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Foundation (Stichting TTAF)
TTAF helpt blinden, zieken, vrouwen en kinderen in Ethiopië een menswaardig bestaan
bieden door hen zelfredzaam te maken.

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

TTAF wil kinderen, armen en gehandicapten in Ethiopië toegang
geven tot gratis primaire medische hulp. Daarnaast wil TTAF
blindheid voorkomen en genezen. Tevens zorgen wij ervoor dat
blinde kinderen goed onderwijs ontvangen en volwassen blinden
een zinvolle dagbesteding.

Mede door onze drie Ethiopische veldwerkers (waarvan 1
Nederlandstalig), kunnen wij effectief het geld besteden. Het is
aantoonbaar dat levens in positieve zin veranderen: vrouwen
worden zelfstandig, slechtzienden kunnen hun geliefden weer zien
en kinderen ontwikkelen zich.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
TTAF wil bereiken dat kwetsbaren in
de samenleving zelfredzaam worden.
Daarom zetten we in op onderwijs
voor blinde kinderen en
ondersteunen we sociale
werkplaatsen. Daarnaast willen we
met onze kliniek en medische missies
duizenden blinden en patiënten
bereiken.

€ 152.252

Maatschappelijk doel

93%

Werving

5%

Beheer en
administratie

2%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Wij organiseren oogonderzoeken
waarmee honderden mensen
geholpen worden met medicijnen,
etc. Zo nodig laten wij
staaroperaties uitvoeren.
2. Wij zetten een medische kliniek
op, die financieel zelfstandig moet
kunnen draaien en tevens 20%
van de patiënten (de armsten)
gratis helpt
3. Wij ondersteunen een
blindenschool, waarbij kinderen
braille en Engels leren. Daarnaast
is er veel aandacht voor sociale
vaardigheden.
4. Wij hebben nu voor meer dan 40
vrouwen een
microfinancieringstraject lopen,
waardoor zij in staat zijn hun
leefomstandigheden te
verbeteren.

€ 140.933

(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

verbeteren.

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Wij benaderen fondsen en
particulieren met onze
projectplannen. Deze plannen
bevatten alle essentiële
informatie voor het project. Op
basis hiervan wordt geld
gedoneerd.

€ 485.399

€ 487.260

Particulieren

96%

Bestemmingsfondsen
100%

Organisaties
zonder
winststreven

4%

Overige
reserves
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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

Kinderen, Jongeren, Vrouwen en meisjes, Mensen
met een beperking, Minima en Patiënten

Actief in

Ethiopië

Ga naar de website van het goede doel

