CBF-Erkenningspaspoort

Phéron
Stichting Phéron helpt ouders en naasten te steunen en in beweging te brengen rond het
verlies én afscheid van hun baby

Sinds 1 juli 2018

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Het beter beschikbaar stellen en aanreiken van informatie,
handvatten & bieden van hulpmiddelen die bijdragen aan de sociale
geboorte middels de Phéron Memory Box. Vindbaarheid en
ontmoetingen voor lotgenoten en zorgverleners.

Wij steunen jaarlijks 600-800 gezinnen met de Phéron Memory Box
Wij werken samen met 26 ziekenhuizen door heel Nederland Wij
inspireren en denken mee met zorgverleners rondom babyverlies

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Voor alle ouders in Nederland die te
maken krijgen met babyverlies de
mogelijkheid om kosteloos een
Phéron Memory Box te ontvangen
onder begeleiding van ziekenhuizen.

€ 38.947

Meer bewustwording rondom de
impact van babyverlies
Laagdrempelige hulp en informatie
bieden

Maatschappelijk doel

96%

Beheer en
administratie

2%

Werving

2%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. De Phéron Memory Box De box
helpt ouders en naasten bij het
maken en creëren van tastbare
herinneringen met hun baby.
2. Het aanreiken van handvatten en
het bieden van (hulp)middelen
voor lotgenoten en zorgverleners
via de website, gastcolleges en
meetings
3. Inspirerende middagen voor
lotgenoten waar gedachten &
gevoelens gedeeld kunnen
worden tijdens georganiseerde
activiteiten in het inloophuis

€ 37.255

(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

Fondsen aanschrijven Collecte
Events Goede doelen
shop/veiling

€ 35.039

€ 6.592

Particulieren

100%

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

Algemeen publiek

Actief in

Nederland

Ga naar de website van het goede doel

