CBF-Erkenningspaspoort

Zweli Foundation
Ondersteunen van buitenschoolse opvang van kinderen door middel van onderdak,
onderwijs en ondersteuning (voeding).

Sinds 1 februari 2011

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Stichting Zweli Foundation Nederland biedt hulp aan Stichting Zweli
Foundation Zuid-Afrika. Zij helpen de bevolking op het gebied van de
drie o’s: onderdak, onderwijs en ondersteuning (voeding).

Door onze dagelijkse hulp geven we vele kansarme kinderen in
Zuid-Afrika een toekomst.

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Door o.a. het aanleggen van
waterputten bij landbouwgrond
helpen we onze Careworkers zelf
voedsel te verbouwen. Deze
landbouwgrond zorgt er voor dat we
bij onze buitenschoolse opvang de
kinderen dagelijks een maaltijd
kunnen geven.

€ 80.002

Maatschappelijk doel

97%

Beheer en
administratie

3%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. We geven onze care workers in
Zuid-Afrika maandelijks geld, zodat zij
eten kunnen brengen naar de
buitenschoolse opvang.
2. We bouwen en onderhouden
buitenschoolse opvang om kinderen
na school te steunen in onderwijs en
eten.
3. Onze care workers helpen de
kinderen bij hun huiswerk en de
kinderen helpen in de moestuin om te
leren hun eigen eten te verbouwen.
4. Om landbouwgrond te kunnen
onderhouden creëren we
waterputten.

€ 77.251

(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2018

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2018

We komen op diverse manieren
aan donaties, zo hebben we
kleine en grote vaste sponsors,
schrijven we ons in voor diverse
inzamelacties en worden er
jaarlijks meerdere
sponsoracties georganiseerd.

€ 65.383

€ 16.513

Particulieren

100%

Overige
reserves

100%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2018
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Ga naar de website van het goede doel

