
 

waardoor wij een enorme hoeveelheid aan vlees 

gedoneerd hebben gekregen. De 

gezinscoaches, aangewezen vanuit de 

verschillende wijkteams hebben ons geholpen in 

onze zoektocht naar hulpbehoevende gezinnen. 

Mede dankzij hen hebben wij een groot aantal 

gezinnen weten te bereiken. Tenslotte de 

Voedselbank Rotterdam, die ons de 

mogelijkheid heeft geboden om iets te kunnen 

betekenen voor de minderbedeelden in 

Rotterdam. 

In totaal hebben wij 80 gezinnen kunnen 
voorzien van een vleespakket. Zie hieronder een 
opsomming van de verdeling: 
 

Onze dank gaat nogmaals uit naar alle 

betrokken partijen voor hun bijdrage en inzet 

tijdens onze vleespakkettenactie 2016.   

Net als voorgaande jaren hebben wij ook dit 

jaar (13sept-16sept 2016) het Islamitische 

offerfeest als gelegenheid gebruikt om de 

minderbedeelden in Rotterdam te voorzien 

van vleespakketten. Dit hebben wij in 

samenwerking met Stichting Mara, Slagerij 

Rabat, Wijkteams Rotterdam-Zuid en de 

Voedselbank Rotterdam gedaan.  Dankzij 

Stichting Mara zijn wij in contact gekomen 

met de verschillende wijkteams in Rotterdam-

Zuid. Stichting Mara heeft als het ware een 

brug geslagen tussen twee groepen, die zich 

met hart en ziel inzetten voor de 

minderbedeelden binnen de Rotterdamse 

samenleving. Slagerij Rabat heeft op 

genereuze wijze haar deuren en netwerk voor 

ons geopend,  
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Voedselproject 
Offer Campagne 

Gedurende het Offerfeest heeft 

TTH Nederland dit jaar samen met 

24 vrijwilligers offerfeest gevierd en 

hulp geboden aan weeskinderen, 

bejaarden, alleenstaande vrouwen, 

mensen met een beperking en 

hulpbehoevende families in 

Tanzania, Congo, Tsjaad, Niger, 

Senegal en Etiopië. In totaal 

hebben we 35000 

hulpbehoevende mensen kunnen 

voorzien van vlees- & 

Voedselpakketten. Deze mensen 

zijn u ontzettend dankbaar. Wij zijn 

u dankbaar voor deze steun!  

Maanden van te voren beginnen de 

voorbereidingen voor het offerfeest 

en worden de landen 

bekengemaakt waar de 

offerdonaties naartoe zullen gaan. 

Samen met partnerorganisaties, 

lokale overheden, verenigingen, 

gemeenten en gemeenschappen 

gaan weken van te voren de 

voorbereidingen van start. Zo 

worden er afspraken gemaakt met 

slachthuizen en worden de dieren 

voor de offer zorgvuldig uitgekozen; 

Hulpbehoeftige mensen worden in 

dorpen en wijken in kaart gebracht, 

waar vervolgens het offervlees aan 

wordt geleverd.  

 

 

Hand in Hand  voor een  zorgzame were ld! 
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Weesproject 
‘Mama Fauziye’, 

Kenia 

Mama Fauziye, een weeshuis in 

Naïrobi, Kenia. Op dit moment 

verblijven 40 weeskinderen in de 

leeftijd van 2 t/m 18 jaar. Financieel 

is het weeshuis volledig afhankelijk 

van donaties en kunnen zelf niet de 

zorg dragen voor deze kosten. Voor 

het komende jaar hebben wij ons 

samen met donateurs ingezet 

voor deze kinderen en zullen hen 

een jaar lang voorzien van 

voedsel en schoolgerief. Tevens 

zullen we gaan bekijken of we dit 

weeshuis de jaren erop ook kunnen 

helpen. Hiervoor zijn wij geheel 

afhankelijk van donateurs en 

sponsoren die ons helpen.  

De kinderen waren ontzettend 
blij met hun nieuwe schoolgerief. 
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