CBF-Erkenningspaspoort

Cycling out of Poverty
Verbeteren van toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en inkomen in Afrika met fietsen
en andere mobiliteitshulpmiddelen.

Sinds 1 februari 2012

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Ondanks dat iedereen er recht op heeft, is toegang tot inkomen,
onderwijs en gezondheidszorg oneerlijk verdeeld in de wereld.
Lange afstanden, slechte infrastructuur en beperkte transport opties
dragen voor een groot deel bij aan deze oneerlijke verdeling.

We meer dan 10.000 fietsen kunnen financieren voor boeren en
kleine ondernemers die met de fiets betere toegang hebben tot werk
en inkomen, scholieren die (weer) hun weg naar school hebben
gevonden en zorgmedewerkers die op de fiets meer mensen betere
thuiszorg kunnen bieden.

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Wij zijn ervan overtuigd dat de fiets
een sleutelrol kan spelen in het
verbeteren van de toegang tot
inkomen, onderwijs en
gezondheidszorg voor iedereen.

€ 101.572

Maatschappelijk doel

89%

Beheer en
administratie

7%

Werving

4%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Fietsen financieel toegankelijk
maken voor scholieren (en
docenten), zorgmedewerkers, boeren
en kleine ondernemers
2. Keuze mogelijkheid verbeteren
voor het soort fiets dat beter aansluit
bij de behoefte van de doelgroep
3. Ondersteunen, initieren en
promoten van fietsinterventies.
4. Lobby voor en ondersteunen van
de ontwikkeling van fietsinclusieve
infrastructuur zodat er een beter
fietsklimaat komt.

€ 90.211

(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

Wij werven particulieren
fondsen en schrijven
voorstellen aan bedrijven,
vermogensfondsen,
organisaties en instellingen.

€ 72.731

€ 116.075

Particulieren

58%

Continuïteitsreserve
56%

Organisaties
zonder
winststreven

41%

Bestemmingsreserves
34%

Bedrijven

1%

Bestemmingsfondsen
11%

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

Medewerkers
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Vrijwilligers

0

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Gemeenschappen, Vrouwen en meisjes,
Werklozen, Studenten, Mensen met een
beperking, Minima en Patiënten

Actief in

Kenia en Oeganda

Ga naar de website van het goede doel

