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2015 was een jaar van 

vluchtelingendrama evenals het 

voorgaande jaar.  De droogte in Afrika 

die miljoenen mensen zal treffen, heeft 

in 2015 niet de nodige aandacht 

gekregen om de dreigende 

hongersnood effectief aan te pakken. 

 

Als stichting Time to Help Nederland 

(TTH) hebben wij, samen met onze  

vrijwilligers en de partner organisaties 

zowel op nationaal als op 

internationaal niveau projecten 

uitgevoerd gericht op hulp aan mensen 

in nood en minderbedeelden.  

 

In dat kader zijn wij in 2015 

doorgegaan met het bieden van 

structurele oplossingen, zoals het 

renoveren en inrichten van 

weeshuizen, bouwen van waterputten 

voor schoon drinkwater. 

 

Daarnaast hebben wij internationaal, 

periodiek terugkerende projecten, 

zoals medische programma`s, 

voedselhulp, kledinginzameling e.d. 

uitgevoerd. Daarbij kregen de 

vluchtelingen in Europa in 2015 meer 

aandacht. 

 

In eigen land hebben wij, onder meer 

in samenwerking met de Voedselbank 

Rotterdam en onze enthousiaste 

vrijwilligers voedsel  ingezameld in een 

aantal vestigingen van Albert Heijn, 

voor de mensen in Nederland die 

onder de armoedegrens leven. 

Namens TTH wil ik Albert Heijn 

bedanken voor de betrokkenheid bij de 

armoedebestrijding. 

 

Middels mediacampagne hebben wij 

ook getracht meer aandacht te vragen 

voor de armoedebestrijding in de 

derdewereld landen. 

 

In dat kader  hebben wij – met dank 

aan ‘Golgecen Photography’- een foto 

expositie in onze galerij gehouden met 

het devies  “Gifts From Your Heart!”. 

Een aantal bekendheden hebben daar 

aan bijgedragen. 

 



 

Drs. Ismail Sevinc 

Bestuursvoorzitter 

Time to Help 

Nederland 

Onze grote dank gaat uit naar onze 

donateurs en gepassioneerde 

vrijwilligers die dit allemaal mede 

mogelijk hebben gemaakt. 

 

Als hulporganisatie kunnen wij meer 

‘schouders’ gebruiken. Onze 

vrijwilligers zullen derhalve 

doorgegaan met het werven van 

donateurs en nieuwe vrijwilligers..  

 

Zo hopen wij in de toekomst meer 

mensen in nood te kunnen helpen 

Ook in 2016 zullen wij onze inspanning 

en donaties breed inzetten, echter met 

nadruk op  projecten aangaande 

droogte bestrijding en voedselhulp, 

daar waar mensen in de wereld het 

hardst getroffen worden. 

 

Als hulporganisatie hopen wij tenslotte 

dat er aan de vluchtelingendrama  in 

2016 snel een einde aan komt en dat 

de vluchteling veilig terug kunnen naar 

eigen land. 

 

Drs. Ismail Sevinc 

Bestuursvoorzitter    

  

Dhr. Ömer Tozkoparan 

Coördinator/directeur 

Stichting TTH   

 

 



 



Visie 

Missie & 

Doelstellingen 

Stichting Time to Help Nederland 

Stichting Time to Help Nederland is een 

goede doelenorganisatie opgericht in 

november 2012, die zich wereldwijd inzet 

voor de verbetering van 

levensomstandigheden van de minder 

bedeelden in de samenleving. 

Stichting Time to Help zal in   het vervolg 

weergegeven worden als TTH. 

De internationaal opererende 

hulporganisatie ‘Kimse Yokmu’ is de 

partnerorganisatie van TTH, Naast deze 

partnerorganisatie onderhouden wij 

nauwe contacten met partnerorganisaties 

elders in Europa. TTH heeft haar naam 

eveneens te danken aan de Duitse 

organisatie Time To Help. In 2012 

hebben wij de rechten verkregen om 

onder de naam Time To Help onze 

activiteiten voort te zetten.  

. 

 

 

 

Visie & Missie 

TTH heeft één grote opdracht en zet zich in 

voor ‘de zorg en ondersteuning aan 

iedereen, die dat nodig heeft’, met andere 

woorden; TTH wil een positieve bijdrage 

leveren aan de ontwikkeling in de 

maatschappij met het realiseren van 

succesvolle projecten, door deze samen 

met enthousiaste vrijwilligers te realiseren. 

 

Stichting Time to Help Nederland verwoordt 

haar missie als volgt: ‘Wij zijn er voor 

iedereen die hulp nodig heeft’. 

 

Door krachten te bundelen en kennis te 

delen, bereiken we samen meer 

resultaten. 

 

Voor het ondersteunen van diverse 

projecten en activiteiten werkt stichting Time 

to Help samen met de partnerorganisatie 

‘Kimse Yokmu’ en andere Time to Help 

instellingen binnen Europa. Projecten als, 

weeskinderen, zuiverwater en onderwijs 

lopen samen met de Partnerorganisatie 

‘Kimse Yokmu’.  

 

 



 

Doelstellingen 

TTH heeft ten doel:  

1. Het zowel financieel als materieel 

ondersteunen van de 

hulpbehoevenden;  

 

2. Het bevorderen van een duurzaam 

harmonieuze samenleving, waarin 

het individu enerzijds ruimte en 

mogelijkheden krijgt en benut om 

zichzelf optimaal te ontwikkelen en 

anderzijds verantwoordelijkheid 

draagt en zich optimaal inzet voor 

een vitale, vreedzame en leefbare 

samenleving, en voorts al hetgeen 

met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin van het woord. 

 

 

 

 

 



 



+ 
+ 

Stichting Time to Help zet zich in 

voor ‘iedereen die hulp nodig heeft’ 

en stelt ‘de mens’ centraal in haar 

uitgangspunt. Om voor de 

behoeftigen hulp te kunnen 

realiseren heeft stichting Time to 

Help diverse projecten en 

activiteiten ingezet zowel in binnen- 

en buitenland die een bijdrage 

zullen leveren aan de realisatie van 

de doelstellingen. Het organiseren 

van activiteiten en het ontwikkelen 

van projecten bestaan uit het 

werven van sponsors, donateurs en 

samenwerkingen voor het bestrijden 

van armoede, nood- & 

slachtofferhulp, zorg & onderwijs 

voor weeskinderen, renovatie van 

weeshuizen, medische missies in 

ontwikkelingslanden, het inslaan 

van waterputten en wederopbouw 

van rampgebieden.  

Onze streven is om deze activiteiten 

op grote schaal voor te zetten in 

samenwerking met 

partnerorganisaties en andere 

organisaties die in hetzelfde kader 

actief zijn in binnen en buitenland.   

 

 

Projecten, campagnes & activiteiten 



Omschrijving van de  
Projecten, Campagnes & Activiteiten 

Nood- & Slachtofferhulp 

Aardbevingen, overstromingen, 

vluchtelingen, daar waar een natuurramp 

plaatsvindt, biedt stichting Time to Help in 

samenwerking met partnerorganisaties 

direct hulp door de slachtoffers te 

voorzien van de basisbenodigheden als 

medische zorg, voeding en kleding. 

 

 

Schoon Drinkwater project 

In verschillende kansarme landen werken 

we aan het bouwen van voorzieningen voor 

schoondrinkwater en dragen we bij aan 

zelfredzaamheid van de lokale bevolking.  

 

 

Voedselprojecten 

Stichting Time to Help ondersteunt tijdens 

Ramadan en Offer behoeftigen mensen in 

binnen-  en buitenland door hen te voorzien 

van voedselpakketten en vleespakketten.

 

 



Weesproject 

Ieder kind heeft recht op bescherming, 

respect, liefdevolle thuis, en toegang tot 

onderwijs. Helaas is dit voor velen kinderen 

niet het geval. Miljoenen kansarme 

(wees)kinderen raken wereldwijd dakloos 

en groeien op in zeer slechte 

omstandigheden waarin ze soms alleen 

moeten zien te overleven. Daarom is 

Stichting Time to Help Nederland 

vastberaden en zet zich in voor deze wees 

en kwetsbare kinderen. Samen met 

partnerorganisaties, overheden en 

gemeenschappen zorgen we ervoor dat 

kinderen in een veilige liefdevolle omgeving 

opgroeien en onderwijs krijgen. het bieden 

van onderwijs aan weeskinderen.  

Medische Missie Afrika 

Er worden op verschillende momenten 

binnen het jaar een vijfdaagse medische 

missie georganiseerd naar 

ontwikkelingslanden in Afrika met artsen en 

vrijwilligers. Tijdens deze missie worden er 

gezondheidsscreenings uitgevoerd en 

worden er in diverse dorpen naar behoefte 

medicamenten uitgeschreven.   



‘Sanki Yedim’ – Ik spaar voor jou 

Een liefdadigheidsproject van kinderen voor 

kinderen; ‘Ik spaar voor jou. Dit project 

wordt uitgevoerd door kinderen in Europa 

voor kinderen in arme landen om hun 

toekomstperspectief te verbeteren. 

Onze kinderen en jongeren sparen geld in 

een spaarpot ter ondersteuning van diverse 

initiatieven als wees- en 

onderwijsprojecten. Deze manier van 

sparen zal bijdragen aan de ontwikkeling 

van onze kinderen en jongeren om 

maandenlang op een gecontroleerde en 

niet gedwongen manier te leren delen en 

voelen met andere behoeftige kinderen.

Periodieke bijeenkomsten 

Periodiek streven we naar het organiseren 

van bijeenkomsten, waarin actuele thema’’s 

behandeld en onder de aandacht worden 

gebracht. 

 

Kledinginzamelingsactie 

Twee keer per jaar wordt kledinginzameling 

op verschillende data en op diverse locaties 

aangeboden binnen Nederland. De 

ingezamelde kleding gaat naar arme landen 

over de hele wereld. In deze landen worden 

winkels ingericht met uw kleding. 

Hulpbehoevende mensen kunnen in deze 

winkels kosteloos gaan winkelen tot 15 

stuks kleding per persoon. Alle 

kledingstukken krijgen een barcode. Zodra 

uw kleding gescand wordt aan de kassa, 

krijgt u als donateur een email als dank 

voor uw bijdrage. 

 



 



 



NEPAL     SYRIE     

In Syrië is sinds 2011 een 
burgeroorlog aan de gang die 

ruim 100. In Syrië is sinds 
2011 een burgeroorlog aan 
de gang die ruim 100.000 
mensen het leven heeft 
gekost. Miljoenen mensen 

zijn op de vlucht voor het 
geweld. Ruim 4 miljoen 
mannen, vrouwen en 
kinderen zijn hun land 
ontvlucht.In september 
waren honderden waren 
honderden Syrische 

vluchtelingen te gast bij 
Stichting Time to Help. We 
hebben in Oostenrijk 
(Wenen) 900 vluchtelingen 

Duizenden mensen getroffen door 

AARDBEVING in NEPAL 

Zaterdag 25 april trof een 
aardbeving in Nepal met 

een kracht van 7.8, de 
zwaarste beving in ruim 
tachtig jaar. Het dodental 
als gevolg is opgelopen tot 
boven de 4000 slachtoffers. 
Duizenden mensen zijn 
ernstig gewond en dakloos 

geworden. In 
samenwerking met partners 
hebben we ingezameld en 
zijn er hulpteams aanwezig 
in Nepal  

en in Hongarije 700 
vluchtelingen voorzien van 
warme maaltijden (soep, 
rijst en vlees) en 
kledingdonaties. Onze dank 
gaat uit naar onze 

donateurs en vrijwilligers 
die dit mede mogelijk 
gemaakt hebben. 

 

Resultaten: 

Noodhulp 



 



+ 

Er wordt twee keer in het jaar 

kledinginzamelingsactie 

gehouden op verschillende 

data en op diverse 

inzamellocaties. De 

ingezamelde kleding gaat 

naar arme landen over de 

hele wereld. In deze landen 

worden winkels ingericht met 

ingezamelde kleding. 

Hulpbehoevende mensen 

kunnen in deze winkels 

kosteloos gaan winkelen tot 

15 stuks kleding per persoon. 

Alle kledingstukken krijgen 

een barcode. Zodra een  

kleding gescand wordt aan de 

kassa, krijgt de donateur van 

de kleding een email als dank 

voor zijn/haar bijdrage. 

Dit jaar hebben we in totaal 

2728 kilo aan kleding 

ingezameld! Onze dank 

hiervoor.  

 

Kleding 

Inzamelings 

actie 

+ 

Samen met uw hulp en behulp van 

onze vrijwilligers hebben we op 14 

en 15 september tussen 10-17 uur 

kleding ingezameld om 

hulpbehoevende mensen in 

Tanzania/Afrika te voorzien van 

kleding voor het offerfeest.Ieder 

kan naar eigen wens haar of zijn 

kleding uitzoeken. Voor de 

weeskinderen is dit extra 

spannend, omdat ze zelf hun 

nieuwe broekje en t-shirtje mogen 

Samen met uw hulp en behulp van



+ Medisch 

Project 

Staaroperatie 

 Wereldwijd de grootste 

oorzaak van blindheid: 

Cataract 

 

Cataract is een vertroebeling 

van de lens, waardoor er 

geen licht meer binnen het 

oog komt. Deze vorm van 

oogziekte ontstaat meestal 

door veroudering, hoewel er 

ook kinderen worden geboren 

met aanleg voor Cataract. 

Met een relatief goedkope en 

kortdurende operatie wordt de 

vertroebelende lens 

vervangen met een kunstlens 

en kan men weer helder zien.

Dit jaar hebben we in 

samenwerking met 

partnerorganisatie Kimse Yok 

Mu in totaal 982 

staaroperaties geraliseerd.

 

De donateurs kregen een 

dankbrief met gegevens en 

foto van de patiënt.  
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+ Schoon 

Drinkwater 

Project 

 Per dag sterven 30.000 
mensen door watergebrek! 

Bijna 1 miljard mensen in 

ontwikkelingslanden hebben 

geen toegang tot 

schoondrinkwater.  

In verschillende kansarme 

landen werken we aan 

waterputten en dragen we bij 

aan zelfredzaamheid van de 

lokale bevolking. Om dit te 

kunnen realiseren heeft TTH 

voor het inslaan van zoveel 

mogelijk waterputten 

diverse projecten ingezet 

en worden en donaties 

ingezameld.  

Ieder mens heeft 

bestaansrecht, recht op zorg 

en geborgenheid. 

Mede dankzij donateurs 

hebben wij  11 waterputten 

ingeslagen,  waarvan 4 

waterputten in Tsjaad en 6 

waterputten in Kenia.  



+ Medische 

Missie 

Kenia 

 In samenwerking met Stichting 

Sanitas zijn wij een project gestart 

onder de naam ‘Licht in zicht’: 

twee vijfdaagse medische 

missies (12 februari 2015 tot 17 

februari 2015 en van 19 

februari 2015 tot 25 februari 

2015) naar Kenia in Afrika met 38 

vrijwilligers, waarvan 22 artsen en 16 

vrijwilligers. Gedurende missie 

werden in vier verschillende dorpen, 

in drie weeshuizen en in vier 

scholen medische screenings 

uitgevoerd en in totaal 900 

personen behandeld. In Afya 

International Hospital werden 

behandelingen gerealiseerd op de 

volgende gebieden; oogheelkunde, 

geriatrie, psychiatrie, urologie, 

kindergeneeskunde, tandheelkunde, 

huisartsenzorg en verloskunde. In het 

ziekenhuis hebben 239 patienten 

medische onderzoeken en 

behandelingen gekregen.  Verder zijn 

er 7 staar operaties gerealiseerd en 4 

kleine chirurgische ingrepen 

uitgevoerd.  
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+ Voedsel 

Project  

Ramadan 

Campagne

In het kader van onze 

Voedselprojecten Ramadan 

Campagne 2015 hebben we 

in Somalië, Mali, Burkina 

Faso, Guinee, Kenia en in 

Ivoorkust in totaal 23.200 

hulpbehoevende mensen 

voorzien van 

voedselpakketten en Iftar 

maaltijden.  

De voedselpakketten bestaan 

uit; rijst, suiker, olie, pasta en 

vlees.    

 

 

 



+ Voedsel 

Project 

Ramadan  

Op 3 & 9 juli hebben wij een 

bijzondere iftar maaltijd 

georganiseerd voor 

vluchtelingen in Rotterdam. 

De iftar was een groot succes. 

Er schoven 150 vluchtelingen 

aan om het vasten te 

verbreken. De voorzitter van 

Time to Help en de 

coördinator van 

VluchtelingenWerk Nederland 

spraken de aanwezige 

genodigden toe over het 

belang van deze bijzondere 

avond om met elkaar in 

dialoog te gaan. “Mede 

hierdoor kan de vluchteling 

weer gaan geloven in eigen 

kracht en mogelijkheden om 

moeilijke fases te 

overbruggen”, aldus de 

voorzitter van Time to Help. 

Na afloop van de maaltijd 

werden voedselpakketten 

uitgedeeld aan de 

vluchtelingen. 

 
 

 



+ Voedsel 

Project  

Ramadan 

In het kader van onze Voedselprojecten 

Ramadan Campagne 2015 hebben we de 

weeskinderen in opvanghuis Cenntre 

Ginddhi in Senegal bezocht. De 

weeskinderen hebben we voorzien van 

voedsel en kleding. Daarnaast willen we 

ook vermelden dat er een vervolg project 

komt voor de renovatie van deze 

weeshuis, want de kinderen leven in zeer 

slechte omstandigheden.  

 



 



Weesproject 

 In februari zijn we voor een 
medische missie in Kenia 
geweest. Gedurende missie 
hebben we een bezoek 
gebracht aan drie 
verschillende weeshuizen. 
Onze artsen hebben 450 
kinderen behandeld en waar 
nodig medicamenten 

uitgeschreven. Daarnaast zijn 
deze weeshuizen voorzien 
van schoolgerei, kleding, 
speelgoed en voedsel.  

In een ander weeshuis in 
Kenia Malindi, Orphans 
Academy School kwamen de 

kinderen schooltafels en 
matrassen tekort. Deze 
weeshuis hebben we bezocht 
en hen voorzien van 180 
schooltafels en 20 matrassen 
voor de kinderen.   

 

Op een andere school, Bay 
Academy School in Kenia 

Malindi hebben we de 
jaarlijkse studie kosten voor 
12 kinderen opgenomen. 

 

We hebben een prachtige 
donatie mogen ontvangen 
van een donateur die de 
studiekosten van 100 

weeskinderen heeft voorzien 

in Indonesië.  



Samenwerking:  

Hulp aan Nachtopvang 

Stichting Kessler  

 

 
Stichting Kessler biedt daklozen van 
minimaal 18 jaar een slaapplaats. 
 

Stichting Kessler organiseert om de kwartaal 

uitgebreidt ontbijt voor de daklozen tussen 7:00uur – 

8:00uur. Samen met onze vrijwilligers hebben wij 

samen met de vrijwilligers van stichting Kessler op 30 

juni ondersteuning geboden voor de daklozen van de 

nachtopvang. Een mooi initiatief en samenwerking! 

 



Samenwerking:  

Speelgoed voor de 

kinderen  

van de Voedselbank 

 
Een mooie samenwerking met basisschool 

Johannes en stichting Time to Help. Een mooie 

actie van kinderen voor kinderen in armoede! 

Om ondersteuning te bieden aan kinderen van 

wie de ouders bij de voedselbank zijn 

aangesloten is er speelgoed ingezameld. Zo 

proberen we samen ons steentje bij te dragen 

vor de kinderen die net iets meer te kort 

komen. 

 



 



Samenwerking:  

Samen voor de 

VOEDSELBANK 

 

 

Stichting Time to Help en Voedselbank 

Rotterdam slaan van 14 t/m 18 december 

de handen ineen om de Voedselbanken 

te ondersteunen met de actie ‘Samen 

voor de voedselbank' met als doel om 

voedsel in te zamelen voor de 

hulpbehoevende mensen in Nederland. Voor 

de inzamelingsactie van de Voedselbank 

stonden we samen met onze vrijwilligers op 

meerdere locaties in Rotterdam bij de Albert 

Heijn en Hoogvliet 

supermarkten. We 

willen de Voedselbank 

bedanken voor een 

strakke organisatie 

en de vrijwilligers 

voor hun inzet 

tijdens de 

inzamelingsactie 
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+ Project: Ik spaar  

Voor jou 

 

 

‘Ik spaar voor jou, een liefdadigheidsproject van kinderen 

voor kinderen. Dit project wordt uitgevoerd om het 

toekomstperspectief van kinderen in arme landen te 

verbeteren door geld te sparen in een spaarpot. Deze 

ouderwetse manier van sparen leert het kind maandenlang 

op een gecontroleerde en ongedwongen manier te delen 

met andere kinderen. Ook dit jaar hebben 32 kinderen zich 

ingezet en hun spaarpotten vol gespaard. De opbrengsten 

waren bestemd voor het inslaan van een waterput in Kenia.  



 



+ Voedsel 

Project  

Offer 

In het kader van onze Voedselproject 

Offer Campagne 2015 hebben we in 

Somalië, Mali, Burkina Faso, Zambia, 

Kenia, Kirgizië, Oeganda, Sri Lanka, 

Senegal, Tanzania en Mongolië in totaal 

15..918 hulpbehoevende mensen (ong. 7 

gezinsleden) voorzien van voedselpakketten 

.

De voedselpakketten bestaan uit; rijst, 

suiker, olie, pasta en vlees.    



 Samenwerking:  

Stichting Mara

& 

Voedselbank 

Utrecht 

 

Offerfeest voor arme 

gezinnen in Rotterdam & 

Utrecht 

 

In verband met Offerfeest hebben we 

in samenwerking met Stichting Mara 

(Rotterdam) en Voedselbank Utrecht 

arme gezinnen voorzien van 

offervlees. 

In het bijzonder willen we Mevr. Sefa 

Akbulut van Stichting Mara voor haar 

steun, Stichting Sanitas voor 

offervlees en Supermarkt Sahan 

(Oranjeboom) bedanken voor het 

beschikbaar stellen van de locatie en 

Coskun Slagerij Utrecht voor het 

doneren van halal vlees (2kg per 

zakje). Daarnaast gaat onze dank uit 

naar alle donateurs en vrijwilligers die 

dit mede mogelijk hebben gemaakt.  
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Gifts From Your Heart! 

Een geschenk vanuit je hart is een geliefde manier van geven. Geven is een 

kans bieden aan een ander. Een kans aan een ander is het herkennen van 

jezelf. 

Daarom zijn we in Senegal gestart met het project 'Gifts From Your Heart' in 

samenwerking met Golgecen Photography. Het doel van deze expositie is dat 

de nadruk wordt gelegd op het geven en delen van bijzondere aandenkens in 

Senegal.

De opening heeft plaatsgevonden op maandag 2 november en de expositie 

kon een week lang bewonderd worden. 

 

 

n een week lang bewonderd worden.



 



 

Resultaten 

2015 

Resultaten 2015 

 

Samen met onze vrijwilligers, partner 

organisaties hebben we actief 

deelgenomen aan verschillende 

projecten en campagnes binnen land 

en in het buitenland. Zo hebben we 

een bijdrage kunnen leveren aan de 

studiekosten van weeskinderen in 

Kenia en Indonesië. Het inslaan van 

waterputten in verschillende landen en 

hebben noodhulp kunnen verlenen 

voor de slachtoffers in Nepal. Binnen 

Nederland hebben we een steentje 

kunnen bijdragen voor de 

hulpbehoevende gezinnen, kinderen, 

vluchtelingen en daklozen.  

Wij zijn blij met, maar vooral ook 

ernorm trots op. al onze vrijwilligers die 

zich voor Time to Help inzetten. 

 

 

 

 

Vooruitblik 2016 

 
Vrijwilligers zijn onmisbaar! In 2015 en 

de jaren erop willen we graag kennis 

maken met vrijwilligers die ons graag 

willen steunen. Daarnaast willen we 

ons vooral richten op de 

bekendmaking van Time to Help via 

diverse Social Media. Zo hopen we om 

met een groter team meer projecten te 

kunnen realiseren.  

  



Time to Help Nederland 
Hang 4 

3033 GG Rotterdam 

 

Telefoon: +31 0(10) 766 66 66 

Mobiel:   +31 6 21 12 81 82 

Fax:           +31 0(10) 766 66 67 

Email:        info@timetohelp.nl  

 

KVK:       55404073  

IBAN:      NL09INGB0007135178

  

BIC:        INGBNL2A 

 


