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Stichting Nepal
Onderwijs is de weg naar ontwikkeling en emancipatie.

Sinds 1 november 2011

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Het ontbreken van mogelijkheden tot scholing voor kinderen uit
kansarme lagen van de bevolking. Het ontbreken van
ontwikkelingsmogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare
groepen. Het ontbreken van bewustzijn op het gebied van
gezondheid en hygiëne.

De 183 projecten die we sinds 1993 o.a. in samenwerking met Wilde
Ganzen en de Nepal Trust uitvoeren en waarvan er 150 voltooid zijn.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Het bouwen, dan wel renoveren van
scholen in rurale omgevingen,
inclusief leraren en leermiddelen.
Het aanbieden van financiële
middelen om scholing te bekostigen.
Het betalen van kleinschalige
projecten.
Het geven van opleidingen op het
gebied van gezondheid en hygiëne.

€ 46.812

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1.
2.
3.
4.

Financiering totale projecten.
Aanbieden beurzen.
Doneren startkapitaal.
Little Doctors opleiding.

€0

Beheer en
administratie

8%

Werving

14%

Maatschappelijk doel

78%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Wij vragen donaties aan
particulieren en organisaties die
ons soort doelen steunen. Dit
door direct aanschrijven,
website en Facebook.

€ 116.797

€ 83.167

Bedrijven

0%

Verkopen en
overig

1%
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6%

Organisaties
zonder
winststreven

92%

Overige
reserves

22%

Bestemmingsreserves
78%

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

Medewerkers

0

Vrijwilligers

0

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Alleenstaande ouders, Analfabeten, Chronisch
zieken, Dak- en thuislozen, Dieren,
Gemeenschappen, LHTB, Kinderen,
Natuurgebieden, Jongeren, Vrouwen en meisjes,
Milieu, Algemeen publiek, Gelovigen,
Minderheden, Gedetineerden, Mensen met een
beperking en Minima

Actief in

Nepal

Ga naar de website van het goede doel

