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Lees voor

Fundación Paz-Holandesa
Een Glimlach geven aan een Peruaans kind

Dit willen we oplossen
Onze missie is gericht op het verbeteren van
de omstandigheden van sociaal en
economisch achtergestelde Peruaanse
kinderen door het aanbieden van gratis
medische zorg, in de breedste zin van het
woord.

Dit is waar we trots op zijn
Wij zijn trots op het feit dat we een eigen
kinderziekenhuis hebben kunnen bouwen
alwaar we niet alleen meer kinderen helpen,
maar ook training geven en eigen
inkomsten kunnen verwerven om op
termijn donatie-onafhankelijk te zijn en het
geheel in Peruaanse handen kunnen
achterlat
Medewerkers 
0
Vrijwilligers 
0
Sector Internationale hulp en
mensenrechten
Doelgroepen
Internationale hulp en mensenrechten
Actief in
Peru

Sinds 1 juli 2018

Cijfers
2020
Vergelijken met
Dit willen we bereiken

“traditionele” hulp te bieden
aan degene die daar nu om
vragen. duurzaam door het
opzetten van een
economisch (op termijn)
zelfstandig ziekenhuis de
combinatie van traditionele
en duurzame hulp werken
met lokale medewerkers, om
zo de Peruaanse
arbeidsmarkt te steunen
Dit gaven we uit in 2020

€ 203.252

Maatschappelijk doel
90%

Werving
8%

Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel
1. Uitvoeren van (gratis)
operatieprojecten. Het gaat
hier met name om
schisisoperaties
(hazenlipcorrecties/sluiten
van open gehemeltes)
2. Het verzorgen van de
integrale (gratis)
nazorgtrajecten (o.a.
spraaklessen, psychologische
behandelingen, primaire
tandverzorging)
3. Het beheren van ons ‘
Clinica PAZHolandesa/Tony
Molleapaza Rojas’
kinderziekenhuis, Arequipa
4. Geven van informatie en
trainingen aan alle partijen in
het behandelingstraject (van
de ouders en
verpleegkundigen tot de
medici).

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk
doel
i

€ 182.130

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld
Via fondsenwerving, donaties
en inzamelingsacties
Dit waren onze inkomsten
in 2020

€ 200.726

Organisaties zonder
winststreven
43%

Bedrijven
38%

Particulieren
19%

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2020
i

€ 9.718

Bestemmingsreserves
100%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het
jaarverslag 2020

Ga naar de website van het goede doel

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?
Noodhulp Mensenrechten Welvaartsverbetering Gezondheidszorg in
ontwikkelingssamenwerking Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

Doe de

DonatieTest

