CBF-Erkenningspaspoort

Habitat Nederland
Habitat Nederland wil mensen in ontwikkelingslanden een betere toekomst bieden met
een degelijk en veilig huis als basis.

Sinds 1 januari 2004

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Wereldwijd hebben ca. 1,6 miljard mensen geen fatsoenlijk dak
boven hun hoofd. Habitat ziet hen niet als slachtoffers, maar als
zelfstandige mensen die met een steuntje in de rug in staat zijn om
een toekomst op te bouwen met een veilig thuis als basis. Habitat
biedt die steun.

Dat wij sinds 1993 van een kleine organisatie die jaarlijks enkele
huizen bouwt, zijn uitgegroeid tot een organisatie die meer en meer
mensen helpt hun leef- en woonomstandigheden te verbeteren met
slimme oplossingen en duurzame projecten in Afrika, Azië en LatijnsAmerika.

Toon cijfers over het jaar

2020

Dit gaven we uit in 2020

Dit willen we bereiken
Habitat streeft naar een wereld
waarin iedereen een dak boven zijn
hoofd heeft, een veilig en degelijk
(t)huis.

€ 1.255.254

Maatschappelijk doel

75%

Werving

17%

Beheer en
administratie

8%

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Fondsenwerven voor de projecten
van Habitat wereldwijd
2. Voorlichten over het wereldwijde
huisvestingsprobleem en Habitat's
aanpak
3. Mobiliseren van mensen hier voor
het wereldwijde werk van Habitat

€ 947.276

(Directe) dienst- en
hulpverlening

78%

Voorlichting en
bewustwording

22%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2020

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2020

Wij werven donaties bij
particulieren, overheden,
bedrijven en fondsen.

€ 1.514.475

€ 676.496

Particulieren

49%

Continuïteitsreserve

66%

Loterijen

24%

Bestemmingsfondsen

30%

Bedrijven

14%

Bestemmingsreserves

4%

Subsidies

7%

Organisaties
zonder
winststreven

3%

Verkopen en
overig

2%

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

Medewerkers

7 fte

Vrijwilligers

39

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Alleenstaande ouders, Gemeenschappen,
Kinderen, Ouderen, Jongeren, Slachtoffers van
natuurrampen, Slachtoffers van oorlog,
Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes, Algemeen
publiek, Minderheden, Mensen met een
beperking en Minima

Actief in

11 landen

Ga naar de website van het goede doel

