
Voedselproject 
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Kledinginzamelings
actie 
Samen met behulp van onze 
vrijwilligers hebben we op 
zondag 26 oktober en zondag  
2 november tussen 10-17 uur 
kleding            Lees verder 

Stichting Time to Help 
Nieuws juli – December 2014 
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Kledinginza-
melingsactie 

Schoon Drinkwater 
project 
In verschillende kansarme  

bouwen we aan Lees 
verder 
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Schoon Water 
Project 

Voedselprojecten 
Stichting Time to Help 
ondersteunt tijdens 
Ramadan en Offer 
behoeftigen mensen  
Lees Verder  

Time to Help 
Als organisatie hebben we samen met 
onze vrijwilligers en partnerorganisaties 
programma's georganiseerd gericht op 
hulp aan de hulpbehoevenden. 
 

Continued on page 2 
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Medisch 
Project 

5 

Weesproject 
Ieder kind heeft recht op 
bescherming, respect 
liefdevolle thuis Lees 
verder 

 
Nieuws juli – December 2014 

4 

WeesProject 

Ook heerst er armoede 
binnen Nederland.. Lees 
verder 
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Voedselproject 
NL 

Medische Missie 
Afrika 
Er worden op verschillende 
momenten binnen het jaar 
een vijfdaagse medische 
missie Lees verder 

Continued on page 2 

Noodhulp 
Gaza 

5 Noodhulp 
Aardbevingen, 
overstromingen, 
vluchtelingen, daar waar 
een natuurramp 
plaatsvindt, biedt stichting 
Time to Help in 
samenwerking met 
partnerorganisaties direct 
hulp. Lees verder 

Sanki Yedim’ – Alsof 
ik gegeten heb 

Een liefdadigheidsproject 
van kinderen voor 
kinderen; ‘Sanki 
Yedim.  Lees verder 
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Prijsuitreiking 
Sanki Yedim 
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Voedsel 
Project  
Somalië 
 

 

in de kampen van Mogadishu in  Somalië 

leven hulpbehoevende mensen in zeer slechte 

omstandigheden. In totaal hebben 343 

gezinnen in deze kampen kunnen voorzien 

van voedselpakketten. Deze voedselpakketten 

werden uitgereikt door onze vrijwilligers. Wij 

zijn u erg dankbaar hiervoor. 

Kledinginzamelingsactie voor 
mensen in nood! 

Samen met behulp van onze vrijwilligers 

hebben we op zondag 26 oktober en zondag  

2 november tussen 10-17 uur kleding 

ingezameld voor de mensen in nood. We 

hebben dit binnen 6 verschillende 

inzamelinhslocaties gehouden, namelijk in; 

Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Amsterdam, 

Zaandam en Deventer. 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 5 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. We hebben in totaal 4116 

kg. aan 

kleding 

Kledinginzamelingsactie in Rotterdam, Den 
Haag, Deventer, Amsterdam, Zaandam, Utrecht 
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Schoon 
Waterproject 

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 4 waterputten ingeslagen  

waarvan 2x Tsjaad, 1 x in 

Burkina Faso en 1 x in Nigeria 

kunnen bouwen. Onze 

waardering en dank hiervoor.  

 

 

Curabitur: 

Pellentesque 

[Web address] 

Mede dankzij donateurs en 

partnerorganisaties hebben wij als 

TTH hebben een steentje kunnen 

bijdragen aan de opbouw van een 

weeshuis in Tsjaad. Een 

feestelijke opening heeft 

plaatsgevonden. 

Weesproject 
Opbouw 
Weeshuis 
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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 en Nizamiye Hospital te 
Nigeria in totaal 551 
staaroperaties gedoneerd voor 
staarpatiënten in Sudan en 
Nigeria. 

De donateurs kregen een 
dankbrief met gegevens en foto 
van de patiënt.  

Na het tragedische conflicht in 
Gaza in juli 2014 hebben we 
samen met de 
partnerorganisaties 370 
hulpbehoevende gezinnen  in 
Gaza voorzien van 
voedselpakketten.  

Noodhulp 
Gaza  
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Voedselproject 
NL 

Ook heerst er armoede in 

Nederland.  

In het kader van de 

Voedselproject hebben we 

pasta, rijst & jam 

gedoneerd aan de 

Voedselbank in Rotterdam 

om  een steentje bij te 

dragen aan de 

hulpbehoevende gezinnen 

in Rotterdam. Ook is er 

aan Stichting Kessler 

gedoneerd en zijn de 

daklozen in Den Haag 

voorzien van soep uit de 

soepbus die in de 

avonden door Den Haag 

heen rijdt. Onze dank gaat 

uit naar alle donateurs die 

ons gesteunt hebben. 

Mede dankzij hen maken 

wij dit mogelijk. 
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+ Prijsuitreiking: Sanki Yedim 
Alsof ik gegeten heb 

 

1

‘’Sanki Yedim’ een liefdadigheidsproject 
van kinderen voor kinderen. Ook dit jaar 
hebben we een feestelijke afsluiting 
georganiseerd voor de deelnemende 
kinderen. Dit project wordt uitgevoerd door 
kinderen in Europa (Nederland, Duitsland, 
België, Oostenrijk, Zweden en Engeland) 
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 kinderen zich 
ingezet en hun spaarpotten vol gespaard. 
De opbrengsten waren bestemd voor de 
weeskinderen in Republic Central Afrika. 
Deze weeskinderen zijn voorzien in hun 
basisbehoeften.. De donatie is op 15 
december 2014 uitgereikt tijdens de 

2

familiedag waar alle trotse ouders aanwezig 
waren en kinderen het woord kregen. Tot 
slot was er een feestlijke afsluiting en 
werden er cadeaus verloot onder de 
deelnemers als beloning en ter motivatie 
voor de volgende ronde van dit project.  
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 + 

Stichting Time to Help Nederland 
Hang 4, 

3033 GG Rotterdam  

www.timetohelp.nl 


