CBF-Erkenningspaspoort

De Regenboogboom
De organisatie streeft ernaar alle kinderen van de wereld te laten ervaren dat ze de
kracht hebben om iedere uitdaging aan te gaan.

Sinds 1 januari 2009

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Alle kinderen die te maken hebben met ziekte, beperking of trauma
te laten ervaren dat ze de kracht en de moed hebben om iedere
uitdaging aan te gaan.

Een eenmalig bezoek, in het ziekenhuis if thuis,heeft langdurig effect.
Kinderen kunnen het na ons bezoek zelf. We geven prachtige
droomdekentjes weg. We werken met 1500 vrijwilligers. We hebben
een 'zelf-help'boek Levensvitaminen. in 2020 realiseerden we de
app 'Handige Handjes'

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Tijdens een bezoek aan kinderen
worden ze door goed getrainde
vrijwilligers meegenomen naar een
veilige plek in je eigen gedachten. Het
project Droomdekentjes zorgt dat
jaarlijks veel kinderen kunnen dromen
onder hun uniek gemaakte deken.
Hun kracht tot volle bloei brengen!

€ 154.599

Maatschappelijk doel

70%

Werving

24%

Beheer en
administratie

6%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. We maken gebruik van de
metafoor van het Regenboogbos.
Middels imaginatie nemen we
kinderen mee naar hun innerlijke
veilige plek.
2. Middels het geven van unieke
Droomdekentjes helpen we kinderen
hun veilige plek te creëren waar ze
ook zijn.
3. Door het lezen van het boek
Levensvitaminen kunnen gezinnen
zelf aan de slag en nemen ze de
regie over hun leven terug.
4. Met de gratis app ‘Handige
Handjes’ kunnen gezinnen klusjes
laten uitvoeren door hun eigen team
van familie en vrienden.

€ 108.616

(Directe) dienst- en
hulpverlening

92%

Voorlichting en
bewustwording

8%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2018

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2018

We hebben 7 categorieën voor
fondsenwerving. de
vermogende fondsen en
particuliere donateurs zijn voor
ons de belangrijkste.

€ 169.926

€ 133.057

Organisaties
zonder
winststreven

51%

Particulieren

42%

Verkopen en
overig

7%

Bestemmingsfondsen
54%
Continuïteitsreserve
38%
Bestemmingsreserves
8%

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

Medewerkers

0

Vrijwilligers

0

Sector

Welzijn

Doelgroepen

Alleenstaande ouders, Chronisch zieken,
Kinderen, Jongeren, Slachtoffers van geweld,
Slachtoffers van seksueel misbruik, Mensen met
een beperking en Patiënten

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

