CBF-Erkenningspaspoort

Albert Schweitzer Fonds
Het NASF steunt kleinschalige gezondheidsprojecten in Afrika met microgiften, op basis
van het gedachtegoed van Albert Schweitzer.

Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Veel mensen in kansarme omstandigheden in Afrika zijn kwetsbaar
voor armoede, lijden en afhankelijkheid. Gezondheid is een
belangrijke voorwaarde voor zelfredzaamheid. Afrikaanse
organisaties kunnen gezondheidsproblemen oplossen, maar
ontberen geld. Wij helpen met kleine giften.

In 2019 kregen 18.878 mensen toegang tot schoon water; 19.750
mensen zijn onderwezen over gezondheid en hygiëne; 6.271
mensen hebben toegang tot wc's en handenwasgelegenheid; 1.203
meisjes kregen herbruikbaar maandverband; 1 kraamkliniek werd
verbouwd en 5 ziekenhuisjes opgezet.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Wij willen dat de arm(st)e
gemeenschappen en meest
kwetsbare mensen in Sub-Sahara
Afrika hun zelfredzaamheid
vergroten. Daarom steunen wij
verbetering van de
gezondheid(szorg) in Afrika. Wij
hanteren 5 thema's: moeder&kind;
kwetsbare groepen;
vrouw&gezondheid; WASH;
medischezorg.

€ 330.930

Maatschappelijk doel

79%

Beheer en
administratie

15%

Werving

7%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Het verlenen van kleine giften aan
kleinschalige, lokale initiatieven in
Sub-Sahara Afrika die gerelateerd
zijn aan gezondheidszorg.
2. Het in stand houden van het
gedachtegoed van Albert Schweitzer
binnen Nederland, in het bijzonder in
relatie tot ontwikkelingssamenwerking

€ 260.537

(Directe) dienst- en
hulpverlening

82%

Voorlichting en
bewustwording

18%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

We ontvangen donaties van
kerken, fondsen en organisaties
zoals het Albert Schweitzer
ziekenhuis. We realiseren
crowdfunding acties en werven
bedrijven: 'direct geven, direct
goeddoen'. Onze particuliere
donateurs zijn soms al 35 jaar bij
ons! De beleggingen betalen
bureaukosten.

€ 94.708

€ 2.078.935

Particulieren

60%

Bedrijven

28%

Organisaties
zonder
winststreven

12%

Overige
reserves

93%

Continuïteitsreserve
6%
Bestemmingsreserves
1%

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

Medewerkers

2 fte

Vrijwilligers

5

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Chronisch zieken, Gemeenschappen, Kinderen,
Ouderen, Vrouwen en meisjes, Mensen met een
beperking en Patiënten

Actief in

9 landen

Ga naar de website van het goede doel

