CBF-Erkenningspaspoort

Antwoord
Met elkaar ondersteunen wij lokale kerken in kwetsbare gebieden zodat zij kunnen
uitreiken met het goede nieuws van Jezus Christus.

Sinds 1 januari 2017

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

We zien een wereld waar gebrokenheid heerst. Voor deze
gebrokenheid hebben we een geweldige boodschap. Het goede
nieuws van Jezus Christus. Hij is onze redding. Hier willen we
gevangenen, kwetsbare kinderen en armen mee bekend maken via
de lokale kerk.

Dat Jezus Christus vandaag de dag nog altijd levens veranderd. Hij
is gekomen om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan
gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het
herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven. Dit
ervaren we in ons werk.

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Dat kwetsbare mensen Jezus leren
kennen en Zijn hoop en liefde
ervaren. Dat ze innerlijk veranderen.
We ontvangen getuigenissen van
gevangenen die weer een normaal
leven opbouwen in de maatschappij.
Verslaafden die van hun verslaving
afkomen en weer voor hun kinderen
gaan zorgen.

€ 670.306
Beheer en
administratie

3%

Werving

12%

Maatschappelijk doel

84%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. We versterken de lokale kerk met
training, materiaal, middelen en
gebed. Zij kennen de lokale
context en kunnen een blijvende
band opbouwen.
2. We stimuleren de lokale kerk om
het goede nieuws van Jezus te
vertellen in gevangenissen. We
ondersteunen dit met Bijbels en
andere middelen
3. We zien met liefde om naar
kwetsbare kinderen. In onze
programma's leren we ze over
Jezus en helpen ze met het
ontwikkelen van eigenwaarde.

€ 566.318
Voorlichting en
bewustwording

3%

Evangelisatie en
zending

97%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2018

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2018

€ 676.411

€ 210.128

Verkopen en
overig

1%

Overige
reserves

10%

Bedrijven

11%

Continuïteitsreserve
36%

Particulieren

27%

Bestemmingsreserves
54%

Organisaties
zonder
winststreven

61%

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

Medewerkers

1 fte

Vrijwilligers

3

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

Gemeenschappen, Jongeren, Gelovigen en
Gedetineerden

Actief in

11 landen

Ga naar de website van het goede doel

