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Lees voor

Vrienden van ARIE
steun de hulp van kinderen met een
beperking in arme wijken Lima

Dit willen we oplossen
de stichting ondersteunt een organisatie in
Lima die zorg en behandeling biedt aan
kinderen met een geestelijke en of
lichamelijke beperking. Deze kinderen
komen uit de vele sloppenwijken die Lima
kent. Hiervoor heeft ARIE 6 vestigingen en
zo'n 300 medewerkers

Dit is waar we trots op zijn
Steun gegeven aan een organisatie die in 30
jaar tijd is uitgegroeid met 6 vestigingen in
Lima, met gemotiveerde medewerkers die
toonaangevend zijn op het behandelen van
kinderen met een beperking
Medewerkers 
0
Vrijwilligers 
0
Sector Internationale hulp en
mensenrechten
Doelgroepen
Internationale hulp en mensenrechten
Actief in
Peru

Sinds 1 maart 2012

Cijfers
2020
Vergelijken met
Dit willen we bereiken

om de problematiek van een
kind met een beperking in
deze sloppenwijken te
verlichten
Dit gaven we uit in 2020

€ 453.732

Maatschappelijk doel
99%

Beheer en administratie
1%

Werving
0%

Zo bereiken we ons doel
1. financieel ondersteunen
investeringen in gebouwen,
apparatuur, organisatie en
behandelingen
2. onderseunen van beloning
van de vele specialistische
medewerkers in Lima.
Inmiddels is ARIE uitgegroeid
tot een toonaangevende
instelling in
3. strategisch en
management advies aan
directie van ARIE
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk
doel
i

€ 447.268

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld
De stichting ontvangt gelden
van prive personen en
organisaties
Dit waren onze inkomsten
in 2020

€ 363.604

Organisaties zonder
winststreven
68%

Particulieren
32%

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2020
i

€ 879.747

Bestemmingsreserves
98%

Continuïteitsreserve
2%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het
jaarverslag 2020

Ga naar de website van het goede doel

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?
Noodhulp

Mensenrechten

Welvaartsverbetering Gezondheidszorg in

ontwikkelingssamenwerking Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

Doe de

DonatieTest

