CBF-Erkenningspaspoort

Tjommie
Tjommie creëert kansen voor kwetsbare kinderen in townships van Zuid-Afrika met een
verloren jeugd en een uitzichtloze toekomst.

Sinds 1 oktober 2014

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Kinderen in rurale townships van Zuid-Afrika, die vaak opgroeien
zonder ouders vanwege de hiv/aids-epidemie, krijgen niet de kans
zich te ontwikkelen en aan de vicieuze cirkel van armoede te
ontsnappen.

Het Ndlovu Youth Choir, opgericht 2009, is een artistiek programma
voor getalenteerde jongeren met een probleemachtergrond. Nu 10
jaar later is het koor zelfvoorzienend en zorgt voor werkgelegenheid
dankzij een professionaliseringstraject en finaleplek America's Got
Talent 2019.

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Deze kinderen een kans op een
betere toekomst bieden door toegang
tot basale levensbehoeften, zoals
schoon drinkwater, voedzaam eten
en een veilig huis, maar ook met
activiteiten in onderwijs en
(talent)ontwikkeling.

€ 267.876

Maatschappelijk doel

86%

Beheer en
administratie

13%

Werving

1%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Toegang tot basale
levensbehoeften; aanleg
waterpompen, voedingscentra en
veilige huisjes
2. Ondersteuning op het gebied van
onderwijs door pre-schools,
huiswerkklassen en schooluniformen
te verstrekken
3. Ondersteuning op het gebied van
(talent)ontwikkeling door sport-, zang, dans- en theateractiviteiten.

€ 231.400

(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

Via donaties van particulieren,
vermogensfondsen en
bedrijven.

€ 281.557

€ 75.479

Particulieren

37%

Bestemmingsfondsen
56%

Organisaties
zonder
winststreven

33%

Continuïteitsreserve
39%

Bedrijven

25%

Verkopen en
overig

5%

Overige
reserves

- 6%

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

