CBF-Erkenningspaspoort

Hamlin Fistula Nederland
Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk vrouwelijke fistelpatiënten in het Hamlin ziekenhuis In
Ethiopië geholpen kunnen worden.

Sinds 1 september 2020

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Hamlin Fistula Nederland zet zich in om het aantal fistelpatiënten in
Ethiopië te verlagen. Dit door een 2-sporenbeleid: curatief door
operatieve ingrepen aldaar en preventief door voorlichting, p.r. en reintegratiemogelijkheden.

We krijgen het ieder jaar voor elkaar om het ziekenhuis te
ondersteunen met producten die hier normaal verkrijgbaar zijn en
daar onmogelijk/moeilijk. Onze hulp geven we on demand m.a.w.
met zaken (b.v. BGA, operatielamp, opleiding voor ex-patiënten etc.)

Toon cijfers over het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Onze inzet is om (samen met de
wereldwijde Hamlin-organisaties) het
aantal fistelpatiënten omlaag te
brengen) en de fistelpatiënten een
menswaardig leven en een toekomst
te geven.

€ 51.345

Maatschappelijk doel
Beheer en
administratie

91%
9%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Door allerlei sponsoractiviteiten te
organiseren bereiken we ons doel.
Bijv. een Blote Voeten Tocht, een
vrouwenrally, een sponsordiner.
2. Met nieuwsbrieven houden we
onze sponsoren op de hoogte van
alle zaken rondom HFN en HFE. We
onderhouden bovendien een site.
3. Door projecten te beschrijven voor
hulp/producten waaraan in Ethiopië
behoefte is. Hiermee gaan we actief
aan de slag.
4. We hebben een eigen verkooppunt
van Ethiopische artikelen in een

€ 46.684

(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

van Ethiopische artikelen in een
wereldwinkel met Hivos, terre des
Hommes e.a.

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Met al hierboven beschreven
acties en inzet proberen we
zoveel mogelijk
(sponsor)gelden te genereren.

€ 47.141

€ 68.246

Particulieren

100%

Bestemmingsreserves

55%

Overige
reserves

45%

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

Medewerkers

0

Vrijwilligers

0

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Chronisch zieken, Slachtoffers van seksueel
misbruik en Vrouwen en meisjes

Actief in

Ethiopië

Ga naar de website van het goede doel

