CBF-Erkenningspaspoort

Help Kobane
SHK helpt bij wederopbouwinspanningen in door conflicten getroffen regio's na rampen,
hetzij door mensen veroorzaakte, of natuurlijke

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

- ongelijkheid tussen man en vrouw - opbouw en reconstructie na
een ramp - educatie voor kinderen

Help Kobane bevordert gelijkheid tussen man en vrouw in gebieden
waar dit niet het geval is. Geeft vrouwen de mogelijkheid om mee te
werken aan de opbouw van een regio na een ramp. Dit begint
allemaal bij onderwijs en zijn dan ook trots dat we hiermee
duurzame hulp kunnen bieden.

Toon cijfers over het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Projecten ondersteunen die bijdragen
aan een duurzame samenleving,
waar vrouwen en mannen van
verschillende religies en etniciteit in
vrijheid kunnen samenwerken. Dit in
gebieden waar door oorlog,
natuurrampen of door andere
omstandigheden materiële en
immateriële steun nodig..

€ 2.524

Maatschappelijk doel

60%

Werving

26%

Beheer en
administratie

14%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Uitvoeren van lokale projecten die
ontstaan zijn uit de behoefte van
lokale bevolking. Verder proactief
informeren en monitoren.
2. opbouw en reconstructie van
gezondheid- en
onderwijsinstellingen
3. bieden van materiële en
immateriele steun aan bewoners
van rampgebieden

€ 1.512

(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Wij zijn afhankelijk van mensen
die doneren. We hebben vaste
donateurs/schenkers, maar ook
vooral mensen die eenmalig
doneren. Verder krijgen wij
schenkingen van andere
organisatie die het niet voor
elkaar hebben kunnen krijgen
om in een conflictgebied
project af te ronden.

€ 1.812

€ 62.808

Particulieren

100%

Overige
reserves

100%

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

Alleenstaande ouders, Analfabeten, Dak- en
thuislozen, Dieren, Gemeenschappen, LHTB,
Kinderen, Ouderen, Slachtoffers van geweld,
Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Vrouwen
en meisjes, Werklozen, Milieu, Algemeen publiek,
Studenten, Minderheden, Gedetineerden, Mensen
met een beperking en Minima

Actief in

Irak, Syrië en Turkije

Ga naar de website van het goede doel

