CBF-Erkenningspaspoort

Britt Helpt
Stichting Britt Helpt staat voor: 'Samen de wereld een beetje mooier maken!'

Sinds 1 juli 2018

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Verbetering van onderwijs op het platteland van Zuid-Afrika

Kleinschalig; Concreet; Persoonlijk en direct betrokken; Transparant;
Wij pretenderen niet te weten wat goed is voor de ander; Wij doen
niet, wat een ander al doet.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Stichting Britt Helpt verbetert voor
kinderen in kansarme gebieden
wereldwijd de omstandigheden
waarin zij leren en leven met als doel
deze kinderen een betere toekomst
te bieden.

€ 19.639

Maatschappelijk doel

52%

Beheer en
administratie

28%

Werving

20%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Kleinschalige en directe projecten,
waarbij we nooit zomaar geld
schenken en luisteren naar wat ze
zelf aangeven nodig te hebben.
2. Langdurige betrokkenheid, waarbij
we de verantwoordelijkheid op de
projecten zelf houden en niet
overnemen.
3. Samenwerking met lokale
communities, zowel overheid, kerk als
ondernemers en onderwijs uiteraard.
4. Om dit alles mogelijk te maken
fondsenwerving, donaties,
schenkingen en eigen acties op
onder andere markten. en andere
inkomstenbronnen.

€ 10.201

(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

Kleinschalige, lokale acties;
Donaties en sponsoring;
Schenkingen in natura door
particulieren en bedrijven; In- en
externe fondsenverwerving. Om
ook in de toekomst succesvol te
blijven zullen er meer en andere
structurele inkomstenbronnen
ontsloten moeten worden.

€ 29.209

€ 31.725

Particulieren

60%

Verkopen en
overig

40%

Overige
reserves

100%

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

Medewerkers

0

Vrijwilligers

15

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Kinderen, Jongeren, Studenten en Minderheden

Actief in

Zuid-Afrika

Ga naar de website van het goede doel

