust te maken van de noodlottige situatie waarin
vele gezinnen in Irak leven.
- Kansarme gezinnen en weeskinderen op te zoeken en hun situaties in te schatten.
- Anticiperen op de situaties door middel van fondsenwerving.
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1.3 Fondsenwerving en evenementen
De stichting probeert via verschillende media naamsbekendheid te werven om zo de weeskinderen op de kaart te zetten.
Via instagram, Facebook en de online website promoot de stichting de activiteiten, oproepen en algemene zaken.
Ook wordt er zo contact gelegd met de donateur, zodat deze overzichtelijk informatie kan verkrijgen inzake de verscheidene lopende campagnes.
Het aantal volgers op instagram gestegen van 494 naar 728. (+47%)
Op Facebook is het aantal likes gestegen van 550 naar 778. (+41%)

Projecten
Net zoals ieder jaar is er in 2019 hard gewerkt om zoveel mogelijk projecten te organiseren. Dit betroffen bouwprojecten, maandelijkse
weduwenuitkeringen, financiële bijdragen, cursussen, onderwijsprojecten en het jaarlijks Ramadan project.
In totaal zijn er circa 59 projecten verricht in het jaar 2019. Dat betekent dat de stichting per maand gemiddeld circa 5 projecten afrondt.

Bouwprojecten
Stichting steun weeskinderen in Irak voert steeds meer bouwprojecten uit om zo alle wensen van de hulpbehoevende gezinnen in vervulling te laten
gaan. De meeste hulpbehoevende gezinnen hebben om te beginnen geen goed onderdak. Door de extreme temperaturen, zowel in de winter als de
zomer, maken de gezinnen barre omstandigheden mee door het gemis van isolering en een goede dak. Financiële middelen zijn dan niet effectief om
in te zetten en de stichting kiest er daarom voor om de primaire levensbehoeften, als een goed onderdak, te financieren. Dit doet de stichting door
aannemers in te huren die een kamer of een dak verbeteren of installeren. In sommige gevallen helpen de vrijwilligers in Irak mee om de
onderhoudswerkzaamheden te verrichten. De stichting neemt op deze manier alle kosten op eigen rekening en zorgt ervoor dat het hulpbehoevend
gezin binnen de kortste keren in kan trekken in een veilig tehuis. In totaal hebben er 3 bouwprojecten in het jaar 2019 plaatsgevonden.
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Maandelijkse (weduwen)uitkering
Een van de manieren waarop de stichting floreert is het uitkeren van maandelijkse bedragen aan hulpbehoevende gezinnen. Deze uitkeringen zijn
vaak nodig in ernstige gevallen waarbij een gezin er noodlottig alleen voor staat. In het geval dat de overheid het gezin op een bureaucratische manier
moeilijk maakt om rond te komen, schiet de stichting te hulp. Op het moment zijn er 16 gezinnen die een maandelijkse uitkering van ons krijgen.
Goedhartige donateurs beloven ons iedere maand het afgesproken bedrag te storten zodat het in handen komt van het gezin. In het jaar 2019 zijn er
in totaal 4 gezinnen bijgekomen die uitkeringen ontvangen.

Cursussen
De stichting steunt alle initiatieven die baankansen vergroten. Op die manier treedt de stichting op ervoor te zorgen dat kansarme gezinnen
onafhankelijk verder kunnen leven. De weduwen in Irak zijn vaak aan hun lot overgelaten nadat de partner is overleden. Omdat de man vaak de
kostwinner is, komen deze vrouwen vaker in moeilijke omstandigheden na het overlijden van de partner. De stichting springt hier dan bij en geeft
deze vrouwen cursussen zodat zij hun eigen inkomsten kunnen genereren. In 2019 heeft de stichting in totaal drie kappers- en naaicursussen gegeven.
Daarbij hebben de betrokkenen na het voltooien van de cursus de benodigde materiaal gekregen om zelfstandig te kunnen opereren. De vruchten
beginnen zich te werpen bij deze aanpak, veel vrouwen kunnen inmiddels zelfstandig hun brood verdienen. Het aantal weduwen die geholpen is met
een cursus voor het jaar 2019 is 5.

Onderwijsprojecten
Precieze cijfers over kinderarbeid in Irak zijn er niet, echter zijn er veel kinderen die door barre omstandigheden genoodzaakt zijn om te werken. Wij
doen er alles aan om de kinderen weer achter de schoolbanken te krijgen. Een kind hoort geen arbeid te verrichten en helemaal niet de kostwinner te
zijn van het huis. Daarom organiseert de stichting verscheidene projecten en activiteiten om de kinderen arbeidvrij te maken. Ieder jaar organiseren
wij het schooluniformen-project waarbij schooluniformen worden uitgedeeld aan arme gezinnen. In 2019 heeft de stichting maar liefst 652
weeskinderen blij gemaakt met een nieuw schoolpak. Wij zijn erg trots op de kinderen die nu weer van hun recht op onderwijs mogen genieten.
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1.4 Organisatie en bestuur
Stichting steun weeskinderen in Irak heeft enkel vrijwilligers in dienst. In het jaar 2019 zijn er twee nieuwe leden toegevoegd die graag hun mouwen
opstropen om bij te dragen aan een beter Irak. De stichting heeft een voorzitter, meerdere bestuurders en vrijwilligers c.q. leden. In Irak heeft de
stichting tevens projectleiders die daar samenwerken met de bestuurders van de stichting. De organisatiestructuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter

Bestuurder

Projectleider
Irak

Bestuurder

Bestuurder

Vrijwilliger

Vrijwilliger

De voorzitter van de stichting is Mw. S. Madjied. De bestuurders van de stichting zijn respectievelijk:
De heer Al Dunein en de heer M Ali.
De vrijwilligers zijn: de heer D. Aziz, H. Ali en Mw. N Abdulhussain.
Ten slotte laat de stichting zich graag adviseren door Mw. I de Koning.
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1.5 Eindwoord
Namens de bestuursleden willen wij dit jaarverslag eindigen met het bedanken van iedereen die heeft bijgedragen aan de activiteiten.
In het jaar 2019 is er veel progressie geboekt en wij zijn als stichting erg blij dat wij deze fasen samen met de donateurs mogen bewandelen.
Ook willen wij de vrijwilligers bedanken die het hele jaar door klaarstonden voor de kinderen om ze in het zonnetje te zetten.
Wij hopen dat wij onze activiteiten in de toekomst verder kunnen voortzetten en hopen op jullie eeuwige steun.
Bestuursleden Stichting Steun Weeskinderen in Irak
S. Madjied
M. Ali
N. Abdulhussain

info@weeskinderen-irak.com
www.weeskinderen-irak.com
https://www.facebook.com/Stichting.Weeskinderen.Irak/
IBAN: NL69RABO 012701371
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2 Jaarrekening
Financieel verslag van Stichting Steun Weeskinderen Irak over de periode 1 Januari 2019 tot 1 januari 2020
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