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Januari - juni 2014 

Waterput gereed! Kinderen blij! 

Met behulp van onze ethousiaste vrijwilligers hebben wij onze 
kledinginzamelingsactie gehouden op 13 en 20 april binnen verschillende 

locaties; Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Zaandam & 
Deventer. In totaal hebben we rond 8000 kg aan kleding ingezameld. Lees 

verder op pagina 4  

Activiteiten TTH 
Februari 

Maart 

April 

Hulp aan de Syrische 
Vluchteling! 

Medische Missie Nigeria 

Kledinginzameling voor 
de allerarmsten in nood 

Pg.1 

Kledinginzamelingsactie voor mensen in nood! 

Mei Noodhulp voor de 
slachtoffers van de 
Zwaarste overstroming in 
Bosnië en Servië 

Mei 

Van 28 februari tot 5 maart 2014 is er in samenwerking met Stichting 

Sanitas een medische missie georganiseerd naar Nigeria met 

vrijwilligers en artsen. Het doel van deze missie was hulp te verlenen 

aan de medemens in nood. Dorpsbewoners kregen een 

gezondheidsscreening en afhankelijk van de aandoening werden er 

medicijnen verstrekt en werden de hulpbehoevende mensen voorzien 

van kleding en voedselpakketten. Deze mensen hadden ook grote 

behoefte aan water en werd dankzij de giften van donateurs een 

waterput aangelegd. Een mooi moment voor ons om hun vreugde te 

delen. Tot slot werden er weeshuizen bezocht en kinderen voorzien van 

kleding, voedsel en speelgoed. De kinderen waren erg blij en gelukkig. 

Aan Nizamiye Hospital in Nigeria is er een ambulance gedoneerd. Onze 

dank gaat uit naar alle sponsoren en donateurs. Allen hartelijk bedankt!  

Noodhulp voor de 
slachtoffers van de 
Mijnramp in Soma, 

Juni Noodhulp voor de 
slachtoffers van 
Myanmar 
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NOODHULP een crisissituaties wereldwijd 

1

In Syrië is sinds 2011 een 
burgeroorlog aan de gang die 
ruim 100.000 mensen het leven 
heeft gekost. In samenwerking 
met partnerorganisaties hebben 
we gezamelijk met onze 
vrijwilligers 373 hulpbehoevende 
gezinnen in Reyhanli/Turkije 
voorzien van voedselpakketten en 

Syrische Vluchtelingen, slachtoffers Bosnië, slachtoffers Myanmar, 
slachtoffers Soma en slachtoffers Filipijnen 

2

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. 

 

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.  

In samenwerking met 

partnerorganisatie Kimse Yok 

Mu en Time to Help Duitsland 

hebben we gezamelijk in de 

Filippijnen een ambulance 

gedoneerd.  

 

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 
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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 

5 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. 

 

Met behulp van onze ethousiaste vrijwilligers 

hebben wij onze kledinginzamelingsactie 

gehouden op 13 en 20 april binnen 

verschillende locaties; Rotterdam, Den Haag, 

Utrecht, Amsterdam, Zaandam & Deventer. In 

totaal hebben we rond 8000 kg aan kleding 

ingezameld. 

 

Kledinginzameling 
voor mensen  

in nood 

2

Tijdens onze 

kledinginzamelingsactie 

hebben we in totaal 

rond de 8000 kg. aan  

keding verzameld, mede 

dankzij onze donateurs.   
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www.timetohelp.nl 

  

Stichting Time to Help 

Stichting Time to Help 

Stichting Time to Help Nederland is opgericht in 
november 2012, gevestigd in Rotterdam. Wij zijn 
een goede doelen organisatie die zich wereldwijd 
inzet voor ‘Iedereen die hulp nodig heeft’ voor de 
verbetering van levensomstandigheden van de 
minderbedeelden in de samenleving door: 

• Het bieden van nood- en medische hulp aan slachtoffers 
van rampen en oorlogen. 

• Het bieden van hulp aan ontwikkelingslanden op basis 
van de aanwezige behoeften. 

• Het bieden van hulp op het gebied van medische zorg, 
onderwijs, voeding en water. 

• Het bieden van hulp aan wees- en verlaten kinderen 
wereldwijd. 

 

Hoewel stichting Time to Help niet zo lang 
geleden is opgericht proberen wij ons in te zetten 
om zowel kwalitatief als kwantitatief succesvolle 
projecten tot stand te brengen en deze 
doelstellingen samen met enthousiaste 
vrijwilligers te verwezenlijken. 


