CBF Erkenningspaspoort

Join for Joy
We ondersteunen scholen bij het opzetten van een structureel, inclusief en leuk Sport en
Spel programma om spelenderwijs leren te stimuleren

Sinds 1 november 2018

Klik op het logo en ga naar de
website van het goede doel

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Veel scholen op het platteland van Kenia, Oeganda, Zambia en
Malawi hebben over het algemeen weinig aandacht voor sport en
spel activiteiten. De juiste kennis ontbreekt, materialen zijn te duur en
fysieke ontwikkeling wordt niet beschouwd als prioriteit.

Join for Joy geeft inmiddels bijna 40.000 kinderen op basisscholen in
Kenia, Oeganda en Zambia de kans kind te zijn en spelenderwijs
hun talenten te ontwikkelen. Het programma motiveert kinderen om
naar school te komen en zorgt voor minder drop-outs.

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

Dit willen we bereiken
De implementatie van het Sport en
Spel Programma motiveert kinderen
om naar school te komen én op
school te blijven. Het programma
zorgt voor meer meer concentratie in
de lessen. Kinderen hebben meer
zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld
en meisjes worden weerbaarder.
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Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Binnen een 3 fase programma
steunen we scholen met training
en expertise om zelfstandig sport
en spel activiteiten te kunnen
begeleiden.

€ 198.910
10%

90%

(Directe) dienst- en
hulpverlening

90%

Innovatie

10%

Dit waren onze inkomsten in 2018

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

€ 228.664

€ 159.519
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Particulieren

2%

Bedrijven
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Organisaties zonder
winststreven

83%

Overig
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Medewerkers
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Vrijwilligers
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Sector

Internationale hulp en
mensenrechten

Actief in

4 landen

Continuïteitsreserve
100%
Nodig om risico’s af te dekken en aan
toekomstige verplichtingen te kunnen
voldoen.

