CBF-Erkenningspaspoort

ASAP
ASAP biedt de inwoners van het platteland in Burkina Faso onderwijs, zorg en een
duurzame economie aan.

Sinds 1 maart 2011

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

ASAP werkt sinds 1997 aan het verlichten van armoede in dorpen
rond Bobo Dioulasso. Dit doen wij door de inwoners van Burkina
Faso onderwijs, zorg en een duurzame economie aan te bieden. De
mannen en vrouwen in de dorpen bepalen hun eigen prioriteiten.

Zie voor een duidelijk overzicht jaarverslag 2019

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Volgens onze visie kan dit alleen als
in een gemeenschap gewerkt wordt
aan een evenredige ontwikkeling van
Gezondheid en Milieu, Educatie en
Emancipatie en aan de Economie.
Voldoende capaciteit van dorpen om
zichzelf te organiseren is daarbij
onontbeerlijk.

€ 266.279

Maatschappelijk doel

80%

Beheer en
administratie

20%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Het opzetten van economische
projecten in Burkina Faso
2. Het opzetten van
onderwijsprojecten in Burkina
Faso
3. Het opzetten van
gezondheidprojecten in Burkina
Faso
4. Het opzetten van milieuprojecten
in Burkina Faso

€ 212.989

(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

• Burkin’art: de verkoop van
bronzen beelden •
Fondsenwerving bij particuliere
organisaties en stichtingen •
Fondsenwerving bij
gesubsidieerde organisaties •
Fondsenwerving door scholen •
Fondsenwerving bij bedrijven •
Fondsenwerving in natura

€ 302.517

€ 966.216

Particulieren

95%

Bestemmingsfondsen
81%

Verkopen en
overig

5%

Bestemmingsreserves
14%
Overige
reserves

- 5%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019

Medewerkers

1 fte

Vrijwilligers

9

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Analfabeten, Gemeenschappen, Kinderen en
Vrouwen en meisjes

Actief in

Burkina Faso

Ga naar de website van het goede doel

