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1. Voorwoord  
Dit is het eerste jaarverslag van Stichting Ikra Foundation. In dit rapport informeren we u 
graag over onze organisatie, activiteiten, financiële situatie en het vooruitzicht op 2021. Wij 
vinden het uitermate belangrijk dat we hierbij zo transparant mogelijk werken. 
 
Stichting Ikra Foundation is in juni 2020 opgericht met de visie ‘’basisbehoeften toegankelijk 
maken voor alle mensen’’. Stichting Ikra Foundation richt zich op noodhulp en 
ontwikkelingssamenwerking en streeft ernaar om de leefomstandigheden van mensen 
overal op de wereld te verbeteren. Noodhulp om mensen te helpen overleven en 
ontwikkelingssamenwerking om mensen en landen te helpen zich verder te ontwikkelen en 
zo een hogere levensstandaard te bereiken. Het doel hierbij is het vergroten van 
zelfredzaamheid. 
 
Samen met het bestuur en onze vrijwilligers hebben we waterprojecten, onderwijsprojecten 
en weesprojecten ontwikkeld. We hebben in korte tijd 13 waterputten gerealiseerd en 30 
kinderen aan schoolboeken geholpen. Verder zijn we onszelf nadrukkelijk gaan profileren als 
een organisatie die zijn activiteiten inricht om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Dit 
doen we ook door graag samen te werken met andere organisaties. Wij geloven in de kracht 
van samenwerkingen om onze gezamenlijke doelen te halen.  
 
De komende jaren zal Stichting Ikra Foundation volop nieuwe projecten ontwikkelen en 
uitvoeren ten gunste van de behoeftigen. 2021 wordt het jaar waarbij Stichting Ikra 
Foundation samenwerkingen met verschillende ondernemingen en NGO’s zal bekendmaken.  
 
 
Rasim Okullu 
Voorzitter Stichting Ikra Foundation 
Januari 2021 
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2. Organisatie 
 

Statutaire naam    : Stichting Ikra Foundation  
Organisatietype    : Stichting  
Opgericht     : 12 juni 2020  
 
Kvk nummer     : 78280060 
Fiscaal nummer (RSIN)   : 861329405  
ANBI-status     : Ja 
 
Website     : www.ikrafoundation.nl  
E-mail      : info@ikrafoundation.nl  
 

2.1 Bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie leden: een voorzitter, secretaris en penningmeester. De 
samenstelling van het bestuur met de verdeling van de functies was in 2020: Rasim Okullu 
voorzitter, Rana Tarhan-Okullu secretaris, Burak Can Okullu penningmeester. 
 
Het bestuur heeft over 2020 geen salaris of onkostenvergoeding ontvangen. 

 

2.2 Visie 
‘’Basisbehoeften toegankelijk maken voor alle mensen’’ 
 

2.3 Missie 

De missie van Stichting Ikra Foundation is het verbeteren van levensomstandigheden van de 
behoeftigen over de hele wereld ongeacht hun ras, geslacht of geloofsovertuiging. 
Stichting Ikra Foundation ontwikkelt diensten en activiteiten en voert deze zowel zelfstandig 
als in samenwerkingsverband  met andere organisaties uit. De vrijwilligers binnen de 
stichting zijn betrokken en werken samen aan de kwaliteit van de projecten. Om het 
vertrouwen van zowel de donateurs als de ontvangers  te waarborgen gaat de stichting 
nauwkeurig, professioneel en transparant te werk. 
 

2.4 Doelstellingen 

Stichting Ikra Foundation streeft naar het verbeteren van de leefomstandigheden van 
mensen. In eerste instantie richt Stichting Ikra Foundation zich op het organiseren van 
activiteiten op het gebied van humanitaire hulpverlening. We onderscheiden twee soorten 
hulp: noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. De stichting wil in Nederland 
voedselpakketten samenstellen en doneren aan voedselbanken en behoeftigen in nood. 
Daarnaast biedt de stichting noodhulp aan mensen in rampgebieden. Zonder water is geen 
leven mogelijk! Het organiseren van projecten gericht op het realiseren van waterputten 
staat dan ook bovenaan de prioriteitenlijst van Stichting Ikra Foundation.  
Tevens ontwikkelt ze projecten gericht op onderwijs, gezondheidszorg, economische 
ontwikkeling en landbouw in ontwikkelingslanden. 
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3. Activiteiten 
 

3.1 Water  

Stichting Ikra Foundation heeft in 2020 waterprojecten uitgevoerd in Pakistan en Tsjaad. 

Doordat de bevolking in deze landen blijft groeien en geen nieuwe waterbronnen bijkomen 

wordt de nood elke dag groter. Het doel van Stichting Ikra Foundation voor 2020 was om 

minstens 10 waterputten te slaan. Dankzij de gulheid en het vertrouwen van donateurs 

heeft Stichting Ikra Foundation 13 waterputten kunnen inzamelen. 12 in Pakistan en 1 in 

Tsjaad. 

 

In 2021 zal er hard gewerkt worden om de waterputten succesvol te realiseren. Stichting Ikra 

Foundation neemt de donateurs altijd mee in het proces door regelmatig updates te geven. 

Stichting Ikra Foundation werkt samen met IHH NL en deelt de voortgang van het project op 

de website en via de social media kanalen. 
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3.2 Onderwijs 

Stichting Ikra Foundation zet zich wereldwijd in voor onderwijsprojecten. Onderwijs is 

namelijk de ontwikkeling van een land. Alle kinderen hebben recht op toegankelijk 

onderwijs. Dit is van essentieel belang in de strijd tegen armoede en ongelijkheid.  

 

Veel ouders in Bosnië leven in armoede en kunnen de schoolboeken van hun kinderen niet 

betalen. Daarom zijn we in september 2020 een pilot gestart met “Charity: Bosnian kids” om 

de kinderen te voorzien van schoolboeken. Hiervoor hebben we het doel van €1.275,- 

gehaald en daarmee zijn 30 kinderen aan schoolboeken geholpen. De schoolboeken blijven 

eigendom van de school. Op die manier kunnen de boeken het schooljaar daarop weer 

gebruikt worden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Wees 
In 2020 heeft Stichting Ikra Foundation geen weesprojecten uitgevoerd.  
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4. Financieel 
Stichting Ikra Foundation heeft in 2020 geld opgehaald voor 13 waterputten. Daarnaast zijn we een 

onderwijspilot gestart waarbij er 30 kinderen aan schoolboeken zijn geholpen. De projecten zijn 

gerealiseerd dankzij particuliere donaties. 100% van de donaties wordt gebruikt voor de projecten. 

De bankkosten zijn voor rekening van het bestuur en zijn vermeld bij algemene donaties. 

 

Water 

Voor de waterputten is er in totaal €6.725,- opgehaald waarvan €6.500,- is uitgegeven. Hiervan is 

5.400,- uitgegeven aan de waterputten in Pakistan en €1.100,- aan een waterput in Tsjaad. Het 

restbedrag van €275,- is meegenomen naar het slaan van toekomstige waterputten. 

 

Onderwijs 

Stichting Ikra Foundation is opgericht in juni 2020 en het eerste onderwijs project is gestart in 

september 2020. Het doel was om €1.275,- op te halen om 30 kinderen te voorzien van 

schoolboeken. Uiteindelijk is €1.411,- opgehaald voor het schoolboekenproject in Bosnië en 

Herzegovina, waarvan €1.275,- is uitgegeven aan het project. Het restbedrag van €136,- is 

meegenomen naar volgend schooljaar.  

 

Voor het project in Indonesië heeft de stichting €21,- opgehaald. Hiervan is €20,50 uitgegeven aan 

het project. €0,50,- is meegenomen naar een toekomstige uitgave voor het project. Verder is er 

€15,- ontvangen voor het project in Montenegro. Dit bedrag zal in 2021 gebruikt worden 

voor het project.  

 
Wees 

In 2020 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van weesprojecten. Hierbij zijn de 

landen en eventuele partners geselecteerd. In de loop van 2021 zal Stichting Ikra Foundation de 

projecten lanceren en uitvoeren. Voor onze weesprojecten hebben we €15,- aan donaties 

ontvangen. (net als bij 3.1: later vermelden omdat het maar een kleine activiteit is) 
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JAARREKENING 

Balans: 

Activa   31-12-2020 

Bank  € 407,66 

Totaal   € 407,66 

   

Passiva   2020 

Reserves  € 407,66 

Totaal   € 407,66 

 

Staat van Baten en Lasten: 

Baten   2020 

Algemene donaties   € 82,70 

Donaties waterputten  € 6.725,00 

Donaties onderwijs  € 1.447,00 

Donaties wees  € 15,00 

Totaal Baten   € 8.269,70 

   

Lasten   2020 

   

Waterputten  € 6.500,00 

Onderwijs  € 1.295,50 

Wees  € 0,00 

Bank kosten  € 66,54 

Totaal   € 7.862,04 
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5. Vooruitzicht 2021 
Alle inspanningen van Stichting Ikra Foundation zijn gericht op het helpen van zoveel mogelijk 

mensen in de wereld. Om die reden zal Stichting Ikra Foundation de komende jaren volop nieuwe 

projecten ontwikkelen en uitvoeren ten gunste van de behoeftigen. 2021 wordt tevens het jaar 

waarbij Stichting Ikra Foundation samenwerkingen met verschillende ondernemingen en NGO’s zal 

bekendmaken.  

 

Project Montenegro 

In 2021 gaat Stichting Ikra Foundation zich richten op een onderwijs project in Montenegro. Alle 

voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels al gedaan. Het gaat om een onderwijsinstelling met ruim 300 

leerlingen in de hoofdstad Podgorica. Ongeveer 10% van deze leerlingen komt uit een arm familie of 

het zijn weeskinderen. Het project zal gericht zijn om al deze leerlingen te helpen. Het project zal 

worden bekendgemaakt op de social media kanalen.  

 

Project Wees 

In 2021 zal Stichting Ikra Foundation verschillende weesprojecten uitvoeren. Er is door het bestuur 

tot nu toe onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om weeskinderen te voorzien van kleding en 

schoolspullen. De projecten zullen worden bekendgemaakt op de social media kanalen.  

 

Partners 

Stichting Ikra Foundation nodigt ondernemers uit om partner te worden. Een partner is een bedrijf of 

NGO dat zich maatschappelijk betrokken voelt en de wereld mooier wilt maken voor kwetsbare 

mensen. In de loop van 2021 zullen verschillende partnerschappen bekendgemaakt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


