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Als stichting Time to Help Nederland 

hebben wij, samen met onze 

vrijwilligers en de partner organisaties 

programma's georganiseerd gericht op 

hulp aan de hulpbehoevenden. 

 

Naast de noodzakelijke hulp hebben 

we projecten uitgevoerd, gericht op 

structurele oplossingen voor met name 

de weeskinderen en gebieden in 

Afrika. zonder schoon drinkwater. 

Voorts hebben we ons ingezet om de 

hulpbereidheid in de samenleving te 

vergroten.  

 

Veel minder zichtbaar - en dus 

bekend- is de manier waarop we op tal 

van plekken in de wereld met 

structurele hulp zorgen voor betere 

hygiëne, in de vorm van bouwen van 

waterputten e.d. 

 

 

Ismail Sevinc 

Bestuursvoorzitter 

Time to Help Nederland 

Voorwoord 
2014 is het jaar van de vele brandhaarden 

En crisissituaties wereldwijd. 
 

Onze vrijwilligers hebben zich ingezet 

anderen voor te lichten, nieuwe 

donateurs en vrijwilligers te werven en 

onderling respect te vergroten. 

 

TTH doet belangrijk werk. Daarvan 

willen we meer mensen overtuigen. 

Zelfs voor de kinderen hebben we 

programma's ontwikkeld om het 

bewustzijn te vergroten met betrekking 

tot hulp aan de kinderen in nood. Door 

de relevantie van ons werk te 

vergroten en te werken aan onze 

zichtbaarheid en door het voor mensen 

aantrekkelijker te maken zich voor  

TTH in te zetten. Dat geld ook voor 

samenwerkingsverbanden met 

bedrijven, teneinde meer geldt in te 

zamelen voor mensen in nood. 

 

In 2014 en de jaren daarna volgen er 

meer. We willen  ervoor zorgen  dat we 

nog meer mensen kunnen bereiken en 

hen bij ons werk kunnen betrekken. Zo 

hopen wij ook in de toekomst meer 

mensen in nood te kunnen helpen. 

 

Dhr. I Sevinc 

Voorzitter TTH 



 



 

Stichting Time to Help 
Visie, Missie & Doelstellingen 

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 stichting 

Time to Help, Naast deze 

partnerorganisatie onderhouden wij 

nauwe contacten met 

partnerorganisaties elders in 

Europa. Stichting Time To Help 

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 

Stichting Time to Help Nederland 

heeft één grote opdracht en zet zich 

in voor ‘de zorg en ondersteuning 

aan iedereen, die dat nodig heeft’, 

met andere woorden; stichting Time 

to Help 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’.  

 

 

 



 



+ 
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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 fondsen, 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.



+ 
Omschrijving van de  
Projecten, Campagnes & Activiteiten 

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.   

 



+ 
Omschrijving van de  
Projecten, Campagnes & Activiteiten 

‘Sanki Yedim’ – Alsof ik gegeten 

heb 

Een liefdadigheidsproject van kinderen voor 

kinderen; ‘Sanki Yedim. 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. 

 

 



+ 
Omschrijving van de  
Projecten, Campagnes & Activiteiten 

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.  

 

 



 



 

Noodhulp: 

Syrische Vluchteling  Myanmar     Filipinijnen 

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. In samenwerking met 

partnerorganisaties hebben we 

373 hulpbehoevende gezinnen 

in Reyhanli/Turkije voorzien van 

voedselpakketten en 

kledinghulp.  

In samenwerking met andere 

partnerorganisaties heeft TTH 

gedoneerd voor de slachtoffers 

van het tragedische conflict in 

Myanmar (Birma). Deze 173 

hulpbehoevende gezinnen die  

gevlucht zijn naar Arakan 

werden voorzien van 

voedselpakketten. 

 

In samenwerking met 

partnerorganisatie Kimse Yok 

Mu en Time to Help Duitsland 

hebben we gezamelijk in de 

Filippijnen een ambulance 

gedoneerd.  



 

Noodhulp: 

Bosnië      Soma/Turkije       Gaza 

Van de 4 miljoen inwoners zijn 

meer dan een kwart in Bosnië 

slachtoffer van de ergste 

overstromingen in de Balkan in 

100 jaar tijd. We hebben 

gezamenlijk met 

partnerorganisaties een 

campagne gehouden. Onze 

vrijwilligers hebben in het 

rampgebied slachtoffers 

voorzien van voedselpakketten, 

schoonmaakmiddelen en 

rubberen laarzen.  

De mijnramp in Soma te Turkije 

is de ergste mijnramp in de 

Turkse geschiedenis. De ramp 

ontstond in een kolenmijn van 

Soma. Een transformer op 450 

meter diep ontplofte en 

veroorzaakte stroomuitval en 

heftige brand. Er vielen hierbij 

jammer genoeg 301 doden. In 

samenwerking met 

partnerorganisaties hebben we 

een bijdrage geleverd voor het 

kopen van een huis en witgoed 

voor de weduwe van een 

slachtoffer.  

Na het tragedische conflicht in 

Gaza in juli 2014 hebben we 

samen met de 

partnerorganisaties 370 

hulpbehoevende gezinnen  in 

Gaza voorzien van 

voedselpakketten.  



 

+ 
Kleding 

Inzamelings 

actie 

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 

12116 kilo aan kleding 

ingezameld! Onze dank 

hiervoor.  

 
 



+ 
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.  



+ 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 aan 4 waterputten 

ingeslagen  waarvan 2x 

Tsjaad, 1 x in Burkina Faso 

en 1 x in Nigeria kunnen 

bouwen. 



+ Medische 

Missie 

Nigeria 

 Van 28 februari tot 5 maart 

2014 is er in samenwerking 

met Stichting Sanitas een 

medische missie van 

georganiseerd naar  Nigeria 

met vrijwilligers en artsen 

voor het behandelen en 

voorkomen van ziektes in 

arme dorpen. Er werden 

lokaal medicijnen ingekocht 

en afhankelijk van de 

aandoening verstrekt. Ook 

weeshuizen werden bezocht 

en kinderen voorzien van 

kleding, voedsel en 

speelgoed. Daarnaast is er 

een ambulance gedoneerd 

aan Nizamiye Hospital in 

Nigeria.  
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+ Voedsel 

Project  

Somalië 

De hulpbehoevende 

mensen die in zeer slechte 

omstandigheden in de 

kampen van Mogadishu te  

Somalië werden voorzien 

van voedselpakketten. Deze 

voedselpakketten werden 

uitgereikt door onze 

vrijwilligers aan 343 

hulpbehoevende gezinnen.  

 

 

 



+ Voedsel 

Project  

2014 
In het kader van onze 

Voedselprojecten Ramadan 

en Offer Campagne 2014 

hebben we in Somalië, 

Madagaskar, Kirgizië, Mali, 

Tanzania, Sri Lanka, Burkina 

Faso en in het Dominicaans 

Republic in totaal 7.778 

hulpbehoevende gezinnen 

voorzien van voedsel- & 

Vleespakketten met rijst.  

In Cabo Verde hebben we 

tijdens Ramadan 250 

hulpbehoevende gezinnen 

kunnen voorzien van 

voedselpakketten. Deze 

hulpbehoevende mensen 

leven in erbarmelijke 

omstandigheden in kampen. 

Mede dankzij de donaties 

hebben wij hen kunnen 

voorzien van voedsel- en 

vleespakketten. 

De voedselpakketten bestaan 

uit; rijst, suiker, olie, pasta en 

vlees.    

 



 

+ Voedsel 

Project  

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 rijdt.  

 
 

 



+ Weesproject 

Opbouw 

Weeshuis 

Tsjaad 

 Als TTH hebben wij een 

steentje kunnen bijdragen aan 

de opbouw van een weeshuis 

in Tsjaad.  

 

 

 
 

 



 

+ 
Prijsuitreiking: Sanki Yedim 

Alsof ik gegeten heb  
‘’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 

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.  



 



 

Resultaten 

2014 

Resultaten 2014 

 

Wij zijn dit jaar erg tevreden met de 

resultaten over 2014. Samen met onze 

vrijwilligers, partner organisaties 

hebben we actief deelgenomen aan 

verschillende projecten en campagnes. 

Zo hebben we een bijdrage kunnen 

leveren aan de opbouw van een 

weeshuis, het inslaan van waterputten 

in verschillende landen en hebben 

noodhulp kunnen verlenen voor de 

slachtoffers. Ook hebben we binnen 

Nederland een steentje kunnen 

bijdragen voor de hulpbehoevende 

gezinnen en daklozen.  

Wij zijn blij met, maar vooral ook 

ernorm trots op. al onze vrijwilligers die 

zich voor TTH inzetten. 

 

 

 

 

Vooruitblik 2015 

 

In 2015 en de jaren erop willen we ons 

vooral richten op de bekendmaking 

van TTH via diverse Social Media en 

het werven van nieuwe vrijwilligers. Op 

deze manier hopen we aan meer 

projecten te kunnen deelnemen en 

meer mensen in nood te kunnen 

helpen. 
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Stichting Time to Help Nederland 
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3033 GG Rotterdam  
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