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Justice and Peace Nederland
Wij ondersteunen change makers die zich inzetten voor de rechten van vluchtelingen en
het beschermen van mensenrechten wereldwijd.

Sinds 1 maart 2019

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Wij steunen acties van lokale change makers en organisaties die
zich wijden aan concrete en positieve verandering in hun omgeving.
Door hen samen te brengen en de middelen, bronnen en
(internationale) contacten te geven om hun doelen te bereiken,
dragen we bij aan mensenrechten.

Dat we met 135 organisaties, overheden, individuen en lokale
change makers samenwerken en met deze netwerken de lokale
mensenrechten in Nederland en wereldwijd verbeteren. We maken
hierbij een breed publiek bewust van het belang van mensenrechten
en hun potentiële impact hierop.

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Wij willen ervoor zorgen dat
wereldwijd
mensenrechtenverdedigers hun werk
kunnen blijven doen. Ook willen wij
dat vluchtelingen via veilige routes
toegang hebben tot bescherming in
Europa en Nederland en dat ze hun
leven kunnen opbouwen in de lokale
gemeenschap.

€ 1.180.886
Werving

3%

Beheer en
administratie

5%

Maatschappelijk doel

92%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Met Samen Hier creëren en
faciliteren wij Welkom Groepen in
Nederlandse steden waardoor
nieuwkomers versneld en
duurzaam kunnen integreren.
2. Het Shelter City netwerk biedt
internationale
mensenrechtenverdedigers
bescherming door tijdelijke
opvang, trainingen en network
building.
3. Haagse Huiskamer biedt een
platform aan Hagenaars die willen
werken aan een stad waarin alle
inwoners, ook vluchtelingen, zich
thuis voelen.
4. Met events, sociale media en
lobby maken wij een breed
publiek bekend met
mensenrechten in de praktijk.

€ 1.091.650
Voorlichting en
bewustwording

4%

(Directe) dienst- en
hulpverlening

96%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2018

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2018

€ 1.127.075

€ 295.271

Particulieren

1%

Bestemmingsreserves
0%

Verkopen en
overig

6%

Overige
reserves

Organisaties
zonder
winststreven

46%

Subsidies

47%

100%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2018

Medewerkers

12 fte

Vrijwilligers

18

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Gemeenschappen, LHTB, Vluchtelingen,
Algemeen publiek en Minderheden

Actief in

4 landen

Ga naar de website van het goede doel

