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Hivos
Hivos werkt aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld.
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Klik op het logo en ga naar de
website van het goede doel

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Hivos zoekt naar nieuwe, blijvende oplossingen voor hardnekkige
wereldproblemen. Met slimme projecten op de juiste plaatsen
verzetten wij ons tegen discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik
en de overbelasting van onze leefomgeving.

Hivos zet zich met haar partners wereldwijd in bijvoorbeeld om de
rechten van de LHBTI gemeenschap te verbeteren. Dit leidde onder
andere tot afschaffing van het verbod op homoseks in India en
Trinidad. Zie ook: https://www.hivos.nl/nieuws en
https://www.hivos.nl/themas.

Alle cijfers komen uit dit jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.
Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Ieder mens heeft recht op vrijheid en
een waardig leven. Je mag zijn wie je
bent: vrouw, man, homo, hetero of
iets ertussenin. Je mag ook vinden
wat je vindt en zeggen wat je wil.
Jouw vrijheid houdt pas op waar die
van een ander begint. En natuurlijk
waar de aarde grenzen stelt.
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Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Hivos werkt met lokale pioniers en
hun organisaties aan blijvende
sociale verandering.
2. Onze partners hebben de
innovatieve ideeën en het lef ze
uit te voeren.
3. Wij zorgen voor kennis, netwerk,
geld, veiligheid en ondersteuning.
4. Samen werken we aan een vrije,
eerlijke en duurzame wereld.

€ 44.528.000
(Directe) dienst- en
hulpverlening
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100%

Dit waren onze inkomsten in 2018

€ 53.676.000

Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de
doelstelling

€ 71.010.000
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Sector

Internationale hulp en
mensenrechten

Actief in

32 landen

Bestemmingsreserves 96%
Bestemming door het bestuur bepaald.
Bestemmingsfondsen 4%
Bestemming door de gever bepaald.

