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Het bevorderen, verbeteren en stimuleren van het welzijn de leefbaarheid en de
gezondheid van kinderen in ontwikkelingslanden.
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Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Wij willen kinderarmoe oplossen, wij willen ervoor zorgen dat alle
kinderen de kans krijgen om te eten, drinken, leren en spelen.

- De manier waarop wij mensen kunnen bewegen te doneren door
nieuwe en innovatieve manieren waarmee wij veel donateurs
aanspreken en dichterbij de mensen in ontwikkelingslanden
brengen; - Ons innovatieve karakter waarmee wij constant nieuwe
projecten ontwikkelen.

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Kinderen in 's werelds armste
gebieden de mogelijkheid geven met
elkaar te kunnen spelen, te kunnen
eten en drinken, een thuis te hebben
en gezond op te kunnen groeien.

€ 369.434
Beheer en
administratie

1%

Maatschappelijk doel

99%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Onverwoestbare voetballen
uitdelen aan scholen en
dorpscentra, zodat kinderen in 's
werelds armste gebieden samen
jarenlang kunnen spelen.
2. Waterputten aanleggen /
onderhouden, dieren geven aan
scholen en dorpscentra zodat
kinderen de kans hebben te
kunnen eten en drinken.
3. Huisjes, weeshuizen en scholen
bouwen, om kinderen een thuis te
geven en de kans te geven op
onderwijs.

€ 365.912
(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2018

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2018

€ 460.862

€ 91.877

Particulieren

100%

Overige
reserves

100%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2018

Medewerkers

0

Vrijwilligers

0

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Dak- en thuislozen, Gemeenschappen, Kinderen,
Jongeren, Vrouwen en meisjes, Werklozen en
Mensen met een beperking

Actief in

7 landen

Ga naar de website van het goede doel

