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Het jaar 2013 is voor ons uitdagender 
geweest dan 2012. 
Eind 2013 laat orkaan Haiyan op de 
Filipijnen zijn verwoestende uitwerking 
zien. 
 
Als jonge hulporganisatie zijn we erin 
geslaagd onze 
samenswerkingsverbanden met de 
partnerorganisaties in Europa en 
andere organisaties in de continenten 
Wereldwijd uit te breiden en middels 
protocollen dit te bekrachtigen. 
 
Rampen en conflicten zullen nooit 
verdwijen. Die gaan gepaard met veel 
slachtoffers en vluchtelingen. Het was 
een kunst om op gezette tijden focus 
aan te brengen in onze hulpverlening 
om zo slagvaardig te blijven op 
moment dat er op ons gerekend wordt. 
Dat is niet altijd makkelijk gebleken, 
maar wel noodzakelijk. Er is materiële 
en immateriële hulp geboden aan de 
vluchtelingen uit het door geweld 
geteisterde Syrië, in de 
vluchtelingenkamp in Zuid-Oost 
Turkije. 
 
 
 

Ismail Sevinc 
Bestuursvoorzitter 

Time to Help Nederland 

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. 
 
Onze vrijwilligers hebben zich ingezet 
anderen voor te lichten, nieuwe 
donateurs en vrijwilligers te werven en 
onderling respect te vergroten. 
 
Stg 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 Stg 
TTH in te zetten. Dat geldt ook voor 
samenwerkingsverbanden met 
bedrijven, teneinde meer geld 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 

Voorwoord  
Hand in hand  

voor een zorgzame wereld! 
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Time to Help Nederland 
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 

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; 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 wil een positieve 

bijdrage leveren aan de ontwikkeling in de 

maatschappij met het tot stand brengen 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’. 

Doelstellingen 

TTH heeft ten doel:  

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. 
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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 partnerorganisaties. Projecten als, weeskinderen, zuiverwater en onderwijs lopen samen 

met de Partnerorganisatie ‘Kimse Yokmu’. Kleding inzamelingsprojecten en het project ‘Ik Spaar 

Voor Jou’ loopt alleen binnen Europa en wordt in dezelfde periode samen met de 

partnerorganisaties gerealiseerd. Deze diensten verschillen inhoudelijk wel van elkaar maar 

hebben uiteindelijk hetzelfde doel en draaien om het helpen en ondersteunen van mensen die het 

zelf niet kunnen.  
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Projecten, Campagnes & Activiteiten 

1

TTH organiseert diverse projecten, 

campagnes en activiteiten die zullen 

bijdragen aan de realisatie van de 

doelstellingen zoals deze hiervoor zijn 

omschreven.  

TTH 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 TTH diverse 

projecten en activiteiten lopen zowel in 

binnen- en buitenland. 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, onderwijs weeskinderen, 

renovatie weeshuizen,  kledinginzameling 

voor de allerarmsten, medische missies, het 

2

inslaan van waterputten en wederopbouw 

van rampgebieden. 

Het streven van TTH is om deze 

activiteiten op grote schaal voort te 

zetten. Dit willen wij graag realiseren door 

de samenwerking aan te gaan met 

organisaties die in hetzelfde kader actief 

zijn in binnen- en buitenland.  

 

Projecten, 
Campagnes & 

Activiteiten 
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Projecten, 
Campagnes & 

Activiteiten 
 

Noodhulp & Slachtofferhulp 

Aardbevingen, overstromingen, vluchtelingen, daar waar een 

natuurramp plaatsvindt, biedt TTH direct hulp en geeft de 

slachtoffers medische zorg, voeding en kleding.  

 

WERKZAAMHEDEN: 

Weesproject 

TTH zet zich in voor deze wees en kwestbare kinderen. Samen 

met partnerorganisaties, overheden en gemeenschappen zorgen 

we ervoor dat kinderen in een veilige liefdevolle omgeving 

opgroeien en onderwijs krijgen.  

 

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 
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Projecten, 
Campagnes & 

Activiteiten 

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 –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 initiavieven 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. 

Voedselprojecten 

TTH ondersteunt Ramadan en Offer behoeftige mensen in binnen- 

en buitenland door hen te voorzien van voedselpakketten en 

vleespakketten. 
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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.  

Periodieke bijeenkomsten 

Periodiek streven we naar het organiseren van bijeenkomsten, 

waarin actuele thema’’s behandeld en onder de aandacht worden 

gebracht. 
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+ Prijsuitreiking: Sanki Yedim  
Een project van kinderen voor kinderen 

1

Een liefdadigheidsproject ‘Sanki Yedim’. 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 het inslaan van een 

waterput in een weeshuis in Kenia. De 

2

donatie is op 7 december 2013 uitgereikt 

tijdens de familiedag waar alle trotse 

ouders aanwezig waren en kinderen het 

woord kregen. Tot slot was er een 

feestelijke 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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 Sanki Yedim 
Een project van kinderen voor kinderen 
‘Sanki Yedim’ is een bijzonder project 

van kinderen voor kinderen. Het 

bijzondere aan dit project is, dat er 

onder de deelnemers, ter stimulans, 

cadeaus en reizen naar Afrika verloot 

worden. De jongeren die een reis naar 

Afrika gewonnen hebben krijgen de 

kans om zelf aan de slag te gaan en 

arme kinderen te helpen voorzien van 

voedsel en kleding. De opbrangsten 

waren bestemd voor het inslaan van 

een waterput in een weeshuis in Kenia.  

 



 

 



 

 

Schoon 
Drinkwater 

Project 
Tsjaad 

2013 

Per dag sterven 30.000 

mensen door watergebrek! 

Bijna 1 miljard mensen in 

ontwikkelingslanden 

hebben geen toegang tot 

schoon drinkwater. 

Drinkwater wat vervuild is 

met diverse bacteriën en 

virussen veroorzaken 

ernstige ziektes als 

diarree, tyfus, cholera en 

ebola. Hierdoor sterven er 

jaarlijks meer dan 3 

miljoen mensen. Ieder 

mens heeft bestaansrecht, 

recht op zorg en 

geborgenheid. 

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. Mede dankzij 

donateurs hebben wij aan 

5 waterputten in Tsjaad 

kunnen bouwen. 



 

 



 

 

Kledinghulp 

2013 
Twee keer in het jaar 

wordt kledinginzameling 

op verschillende data en 

op diverse locaties 

aangeboden. Vervolgens 

gaat de ingezamelde 

kleding 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. 

Dit jaar hebben we in 

totaal 3169 kilo aan 

kleding ingezameld! Onze 

dank hiervoor.  

 



 

 



 

 

Voedselproject 
2013 

 
 

In het kader van onze 

Ramadan- en Offer 

Campagne 2013 hebben 

we in totaal 3600 

hulpbehoevende gezinnen 

in Somalie voorzien van 

voedsel & vleespakketten 

met rijst. Deze 

hulpbehoevende mensen 

leven in  erbarmelijke 

omstandigheden in 

kampen. Dankzij uw 

donatie hebben wij hen 

kunnen voorzien van 

voedsel.  

 



 

 



 

 

Gezondheidsproject  
Medische Missie 

Nigeria 
2013 

 
 

In maart 2013 is er in 

samenwerking met Stichting 

Sanitas een vijf daagse 

medische missie georganiseerd 

naar Nigeria met artsen en 

vrijwilligers voor het behandelen 

en voorkomen van ziektes in 

arme dorpen. Er worden lokaal 

medicijnen ingekocht en 

afhankelijk van de aandoening 

verstrekt.  



 

 



 

 

Bijeenkomsten  

2013 
 
 

In het afgelopen jaar hebben we 12 bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze 

bijeenkomsten kwamen we met onze vrijwilligers, donateurs, betrokkenen bij elkaar voor het 

bespreken van nieuwe projecten en campagnes en hoe we meer vrijwilligers kunnen werven.   



 

 



 

 

Onderwijsproject 

2013 
 
 

Onderwijs is het meeste belangrijkste middel dat je 

kunt meegeven. Een donateur ondersteunt drie 

getalenteerde Indonesische jongeren  uit arme 

gezinnen om hen een kans te geven om te 

studeren.   



 

 



 

 

Resultaten Resultaten 2013 
 
TTH is zeer tevreden met de resultaten 

in 2013. Het jaar 2013 is voor ons veel 

uitdagender geweest dan voorheen in 

2012. TTH heeft diverse projecten en 

campagnes gerealiseerd. 

Er is materiële en immateriële hulp 

geboden aan de vluchtelingen uit het 

door geweld geteisterde Syrië, in de 

vluchtelingenkamp in Zuid-Oost 

Turkije. Daarnaast hebben met het 

project van kinderen voor kinderen 

‘Sanki Yedim’ programma’s 

georganiseerd met betrekking tot hulp 

aan kinderen in nood. We zijn er ook in 

geslaagd om onze 

samenwerkingsverbanden met andere 

Time to Help organisaties Europa te 

versterken. Onze vrijwilligers hebben 

zich ingezet om nieuwe donateurs en 

vrijwilligers te werven.  

 
 

Vooruitblik 2014 
 
TTH heeft belangrijke ontwikkeling in 

2013 voortgezet. Zo hebben we actief 

een bijdrage kunnen leveren aan 

duurzame projecten, het inslaan van 

waterputten In 2014 willen we naast de 

gangbare projecten meer bekendheid, 

nieuwe donateurs en vrijwilligers 

bereiken. Door actief gebruik van 

Social Media zullen we hiervoor de 

eerste stappen zetten.  
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