CBF-Erkenningspaspoort

Wensstichting Oppepper4all
Onze vrijwilligers vervullen de allerliefste wens van een (ernstig) ziek persoon en in
Corona-tijd realiseren wij vitale hulpvragen/klusje

Sinds 1 november 2016

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Wij willen de eenzaamheid doorbreken o.a. door middel van die ene
speciale wensdag. Daarnaast willen wij verbindingen aangaan met
gelijkgestemde organisaties; het gaat er niet om wie wat doet maar
dat er naar je medemens wordt uit- en omgekeken. Samen ben je
sterker.

De organisatie en haar vrijwilligers ondersteunen en helpen mensen
van ALLE leeftijden en stellen verder geen voorwaarden aan soort
van ziekte, levensverwachting. Ieder mens zijn wens is ons dna en
motto. Trots op onze vrijwilligers waarvan velen soms al 10 jaar bij
ons zijn.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Het vervullen van deze wens geeft
aan zowel de ontvangers als de
uitvoerenden kracht en zingeving. De
wensdag en opeenvolgende
bezoekjes vermogen de
eenzaamheid, de verruwing in de
maatschappij en de anonimisering te
verbreken. O4all inspireert en
verbetert de sociale cohesie.

€ 25.076

Maatschappelijk doel

75%

Beheer en
administratie

24%

Werving

1%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Het vervullen van meer wensen
Het innoveren en optimaliseren van
deze processen zodat niemand
zonder (laatste) wens hoeft te blijven
2. Het realiseren van een fotoalbum
en/of videoreportage van de
wensdag.
3. Het inspireren van mensen om
anderen te helpen en het geven van
voorlichting in den lande over ons
werk
4. CORONA. Sinds februari 2020
verlenen wij steun aan mensen door
hulp met boodschapjes, kleine
reparaties, AED, fiets, taartjes e.d.

€ 18.814

Recreatie, sport en
wensvervulling

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

De fondswerving is gestopt; de
grote wensvervullingen kunnen
ivm restricties niet meer vervuld
worden. Particulieren geven
bijdragen, garageverkoop e.d.
We staan klaar om tzt onze
hoofddoelen weer op te pakken.
Met kleine maar vitale steun
helpen wij onze zieke
medemens nu!

€ 34.664

€ 45.876

Bedrijven

86%

Particulieren

14%

Overige
reserves

100%

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

Medewerkers

0

Vrijwilligers

0

Sector

Welzijn

Doelgroepen

Chronisch zieken en Patiënten

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

