CBF-Erkenningspaspoort

Let's Care
We zetten ons in voor mishandelde en misbruikte kinderen. Trauma behandeling en
preventie van kindermisbruik. Op de Filipijnen

Sinds 1 juli 2017

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Het bieden van een veilig huis waar meisjes en en kinderen in
moeilijke omstandigheden wonen en therapeutisch behandeld
worden voor de traumatische gevolgen van misbruik en
mishandeling. Preventie campagne kindermisbruik en promotie van
kinderrechten. Milieuproblomen oplossen

Dat wij 9 jaar dit werk al doen, zonder steun van de overheid en dat
wij nu een holistisch compleet professioneel trauma
behandelprotocol hebben met meetbare resultaten, continue
verbetering. We werken met een kwaliteitsmanagement systeem
volgens de ISO9001 richtlijnen

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Een plek te bieden waar kinderen vrij
van trauma kunnen worden, weer
stevig in hun zelfvertrouwen kunnen
komen en weer een goed
toekomstpad hebben. Centrum van
Best practices op gebied van
kindermisbruik,
Vermindering van kindermisbruik.

€ 171.354

Maatschappelijk doel

96%

Werving

2%

Beheer en
administratie

2%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Programma home for girls, trauma
therapeutisch centrum Voorlichtingsen bewustwordingscampagnes in de
community en beleidsbeinvloeding
2. Nazorgprogramma
3. preventie campagne
kindermisbruik
4. Inkomsten genererende projecten

€ 164.633

(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

Fondsenwerving inkomsten
genererende projecten

€ 140.223

€ 104.333

Organisaties
zonder
winststreven

87%

Verkopen en
overig

7%

Particulieren

6%

Overige
reserves

100%

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

Medewerkers

0

Vrijwilligers

2

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Kinderen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers
van seksueel misbruik en Milieu

Actief in

Filipijnen

Ga naar de website van het goede doel

