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Voorwoord
Nederland kent een lange traditie van goeddoen. Miljoenen burgers zetten zich
in als vrijwilliger of gever, sommigen zelfs dagelijks: door hun handen uit de
mouwen te steken, een fonds op te richten of te collecteren. Omdat ze idealen
hebben en begaan zijn met de wereld om hen heen. Met elkaar hebben ze een
enorme impact. Ons land en grote delen van de wereld zouden er heel anders
uitzien zonder de inzet en steun van deze mensen.
Wellicht bent u op zoek naar een organisatie met hetzelfde ideaal als u. Een goed doel
dat zich inzet om uw ideaal te verwezenlijken. Deze gids is bedoeld om u te helpen
die organisatie te vinden waar u vanuit uw hart aan wilt bijdragen. Al deze goede
doelen staan voor idealen. Idealen die voortkomen uit compassie en solidariteit. Uit
verontwaardiging over onrecht, uit zorg voor de meest kwetsbaren, uit mededogen
met zieken en uit de verantwoordelijkheid voor het behoud van kostbare natuur en
cultuur. Zij werken hard aan concrete resultaten en zoeken mensen die samen met
hen optrekken en die hen willen steunen.
U kunt een goed doel op allerlei manieren steunen door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk
te doen of geld te doneren. Steeds meer mensen besluiten daarnaast ook een goed
doel op te nemen in hun testament omdat zij het belangrijk vinden dat hun idealen
voortleven als zij zelf er niet meer zijn.
Ik hoop dat deze gids bijdraagt aan het verbinden van mensen en organisaties met
hetzelfde ideaal. Om zo samen het verschil te maken en te werken aan een betere
wereld.

Margreet Plug
directeur Goede Doelen Nederland
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Als u aan goede doelen geeft, doet u dat in het
vertrouwen dat zij uw geld goed besteden. Deze
Goede Doelen Gids voorziet u van informatie over
goede doelen, zodat u een weloverwogen keuze
kunt maken. U vindt bovendien bij elk goed doel
een contactpersoon zodat u makkelijk contact
kunt opnemen wanneer u vragen over een
specifiek goed doel heeft.
Daarnaast geeft de gids algemene informatie over
schenken en nalaten aan goede doelen. U kunt
een goed doel op een fiscaal gunstige manier
steunen: met voordeel voor het goede doel én
voor u zelf. Achterin de gids vindt u alle goede
doelen nog eens overzichtelijk op alfabetische
volgorde.
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Alle goede doelen die in deze gids zijn
opgenomen, zijn Erkend Goed Doel
of hebben de Erkenning bij het CBF
aangevraagd. De meeste daarvan zijn
ook lid van de brancheorganisatie
Goede Doelen Nederland. Goede
Doelen Nederland stelt het hebben van
een Erkenning als voorwaarde voor het
lidmaatschap.

P.

211

RELIGIE &
LEVENSBESCHOUWING

P.

220

ONDERWIJS

Voor actuele informatie over goede
doelen kunt u www.goededoelen.nl,
www.goededoelennederland.nl of
www.cbf.nl raadplegen. U kunt hiervoor
uiteraard ook de website van het goede
doel zelf bekijken.
De goede doelen in deze gids zijn
ingedeeld in acht categorieën en zijn per
categorie gerangschikt op alfabetische
volgorde: gezondheid, internationale
hulp & mensenrechten, natuur & milieu,
dieren, welzijn, kunst & cultuur, religie &
levensbeschouwing en onderwijs.

Schenken en nalaten
aan goede doelen
Wanneer u geld of goederen schenkt of nalaat aan een goed doel, aangemerkt
als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of sociaal belang behartigende instelling (SBBI), kunt u belasting besparen door de toepasselijke fiscale
regels te volgen. Bovendien zijn ANBI’s en SBBI’s door de fiscus vrijgesteld van
schenk- en erfbelasting. Er hoeft door ANBI’s en SBBI’s over uw gift of erfenis
dus géén belasting te worden betaald. De gift of erfenis kan in het geheel
besteed worden aan het maatschappelijke doel.
Hierna leest u meer over het schenken en nalaten aan een ANBI of SBBI, de
verschillende manieren van schenken en nalaten en de gevolgen voor de
inkomstenbelasting.

Schenken
Schenkingen aan goede doelen kunnen voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn als zogeheten persoonsgebonden aftrek. Als u wilt dat uw bijdrage
als schenking wordt aangemerkt, dan zal deze vrijwillig en onvoorwaardelijk
moeten zijn. Er mag geen enkele tegenprestatie tegenover staan. Als een
schenking wordt gedaan en de ANBI of SBBI stuurt u (periodiek) een blad,
folder of iets dergelijks, dan zal dit de aftrekbaarheid van de gift over het
algemeen niet in de weg staan.
U kunt geld en/of goederen aan een goed doel schenken. Wanneer u twijfelt
over de aftrekbaarheid van uw schenking, kunt u contact opnemen met de
betreffende organisatie en de Belastingdienst.
Schenkingen aan een algemeen nut
beogende instelling (ANBI)
U hebt in beginsel recht op belastingaftrek
in de inkomstenbelasting voor persoonlijke
giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ‘persoonlijke gift’ wil zeggen dat u de uitgave als privépersoon doet.
Een ANBI is een organisatie die (nagenoeg)
uitsluitend op het algemeen nut is gericht en
als zodanig door de Belastingdienst is gekwalificeerd. Om een ANBI te kunnen zijn, moet
de organisatie aan een aantal voorwaarden

(blijven) voldoen. Zo is een organisatie alleen
een ANBI als deze zich voor ten minste 90%
inzet voor het algemene nut. Het uitoefenen van commerciële activiteiten staat niet
in de weg aan het krijgen of behouden van
de ANBI-status, als de hiermee behaalde
opbrengsten maar worden gebruikt voor
het algemeen nuttige doel. Bijvoorbeeld:
de opbrengsten van de museumwinkel
moeten ten goede komen aan het museum.
Alle goede doelen in deze gids hebben de
ANBI-status.

Wat is een schenking?
Een schenking is - in fiscale termen - een overeenkomst waarin wordt vastgelegd
dat de ene partij, de schenker, ten koste van zijn eigen vermogen, de andere partij
verrijkt. Als u getrouwd of geregistreerd partner bent, hebt u voor het doen van
een schenking in de meeste gevallen toestemming nodig van uw echtgeno(o)t(e) of
geregistreerd partner.
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Geefwet
Nederland kent een rijke traditie van particuliere vrijgevigheid en filantropie. Om
het geefgedrag te stimuleren en eventuele belemmeringen weg te nemen, heeft
de overheid in het verleden een samenstel van fiscale maatregelen genomen. In
de Geefwet, geïntroduceerd in 2012, zijn fiscale voordelen deels uitgebreid. De
fiscale faciliteiten bestaan in grote lijnen uit de giftenaftrek in de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting en de vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor de
ontvangende goede doelen. De fiscale tegemoetkomingen zijn voor een belangrijk
deel gekoppeld aan de status van een ‘algemeen nut beogende instelling’ (kortweg:
ANBI). Organisaties kunnen door de Belastingdienst als ANBI worden aangemerkt
als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dit zijn, komt in
het onderdeel ‘Schenken’ aan de orde.

Via www.anbi.nl dan wel www.belastingdienst.nl
vindt u alle door de Belastingdienst erkende
ANBI’s. Let wel op: soms kunnen de officiële
namen van goede doelen iets afwijken van
hun bij het publiek bekende naam.

Of een organisatie een culturele ANBI is, kunt
u bij de Belastingdienst nagaan. Als achter
de naam van de organisatie in de kolom
activiteit ’Cultuur’ is vermeld, dan heeft deze
ANBI de status van culturele ANBI.

Schenkingen aan culturele instellingen
ANBI’s die zich (nagenoeg) uitsluitend richten
op cultuur kunnen op verzoek worden aangemerkt als een culturele instelling. Om het
geven aan deze culturele ANBI’s extra aantrekkelijk te maken, mag het bedrag van een
gift vermenigvuldigd worden met 1,25. Dit
levert de schenker dan 25% meer giftenaftrek op. Deze vermenigvuldiging mag worden
toegepast over maximaal € 5.000 van de aan
de culturele instellingen gedane schenkingen
(dus maximaal € 1.250 extra aftrek) per jaar.

Schenkingen aan een sociaal belang
behartigende instelling (SBBI) en steunstichtingen SBBI
Naast de ANBI’s bestaan er ook zogenoemde sociaal belang behartigende instellingen
(SBBI’s). Het gaat om organisaties die een
particulier belang dienen, maar daarbij tegelijkertijd ook een sociaal belang behartigen,
zoals de sportclub of de scoutingvereniging.
Eenmalige schenkingen aan SBBI’s komen
niet in aanmerking voor de giftenaftrek in de
inkomstenbelasting. Periodieke giften aan
SBBI-verenigingen zijn onder voorwaarden
wel aftrekbaar.

Doet u zowel een periodieke gift als een gewone gift aan een culturele ANBI? Dan is de
verhoging voor beide soorten giften samen
niet meer dan € 1.250.

Zogeheten steunstichtingen SBBI zijn instellingen die zijn opgericht in een jubileumjaar

Het begrip ‘donateur’
Een donateur is iemand die al dan niet periodiek een bedrag schenkt en hierdoor
een organisatie steunt.

uitsluitend met het doel geld in te zamelen ter
ondersteuning van een SBBI. Eenmalige giften
aan een steunstichting SBBI zijn onder specifieke voorwaarden wel fiscaal aftrekbaar.

Verschillende manieren
van schenken en
inkomstenbelasting
De aangifte inkomstenbelasting
Schenkingen kunt u op het aangiftebiljet
inkomstenbelasting aangeven onder de vraag
‘Als u of uw fiscale partner in ... (jaartal) giften
deed’. Als u gedurende het gehele kalenderjaar fiscaal gezien een partner hebt, worden
uw schenkingen bij elkaar geteld. U doet er
als fiscale partners verstandig aan de aftrekbare schenkingen in aftrek te brengen bij de
fiscale partner met het hoogste belastingtarief. Dat leidt immers tot het grootste belastingvoordeel. Let op: het tarief waartegen een
gift aftrekbaar is wordt geleidelijk verlaagd van
maximaal 46% in 2020 tot 37,05 % in 2023.
Dit geldt zowel voor eenmalige giften als voor
periodieke giften.
Aftrek: in welk jaar?
Schenkingen komen alleen voor aftrek in
aanmerking in het jaar waarin ze zijn betaald:
het jaar dus waarin het bedrag van de gift
daadwerkelijk is voldaan.

De eenmalige schenking
Veronderstel dat u een bedrag wilt schenken
aan een goed doel, maar wel zó dat u hier
fiscaal voordeel van hebt. Waar moet u op
letten? U maakt een bedrag over op de rekening van de ANBI die u wilt steunen. Bewaar
het bankafschrift als bewijs voor de Belastingdienst. Deze specificaties hoeft u niet mee te
sturen met de aangifte, maar de Belastingdienst kan ze later ter inzage vragen.
U hoeft niet alles aan één goed doel te schenken. U kunt het bedrag verdelen over verschillende ANBI’s. Voor uw fiscale aftrek maakt dat
niets uit. De Belastingdienst telt namelijk al
uw schenkingen uit hetzelfde kalenderjaar bij
elkaar op.
Drempels en maxima
Voor het fiscale voordeel gelden drempels
en maxima. Giften kunt u aftrekken als ze
meer bedragen dan 1% van het zogenoemde
verzamelinkomen met een minimum van
€ 60. Maar u mag niet meer aftrekken dan
10% van dit verzamelinkomen.
Wat is uw verzamelinkomen? Dat is het
totaal van het inkomen uit werk en woning,
het inkomen uit ‘aanmerkelijk belang’ en het
belastbare inkomen uit sparen en beleggen
(samen box 1, 2 en 3), maar zonder rekening
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Voorlopige teruggaaf bij schenkingen
Als u schenkingen doet aan goede doelen, kan dit een aftrekpost opleveren op uw
aangifteformulier. Om te voorkomen dat u lange tijd moet wachten op uw teruggaaf,
kunt u bij de Belastingdienst via een voorlopige aanslag in beginsel maandelijks een
bedrag terugkrijgen.

te houden met uw zogeheten ‘persoonsgebonden aftrek’. Als u een fiscale partner
hebt, worden bij de bepaling van de giftendrempel en het giftenmaximum de genoemde verzamelinkomens opgeteld. Bij een
totaalbedrag van bijvoorbeeld € 45.000 is de
drempel € 450 en is € 4.500 het maximaal
aftrekbare bedrag. Stel u schenkt € 1.000,
dan is € 550 aftrekbaar.
Combinatie van schenkingen van
verschillende jaren
Fiscaal gezien is het voordeliger de (eenmalige) schenkingen die u in een periode van
twee jaar wilt doen te combineren. Door bijvoorbeeld naast de schenkingen voor 2020
die u altijd in mei doet, in december van
2020 uw geplande giften voor 2021 alvast te
doen. Op deze manier wordt uw aftrekpost
slechts eenmaal, en niet tweemaal gekort
met de (niet-aftrekbare) drempel.
Zolang u niet aan het maximum van 10%
van het verzamelinkomen zit, is het fiscaal
dus voordelig uw schenkingen van verschillende jaren zo veel mogelijk in één jaar te
concentreren. Wanneer u het maximum
overschrijdt, kan het voordelig zijn om de
schenkingen juist te splitsen over twee jaren.

De periodieke schenking
Als u verschillende jaren na elkaar aan
hetzelfde goede doel schenkingen wilt doen,
kunt u overwegen gebruik te maken van de
zogenoemde periodieke schenking. Onder
bepaalde voorwaarden zijn de periodieke
schenkingen volledig aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. De eerdergenoemde
drempel en het maximum zijn namelijk niet
van toepassing bij een periodieke schenking.
Ook voor het goede doel is deze constructie
prettig, aangezien het voor een langere periode verzekerd is van een vast bedrag.
Er is sprake van een aftrekbare
periodieke gift:
• als de schenking aan een ANBI is vastgelegd in een door een notaris opgestelde
akte of in een schenkingsovereenkomst
tussen schenker en begunstigde;
• als u zich verplicht om ten minste vijf opeenvolgende jaren een bedrag te betalen,
waarbij deze bedragen steeds even hoog
zijn;
• als het overmaken van de bedragen uiterlijk bij overlijden eindigt;
• als de organisatie u geen tegenprestatie
voor de gift levert.

Lijfrenteclausule
Hebt u een levensverzekering of koopsompolis met lijfrenteclausule, dan kunt u
de toekomstige uitkeringen daarvan aan een goed doel schenken. Of dit in uw
geval mogelijk is, hangt af van uw polis. Voor dit soort schenkingen is het verstandig deskundig advies in te winnen.

In de schenkingsovereenkomst kunt u ook
opnemen dat de schenking eindigt op het
moment dat u arbeidsongeschikt of werkloos
wordt, of wanneer de organisatie aan wie de
schenking is gedaan niet langer de ANBI-status heeft, dan wel failliet is verklaard.
Over de notariskosten van de akte hoeft
u zich veelal geen zorgen te maken, want
veel ANBI’s nemen deze kosten in zo’n geval
voor hun rekening. Informeert u dus vooraf
bij het goede doel of de bereidheid bestaat
de notariskosten te betalen. Een model van
een periodieke schenkingsovereenkomst is
te vinden op de site van de Belastingdienst.
Ook hebben veel goede doelen een eigen
modelovereenkomst die u kunt gebruiken.
Meestal kunt u die op hun website vinden.
Als een periodieke schenking niet aan de
voorwaarden hiervoor voldoet, dan worden
de bijdragen fiscaal beschouwd als (verschillende) eenmalige schenkingen.
Schenken op papier
Als u een schenking wilt doen, maar u heeft
het te schenken bedrag niet ter beschikking
– bijvoorbeeld omdat uw vermogen in een
woning zit – is een schenking op papier een
goede mogelijkheid. Een schenking op papier

is een schenking waarbij u feitelijk gezien het
daadwerkelijke bedrag pas later overmaakt.
Geld schenken zonder geld, als het ware.
U bepaalt zelf wanneer u daadwerkelijk het
bedrag overmaakt. Vaak wordt gekozen dit
bedrag over te maken bij overlijden. In dat
geval is een notariële akte nodig. Let wel
op: papieren (uitgestelde) schenkingen aan
goede doelen die pas uitgevoerd worden bij
overlijden komen niet in aanmerking voor
giftenaftrek in de inkomstenbelasting. Wel
wordt erfbelasting bespaard doordat de
nalatenschap van de schenker minder groot
is, want er is al een deel van de nalatenschap
geschonken en schuldig gebleven.
Schenken van goederen
U hoeft natuurlijk niet altijd geldbedragen
te schenken. U kunt ook besluiten bepaalde
goederen te schenken. Wanneer u goederen
of rechten, zoals vorderingen en waardepapieren, aan een goed doel wilt schenken, dan
is het belangrijk dat wordt vastgesteld wat
die goederen ‘in het economische verkeer’
waard zijn. Die waarde geldt als schenking.
Over de waarde van goederen, en dus over
de hoogte van uw aftrekpost, kan echter
verschil van mening ontstaan met de
Belastingdienst. Zeker wanneer het relatief
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waardevolle zaken betreft, kan het zinvol
zijn deze te laten taxeren om zo bij de Belastingdienst een sterkere bewijspositie te
hebben. De waarderingsproblematiek speelt
ook bij het schenken van een huis. Bij een
leeg op te leveren huis is de waarde relatief
eenvoudig te bepalen. Wilt u echter nog een
tijd in uw huis blijven wonen of wordt het
huis door anderen bewoond, dan is dit een
stuk ingewikkelder. Schenkingen van goederen die veel voorkomen zijn schenkingen van
kleding, speelgoed en meubels. Ook voor
dit soort schenkingen geldt dat ze fiscaal
aftrekbaar zijn. Aangezien ze echter vaak
van relatief weinig waarde zijn, is het laten
taxeren over het algemeen geen optie. Aankoopbonnen van dergelijke goederen zullen
waarschijnlijk niet voorhanden zijn.
Belangrijk: in deze gevallen valt de belastingaftrek alleen te effectueren door het
goede doel, waaraan u in natura schenkt,
de schenking schriftelijk te laten bevestigen,
met vermelding van de eraan toegekende
waarde. U kunt zelf ook een schriftelijk stuk
(laten) opmaken van uw schenking. Laat dit
document vervolgens wel ondertekenen
door het goede doel.

Voor de schenking van bepaalde goederen,
zoals een huis, een stuk grond of aandelen,
moet de notaris een akte opmaken. Het is
verstandig hierover vooraf met uw adviseur
(notaris, accountant, fiscalist, financieel of
estate planner) te overleggen.
U kunt ook een periodieke gift in natura
aan een goed doel doen. Op de site van de
Belastingdienst is net als voor de periodieke
gift in geld ook hiervoor een modelovereenkomst opgenomen die door een schenker
kan worden gebruikt. Ook hebben sommige
goede doelen een eigen modelovereenkomst die u kunt gebruiken. Meestal kunt u
die op hun website vinden.
Geen schenkbelasting voor het goede doel
ANBI’s en SBBI’s zijn over giften geen
schenkbelasting verschuldigd, tenzij aan de
schenking een voorwaarde is verbonden die
niet past bij het doel dat de ANBI of de SBBI
nastreeft. Zo komt uw schenking voor 100
procent terecht bij het goede doel.

Schenken via internet/sms
Via websites van veel goede doelen, maar ook via www.goededoelen.nl kunt u online
schenken. Let er dan wel op dat u de gift voor de Belastingdienst kunt aantonen
door middel van een kwitantie of een bankafschrift.

Nalaten
Steeds meer mensen besluiten om met (een deel van) hun nalatenschap een
goed doel te steunen. Van nalaten is sprake als u aan iemand of een organisatie geld of goederen wilt geven ná uw overlijden. Hiervoor is een testament of
codicil vereist.
Iedereen vanaf zestien jaar die beschikt
over voldoende verstandelijke vermogens
kan een testament maken. Als u geen
testament maakt, bepaalt de wet wie uw
erfgenamen zijn. Als u getrouwd of
geregistreerd partner bent en/of kinderen
hebt, zullen uw echtgenoot/geregistreerd
partner en/of kinderen uw erfgenamen
zijn. Als u niet bent getrouwd of geregistreerd als partner en geen kinderen hebt,
zijn dat ouders, broers en zussen. Als u
geen ouders, broers en zussen (meer)

hebt, zullen dat ooms, tantes, neven en
nichten zijn. Wilt u hiervan afwijken, dan
kunt u een testament op laten maken.
U bent vrij om te bepalen wie u tot erfgenaam benoemt. Alleen kinderen (of kleinkinderen als uw kinderen zijn overleden)
kunnen, indien zij zijn onterfd, na uw overlijden een beroep doen op hun legitieme
portie. Dit is het gedeelte van de erfenis van
de ouder waarop het (klein)kind altijd recht
heeft, dus ook als het onterfd is.

De executeur
U kunt in uw testament zelf bepalen wie uw nalatenschap afwikkelt door een
executeur te benoemen. Deze wikkelt de nalatenschap af en regelt de begrafenis
of crematie. De executeur hoeft geen mede-erfgenaam of familielid te zijn. Hij of
zij voert de laatste wilsbeschikking van de overledene uit en krijgt daarvoor, als u
hierover in het testament niets regelt, een beloning van 1% van de nalatenschap op
de dag van het overlijden. De erflater kan bij de benoeming van de executeur in het
testament ook zelf het honorarium vaststellen, bijvoorbeeld een vast bedrag. Er zijn
ook goede doelen die als executeur willen optreden. U vindt daarover informatie op
de website van het betreffende goede doel of u kunt daarover de contactpersoon
van de organisatie benaderen.
Wanneer u in uw testament geen executeur benoemt, dan zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd uw nalatenschap af te wikkelen. In praktijk zullen de erfgenamen
aan één van hen of aan een derde (bijvoorbeeld een notaris) volmacht geven om de
nalatenschap af te wikkelen.
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Bij een beroep op de legitieme portie wordt
het (klein)kind geen erfgenaam, maar heeft
hij/zij wel een vordering in geld ter grootte
van de helft van de waarde van het erfdeel
dat het (klein)kind zou hebben gekregen
als u als (groot)ouder geen testament zou
hebben gemaakt. Deze geldvordering moet
door de erfgenamen aan het (klein)kind
worden uitgekeerd en komt ten laste van de
nalatenschap. Er blijft dan minder over voor
de erfgenamen.
Het goede doel als erfgenaam
Als u een goed doel tot (mede-) erfgenaam
benoemt, heeft het goede doel (samen met
de overige erfgenamen) recht op (een deel
van) de nalatenschap. Met andere woorden:
het goede doel erft als een (mede-) erfgenaam (een deel van) de bezittingen én de
eventuele schulden van de nalatenschap. In
de praktijk zal een goed doel vanwege haar
doelstelling en om risico’s te vermijden de
nalatenschap alleen beneficiair mogen aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden
wordt het goede doel niet aansprakelijk voor
eventuele schulden van de nalatenschap.
Als een goed doel (mede-) erfgenaam is,
doet u er goed aan in elk geval de volgende
beschikkingen in het testament op te nemen:
• benoeming van een executeur zodat u zelf
bepaalt wie uw nalatenschap afwikkelt en
er na het overlijden sneller zaken geregeld
kunnen worden
• een legaat (zie hierna) van uw inboedel en
persoonlijke spullen. Als een goed doel
enig erfgenaam is, zal uw inboedel een
andere goede bestemming krijgen en worden verkocht of weggegeven wanneer van

bepaalde spullen de waarde nihil is. Vaak
zijn er echter familieleden of kennissen die
emotionele waarde aan uw spullen hechten. U kunt dan beter uw spullen aan hen
legateren, zodat deze een bestemming
krijgen die u in gedachten hebt. Goede
doelen voelen het als hun verantwoordelijkheid zeer zorgvuldig met nalatenschappen om te gaan.
Het goede doel als legataris
Als u het goede doel niet tot erfgenaam
benoemt, maar wel in uw testament bepaalt
dat het goede doel recht heeft op een
bepaald goed of een geldbedrag (legaat),
noemen we het goede doel ‘legataris’. Een
legaat houdt in dat u een geldbedrag of een
bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een
grondstuk, een effectenportefeuille of een
schilderij) nalaat aan een persoon of organisatie die u zelf hebt uitgekozen. De legataris
is niet aansprakelijk voor schulden van de
nalatenschap. Hij of zij moet slechts de
lasten, bijvoorbeeld de eventueel verschuldigde erfbelasting voor zijn/haar rekening
nemen. Het legaat komt in mindering op
het deel dat de erfgenamen krijgen.
Geen erfbelasting het goede doel
Goede doelen die zijn aangemerkt als ANBI’s
en SBBI’s zijn vrijgesteld van erfbelasting
tenzij aan de verkrijging een voorwaarde
is verbonden die niet past bij het doel dat
de ANBI of de SBBI nastreeft. Zo komt uw
nalatenschap voor 100 procent terecht bij
het goede doel.
Een testament maken
Veel mensen zien er tegenop om een

testament op te laten maken. Toch is het
belangrijk om tijdig na te denken over wat er
met uw vermogen moet gebeuren wanneer
u overlijdt. Door een testament is het straks
voor iedereen duidelijk hoe het zit met uw
erfenis. Dit voorkomt niet alleen problemen
tussen eventuele erfgenamen, maar ook
kunt u er, door het juiste testament op te
stellen, voor zorgen dat er zo min mogelijk
(erf)belasting betaald hoeft te worden. De
notaris kan u hierover adviseren.

Tot slot
Kinderen en schenken/nalaten
Wanneer u kinderen hebt en een schenking
wilt doen aan een goed doel, houd dan rekening met het volgende. De wet beschermt
bepaalde familieleden, de zogenaamde legitimarissen. Kinderen en soms kleinkinderen
(als kinderen zijn vooroverleden) behoren

tot deze groep familieleden. De bescherming
bestaat eruit dat deze familieleden recht
hebben op een bepaald deel van de erfenis
(het wettelijk erfdeel: de zogeheten legitieme
portie). Deze rechten kunnen niet beperkt
worden door vóór het overlijden alles weg te
geven aan anderen. Bepaalde schenkingen
tellen daarom mee voor het vaststellen van
de omvang van de legitieme portie. Verder
kunnen de legitimarissen, als zij niet uit de
erfenis zelf hun legitieme portie kunnen
krijgen, in bepaalde gevallen de begiftigden
(zoals een goed doel) aanspreken. De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar
kinderen recht op zouden hebben als er
geen testament was. Hetzelfde geldt als uit
uw testament blijkt dat u te veel geld of goederen aan goede doelen nalaat. Uw (klein)
kinderen hebben het recht daar bezwaar
tegen te maken. Uw notaris zal u hierover
verder kunnen informeren.

Codicil en testament
Een codicil is een door u zelf met de hand geschreven, gedagtekend én ondertekend stuk. Wilt u uw codicil wijzigen, dan vernietigt u gewoon uw vorige codicil en
maakt u een nieuw. Zorg wel dat er geen kopieën blijven bestaan van het oude codicil. In een codicil kunt u slechts een beperkt aantal regelingen treffen: - instructies
voor de begrafenis of crematie; - een legaat van zeer precies omschreven goederen,
zoals sieraden, meubels en kleding (het gaat hierbij om zogenaamde inboedelgoederen, maar bijvoorbeeld niet om waardevolle verzamelingen zoals schilderijen of
kunstvoorwerpen). In een codicil kunt u geen erfgenaam aanwijzen en kunt u ook
geen geld aan goede doelen nalaten. Daarvoor moet u een testament laten opstellen. In een testament kunt u onder andere geldbedragen aan met name genoemde
personen of goede doelen legateren, maar u kunt hen ook tot erfgenaam benoemen. U kunt ook zowel een testament als een codicil maken. U kunt uw notaris
vragen het codicil bij het testament te bewaren.

SCHENKEN EN NALATEN AAN GOEDE DOELEN
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Bedoelingen, doelen en doelstellingen van de stichting AAD
Stichting AAD realiseert ‘medische’ en ‘verpleegkundige’ kennisbruggen met doellanden voor samenwerking. Een kennisbrug van de Stichting AAD is een set van maatregelen, activiteiten en hulpmiddelen om kennis en kunde te verzamelen, te vernieuwen, te onderhouden, te verspreiden en uit te
wisselen met gelijkgestemden.
De Stichting AAD faciliteert deze kennisbruggen vanuit haar kernwaarden wederkerigheid, gelijkwaardigheid en respect. Alle participanten doen er hun voordeel mee (wederkerigheid), de bijdrage van alle participanten wordt gewaardeerd (gelijkwaardigheid) en de participanten hebben respect voor elkaar zonder
(voor)oordelen, oprecht, open en transparant.
De doelen van een kennisbrug voor medici zijn:
• Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een deelnemend ziekenhuis naar een Centre of Excellence voor Zorg.
• Medisch specialisten in opleiding of verder in hun carrières, te laten kennismaken met het professioneel
leren omgaan met een andere, meer diverse patiënten-mix en grotere -volumes, afwijkende ziektebeelden en bredere culturele veelzijdigheid dan in Nederland gebruikelijk, werktempo en zelfstandigheid en
gedeelde medische (eind)verantwoordelijkheid.
CONTACT: J.H.M. HENDRIKS / 06 - 28 84 87 85 / JHM.HENDRIKS@STICHTING-AAD.NL / WWW.STICHTING-AAD.NL

GEZONDHEID
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Naar een wereld zonder aids
Aidsfonds zet zich in voor iedereen die met hiv en aids te maken heeft. In Nederland én daarbuiten.
Aidsfonds financiert wetenschappelijk onderzoek, zorgt voor voorlichting en medische behandeling
voor kwetsbare groepen en komt op voor de rechten van mensen met hiv.
Aidsfonds zet zich met hart en ziel in voor de strijd tegen de aidsepidemie. Dat is hard nodig, want wereldwijd leven nu 35 miljoen mensen met hiv. Wij zijn er trots op dat we heel veel mensen kunnen bijstaan:
met voorlichting, praktische steun, medicijnen en medische zorg, maar ook dat we een bijdrage kunnen leveren aan baanbrekend wetenschappelijk hiv-onderzoek. Dat doen wij niet alleen: gesteund door mensen
zoals u komen wij steeds verder in de strijd tegen aids.
Met u delen wij een droom: een wereld zonder aids. Maar voordat die droom werkelijkheid is, moet er
nog veel gebeuren - nu en later. Misschien bent u aan het nadenken over uw nalatenschap en wilt u iets
betekenen voor toekomstige generaties. Als u Aidsfonds opneemt in uw testament, zet u daarmee een
belangrijke stap naar een toekomst waarin iedereen die dat nodig heeft, alle steun krijgt.

CONTACT: NOUD RIETMAN / 020 - 62 62 669 / NRIETMAN@AIDSFONDS.NL / WWW.AIDSFONDS.NL

GEZONDHEID
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Stichting ALS Nederland zet zich in voor een wereld zonder ALS
Stichting ALS Nederland werft fondsen voor wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak en behandeling
van ALS, PSMA en PLS. Daarnaast zet de Stichting zich in voor een grotere bekendheid van de ziekte en
voor een betere kwaliteit van leven en zorg voor de patiënten en hun naasten.
In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 500 mensen de diagnose ALS. Wat begint met spiertrillingen, verminderde coördinatie of moeite met praten, heeft dan niet alleen een naam maar ook een vreselijke prognose.
Want ALS is een slopende ziekte waar nog steeds geen medicijn voor is. Om ALS de wereld uit te krijgen,
is veel geld nodig. Driekwart van het geld gaat naar onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS,
de rest naar verbetering van zorg en kwaliteit van leven. In de afgelopen jaren zijn er enkele doorbraken
geweest op het gebied van onderzoek. Dat geeft hoop en motiveert ons meer dan ooit om door te gaan
met de strijd tegen ALS.
Stichting ALS Nederland is de belangrijkste financier van wetenschappelijk ALS-onderzoek en ontvangt
geen overheidssubsidie. Uw steun blijft daarbij onmisbaar. Met uw bijdrage werken wij samen toe naar
een toekomst zonder ALS. Onze patiënten hebben geen tijd te verliezen. Steun onze strijd tegen ALS.

CONTACT: ANJA BRAMSEN / 06 - 31 99 25 74 / A.BRAMSEN@ALS.NL / WWW.ALS.NL
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Alzheimer Nederland: voor een toekomst zonder dementie
Onze missie is een toekomst zonder dementie en een betere kwaliteit van leven voor mensen met
dementie en mantelzorgers. Ons werk draait om de wensen en behoeften van mensen met dementie
en hun naasten. We financieren breed wetenschappelijk onderzoek, komen op voor hun belangen,
bieden hulp en informatie, stimuleren een dementievriendelijke samenleving.
• Als grootste private financier van wetenschappelijk onderzoek werken we samen met de vijf Alzheimer
Centra in het land aan voorkomen, behandelen en genezen van dementie en aan betere ondersteuning
bij dementie.
• Alzheimer Nederland is spreekbuis van mensen met dementie en mantelzorgers en zit aan tafel in
politiek Den Haag en in de regio’s.
• We bieden directe hulp en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met dementie via ons
platform dementie.nl, de Alzheimer Cafés, trefpunten en theehuizen en de Alzheimer Telefoon.
• We stimuleren een dementievriendelijke samenleving zodat mensen met dementie zolang mogelijk
kunnen meedoen in de maatschappij.

CONTACT:
PIETA VAN DER VELDE / 033 - 30 32 502 / P.VANDERVELDE@ALZHEIMER-NEDERLAND.NL / WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL

GEZONDHEID
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Steun de strijd tegen littekens!
Onze missie is brandwonden voorkomen en leed door brandwonden tot een minimum beperken.
Wij zetten ons met hart en ziel in voor de preventie van brandwonden, verbetering van (na)zorg en
lotgenotencontact voor mensen met brandwonden. Ook doen we onderzoek, bijvoorbeeld naar
verminderen van pijn en jeuk bij brandwonden.
Brandwonden zijn extreem pijnlijk en de behandeling complex. Patiënten lopen risico op blijvende littekens, fysieke beperkingen en langdurig emotioneel trauma. Jaarlijks worden meer dan 10.000 mensen
behandeld na een brandwondenongeval. Circa 1000 patiënten zijn er zó ernstig aan toe, dat zij worden
doorverwezen naar een brandwondencentrum. 25% van hen is jonger dan vijf jaar (!). Dit zijn kinderen
zoals Sem, de jongen op de foto, die vier was toen hij gloeiend heet frituurvet over zich heen kreeg. Sem
zal, zo lang hij groeit, hersteloperaties moeten ondergaan. Ook zal hij levenslang moeten omgaan met
starende blikken en opmerkingen.
Met de hulp van velen willen we brandwondenslachtoffers en hun naasten helpen, kort na hun ongeval,
maar ook daarna. Hierbij werken wij intensief samen met de drie Nederlandse Brandwondencentra
(Groningen, Beverwijk en Rotterdam). Meer informatie vind je op www.brandwondenstichting.nl.
CONTACT:
MARIJNE LANDMAN / 0251 - 27 55 55 / MLANDMAN@BRANDWONDENSTICHTING.NL / WWW.BRANDWONDENSTICHTING.NL
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Baanbrekend onderzoek mogelijk maken naar de zeldzame ziekte OI
Wij bevorderen wetenschappelijk onderzoek naar Osteogenesis Imperfecta (OI) om de kwaliteit van
leven van mensen met deze zeldzame botziekte te verbeteren. Wij werven fondsen, financieren onderzoek, helpen onderzoeksstrategieën te ontwikkelen en informeren over OI onderzoek om dit doel te
bereiken.
Osteogenesis Imperfecta (OI) is een zeldzame aandoening van het bindweefsel. Door een kleine aanleiding
kan soms al een botbreuk ontstaan. Als gevolg hiervan hebben mensen met OI vaak last van extreem
veel breuken en pijn. Ook krijgen veel mensen met OI te maken met angst en isolatie, omdat meedoen
met een kwetsbaar lichaam niet makkelijk is. Er zijn wereldwijd maar ongeveer 500.000 mensen (1.000 in
Nederland) met OI. Er is daarom onvoldoende geld voor onderzoek beschikbaar. Tot op heden is er geen
behandeling die de ziekte fundamenteel kan aanpakken.
Care4brittlebones werft fondsen voor innovatief onderzoek naar OI. Maar wij gaan verder. Wij zijn ook
regisseur van onderzoek: wij brengen de beste onderzoekers wereldwijd bij elkaar om samen te werken
rond onderwerpen die een verschil kunnen maken voor mensen met OI. Uw hulp is nodig om de zorg voor
OI te verbeteren en ooit een therapie mogelijk te maken.
CONTACT: DAGMAR MEKKING / 06 - 52 09 63 61 / DAGMAR.MEKKING@CARE4BRITTLEBONES.ORG / WWW.CARE4BRITTLEBONES.ORG
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Een toekomst voor mensen met taaislijmziekte
1.500 mensen in Nederland hebben de stofwisselingsziekte Cystic Fibrosis (taaislijmziekte). Jaarlijks
komen daar ca. 25 baby’s bij. Mensen met CF hebben zeer taai slijm in hun lichaam, waardoor organen
zoals de longen en darmen steeds slechter functioneren. Gemiddeld worden mensen met CF maar
45-50 jaar. Genezing is niet mogelijk.
De NCFS is het expertisecentrum op het gebied van Cystic Fibrosis en behartigt de belangen van mensen
met CF, geeft voorlichting en maakt lotgenotencontact mogelijk. Daarnaast initieert, financiert en coördineert de NCFS wetenschappelijk onderzoek.
Een deel van de mensen met CF in Nederland gebruikt medicijnen die de oorzaak van de ziekte aanpakken. Ze zijn daarmee niet genezen, maar CF heeft minder impact op hun leven. Hun conditie gaat vooruit,
ze hebben minder ziekenhuisopnames en vaak kan het (deeltijd)werk of school weer worden hervat.
Helaas werken deze medicijnen niet voor iedereen. De NCFS maakt zich sterk voor een effectieve behandeling en beter leven voor alle 1500 mensen met CF in Nederland.

CONTACT: JOHANNA VERMEULEN / 035 - 64 79 257 / J.VERMEULEN@NCFS.NL / WWW.NCFS.NL
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1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes
Diabetes genezen: het is een droom die we voor 1,2 miljoen mensen werkelijkheid willen maken. Tot
die tijd werken we hard aan een beter leven voor mensen met diabetes. Vrij van zorgen en angst voor
complicaties, zoals de dreiging van blindheid en uitval van hart en nieren.
Het Diabetes Fonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen, genezing en complicaties van diabetes type 1 en type 2. Daarnaast zijn we continu op zoek naar oplossingen die het leven
met diabetes makkelijker maken.
Uw bijdrage is hard nodig. We zijn afhankelijk van giften en ontvangen geen overheidssubsidie. Steun
onderzoek naar genezing van diabetes. Alvast hartelijk dank!

CONTACT: CARLA BEEMER / 033 - 30 32 085 / C.BEEMER@DIABETESFONDS.NL / WWW.DIABETESFONDS.NL

GEZONDHEID
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Iedereen heeft recht op zorg
Dokters van de Wereld strijdt voor het recht op zorg voor iedereen. Dat doen onze hulpverleners
wereldwijd in meer dan 80 landen. Oók in Nederland.
Dokters van de Wereld komt op voor mensen die zijn weggeduwd naar de rand van onze samenleving.
Voor mensen zonder papieren, zonder een dak boven hun hoofd of mensen in armoede. Voor mensen op
de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen, natuurrampen en gewapende conflicten.
Dat doen we wereldwijd samen met honderden vrijwilligers, betrokken medische professionals, jong talent,
vaste medewerkers en met steun van duizenden donateurs en actieve leden.
Dokters van de Wereld trekt naar de rand van de samenleving en biedt zorg daar waar het nodig is. En we
strijden, pleiten, eisen, getuigen en verdedigen het recht op zorg. Overal ter wereld. Ook hier in Nederland.
En we stoppen pas als iedereen toegang heeft tot zorg. Doe je mee?

CONTACT: PETRA COUVREUR / 020 - 46 52 866 / INFO@DOKTERSVANDEWERELD.ORG / WWW.DOKTERSVANDEWERELD.ORG
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Een wereld zonder epilepsie
Epilepsie heeft een ingrijpende invloed op het leven van mensen. Er zijn 120.000 Nederlanders die
epilepsie hebben en die op ieder moment onverwachts een aanval kunnen krijgen. Een leven met epilepsie is een leven met onzekerheid; je weet nooit wanneer je een aanval krijgt. Onze ultieme droom is
een wereld zonder epilepsie.
Daarom willen we genezing van epilepsie en het voorkomen ervan zo snel mogelijk dichterbij brengen. Tot
die tijd zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat epilepsie een beter begrepen en behandelbare
aandoening wordt. We zetten ons in voor betere zorg en een betere kwaliteit van leven voor mensen met
epilepsie en hun naasten. Dit doen we door het geven van voorlichting, het financieren van onderzoeken,
het organiseren van vakantiereizen en het geven van individuele hulp aan mensen met epilepsie.

CONTACT: ROB VAN DE WEERD / 030 - 63 44 063 / VDWEERD@EPILEPSIEFONDS.NL / WWW.EPILEPSIE.NL
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Op naar meer kennis en betere hulp voor mensen met Tourette
Stichting Gilles de la Tourette is de landelijke patiëntenorganisatie voor kinderen en volwassenen met
Gilles de la Tourette, hun families en andere betrokkenen. Wij zetten ons met een grote groep vrijwilligers in om de kwaliteit van leven van deze groep mensen te verbeteren door middel van informatie,
lotgenotencontact en onderzoek.
Wist u dat 1 op de 100 mensen Tourette heeft? Maar weinig mensen krijgen de diagnose en goede hulp
door een gebrek aan kennis bij hulpverleners. Tourette wordt niet herkend en er worden verkeerde diagnoses gesteld. Wij helpen door middel van voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Want
ook na de diagnose staan veel ouders er alleen voor. Behandelingen zijn beschikbaar, maar nauwelijks
bereikbaar. Daarom doen wij als volwaardig onderzoekspartner mee aan het Tackle your Tics onderzoek.
Dit onderzoek richt zich op het verbeteren en beter bereikbaar maken van gedragstherapie, én op het
verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen met Tourette en hun ouders.
Sinds onze oprichting in 1982 hebben wij geleerd hoe belangrijk lotgenotencontact is. Wij zorgen met
activiteiten en digitale media voor herkenning en begrip. Wij willen zijn als een warm bad, zodat niemand
zich meer alleen hoeft te voelen en iedereen de juiste hulp krijgt.
CONTACT: STICHTING MEO / 088 - 505 4317 / ADMINISTRATIE@TOURETTE.NL / WWW.TOURETTE.NL
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Stichting Hartekind
Dagelijks worden er in Nederland vier kinderen geboren met een hartafwijking. Ons doel is het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze hartekinderen.
Dit willen we bereiken door het financieren van relevant wetenschappelijk onderzoek. Tenslotte willen
we bewustwording creëren bij het grote publiek voor de problematiek rondom hartafwijkingen bij
kinderen.
Elk jaar worden er in Nederland 1.500 kinderen met een hartafwijking geboren. 90% van deze kinderen
wordt volwassen, maar helaas sterft 10% nog altijd aan de gevolgen van deze afwijking. Dat maakt een
hartafwijking doodsoorzaak nummer 1 bij kinderen tot 15 jaar. Stichting Hartekind financiert wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen, om ervoor te zorgen dat hartekinderen
een grotere overlevingskans hebben en dat hun kwaliteit van leven verbetert.
Het hele jaar door vinden er evenementen en acties plaats die bijdragen aan de financiering van wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. Wil je meedoen aan één van onze
evenementen, kijk voor de actuele planning op onze website www.hartekind.nl.

CONTACT: JOOST RIPHAGEN / 085 - 87 72 218 / INFO@HARTEKIND.NL / WWW.HARTEKIND.NL
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100% voor de patiënt, eerlijk en objectief!
Hartpatiënten Nederland is de grootste en langst bestaande belangenorganisatie voor mensen met
hart- of vaatziekten. Onze organisatie is er 100% voor de patiënt. We informeren hartpatiënten in de
breedste zin over álles wat met hun kwaal te maken heeft, op een eerlijke en objectieve manier. We
bieden betrouwbare informatie en staan patiënten bij met raad en daad. Wij nemen geen geld aan van
de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische branche of de overheid. We doen ons werk dankzij
de vrijgevigheid van onze donateurs.
Dit doen wij:
• Ons forum brengt lotgenoten samen.
• Via Hartsignaal worden ervaringen gemeld voor een totale scan van de hartzorg.
• We komen op voor vragen, wensen en belangen van de jonge hartpatiënt.
• Medische en juridische adviezen.
• Bij Meldpunt Hartpatiënten worden misstanden in de zorg gemeld.
• Bij HartMonitor staat de behoefte van de hartpatiënt centraal, samen met andere disciplines zorgen
we voor verbetering.
• We brengen nieuws via HartbrugMagazine, onze website en Hartflits.
• We organiseren reizen met begeleiding door heel Europa; en écht niet alleen voor hartpatiënten!
CONTACT: MARLY VAN OVERVELD / 0475 - 31 72 72 / MARLY@HARTPATIENTEN.NL / WWW.HARTPATIENTEN.NL
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Een gezond hart voor iedereen.
Het hart is de motor van het leven. De Hartstichting wil het maximale uit het hart halen, zodat iedereen uit het leven kan halen wat er in zit en gelukkig oud wordt. Daarom werken we dag in dag uit aan
oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden of weer gezond te maken. Ons doel is de
stijging van de ziektelast in 2030 te halveren.
Dit doen wij door hart- en vaatziekten eerder op te sporen en op te lossen. We streven ernaar dat iedereen op tijd wordt behandeld en willen voor iedereen de beste behandeling.
Al deze zaken doen we samen met donateurs, vrijwilligers, patiënten, professionele zorgverleners, wetenschappers, beleidsmakers en leerkrachten.
De Hartstichting speelt een belangrijke rol in onderzoek naar hart- en vaatziekten. Daarbij zijn nalatenschappen van groot belang. Van al het onderzoek dat de Hartstichting financiert, wordt namelijk één op
de drie onderzoeken gefinancierd dankzij inkomsten uit nalatenschappen. U hoeft niet over een groot
vermogen te beschikken om na te laten. De Hartstichting is dankbaar voor ieder gift via een testament.
Een mooie bestemming voor wat u tijdens uw leven heeft opgebouwd en na kunt laten aan volgende
generaties.
CONTACT: ESMAY LUNES / 070 - 31 55 607 / E.LUNES@HARTSTICHTING.NL / WWW.HARTSTICHTING.NL
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Een hersenaandoening zet je leven op z’n kop!
Het is onze missie om alles op alles te zetten voor gezonde hersenen, om zoveel mogelijk levens te
redden en te herstellen.
1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste
ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop.
En vroeg of laat raakt het ons allemaal. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. We investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen
voorkomen, afremmen, of genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting
en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg. Meer informatie: www.hersenstichting.nl

CONTACT: HENRIËTTE HINDRIKS / 070 - 30 24 740 / HHINDRIKS@HERSENSTICHTING.NL / WWW.HERSENSTICHTING.NL
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Hou van je huid, zorg voor je huid
Het Huidfonds wil het belang van een gezonde huid onder de aandacht brengen. Om die missie te
laten slagen hebben wij drie doelstellingen voor ogen:
• Het voorkomen van huidaandoeningen,
• Het verbeteren van de zorg voor mensen met een huidaandoening,
• Acceptatie van de huid die ‘anders’ is.
In Nederland hebben meer dan 1,2 miljoen mensen een chronische huidaandoening. Soms van tijdelijke
aard, meestal blijvend. Er kan sprake zijn van jeuk of pijn, maar ook van schaamte omdat hun huid
‘anders’ is. Het Huidfonds wil dit bespreekbaar maken en zet zich vol passie in om de kwaliteit van leven
voor deze mensen te verbeteren.
Om onze doelen te verwezenlijken voeren we campagnes, organiseren we fondsenwervende evenementen, geven we voorlichting en informatie over de huid en doen we gericht onderzoek. Daarnaast brengen
we huidprofessionals en mensen met een huidaandoening met elkaar in verbinding om verbeteringen
aan te brengen in de huidzorg. ‘Hou van je huid, zorg voor je huid!’ is de boodschap die wij uitdragen.
Wanneer is onze missie geslaagd?
• Als iedereen zich bewust wordt van het belang van een gezonde huid
• Als we bepaalde huidproblemen kunnen voorkomen
• Als we elkaar zien zoals we zijn, niet zoals we eruitzien
CONTACT: ANKE VAN DEN BERG / 085 - 04 33 093 / SECRETARIAAT@HUIDFONDS.NL / WWW.HUIDFONDS.NL
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Voor een toekomst zonder type 1 diabetes
JDRF heeft een duidelijke missie: een toekomst zonder type 1 diabetes. Ruim 110.000 mensen in Nederland, waaronder 6.000 kinderen, hebben type 1. JDRF financiert als enige wereldwijd toponderzoek.
JDRF werkt aan het verbeteren van het leven met type 1, tot het moment waarop de ziekte genezen en
voorkomen kan worden.
Om type 1 diabetes toponderzoek te kunnen doen is er veel geld nodig. JDRF Nederland werft hiervoor
fondsen op diverse manieren. De jaarlijkse JDRF One Walk is een uniek familie-event waar een symbolische
wandeling van type één naar type géén centraal staat. Deelnemers zamelen voorafgaand aan de Walk geld
in om meer onderzoek mogelijk te maken. JDRF is deelnemer aan de Dam tot Damloop, de Diabetes Fiets
Classic en heeft een eigen fondsenwervingsplatform: www.actievoortype1.nl.
Ook informatievoorziening en bewustwording zijn belangrijke pijlers. JDRF organiseert o.a. Up-to-Date
bijeenkomsten voor patiënten, ouders en betrokkenen om hen op de hoogte te brengen van de laatste
onderzoeksontwikkelingen. JDRF stimuleert naast baanbrekend onderzoek ook ontwikkeling en goedkeuring van geneesmiddelen en behandelmethoden zodat deze zo snel mogelijk beschikbaar en bereikbaar
komen voor alle kinderen en volwassenen met type 1.
CONTACT: JAN KOONING / 06 - 10 42 79 24 / JKOONING@JDRF.NL / WWW.JDRF.NL
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Een wereld vrij van TBC!
Tuberculose (TBC) is de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Jaarlijks sterven 1,5 miljoen mensen,
waaronder ruim 200.000 kinderen, aan TBC. Onnodig, want de ziekte is te genezen! KNCV Tuberculosefonds geldt als hét internationale expertisecentrum op het gebied van TBC-bestrijding en heeft als
doel de wereldwijde epidemie te beëindigen.
In Nederland is TBC, mede dankzij het werk van KNCV Tuberculosefonds, onder controle. Maar zolang er
nog TBC in de wereld is, blijft deze ziekte ook in Nederland bestaan. TBC kent immers geen grenzen. Het
Tuberculosefonds zet zich al ruim 115 jaar in voor het terugdringen van TBC in Nederland en in de wereld.
In landen waar TBC nog veel voorkomt, werken we nauw samen met lokale gezondsheidsorganisaties. Zo
leiden we lokale medici op en doen we wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar welke technieken
en methodes TBC-bestrijding effectiever maken. Ook faciliteren we het delen van kennis en praktijkervaringen tussen verschillende landen en organisaties. Zo werken we in meer dan twintig landen aan een
krachtige bestrijding van tuberculose. Daarmee maken we genezing voor miljoenen mensen mogelijk.
Wij gaan door tot onze missie is bereikt: een wereld vrij van TBC! Door het Tuberculosefonds te steunen,
helpt u ons levens redden. Dat waarderen wij enorm.
CONTACT: JANICE HEAD / 070 - 41 67 220 / INFO@STOPTBC.NL / WWW.KNCVTBC.ORG
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KWF Kankerbestrijding
Eén op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven de diagnose kanker. KWF zet zich in zet om
er voor te zorgen dat minder mensen kanker krijgen, meer mensen genezen en meer mensen beter
kunnen leven met kanker.
Om dit te bereiken werven we fondsen waarmee we onderzoek naar kanker financieren en begeleiden.
We voorkomen kanker daar waar we weten dat het kan. We bevorderen dat alle vormen van kanker beter
behandelbaar zijn. We zetten ons in voor een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten én hun
naasten. We spannen ons ervoor in dat kankerpatiënten ook in hun laatste levensfase worden omringd
door goede zorg.

CONTACT: LENNEKE GOSLINGS / 020 - 57 00 460 / NALATENINFO@KWF.NL / WWW.KWF.NL

GEZONDHEID

34

Gezonde lucht en gezonde longen
Als gezondheids- en patiëntenorganisatie ontwikkelde het Longfonds zich tot doelgerichte regisseur
van krachtenbundeling, nationaal én internationaal. Door het samenbrengen van toponderzoekers
versnellen we doorbraken voor COPD en astma. We vragen aandacht voor schone lucht en doen er
alles aan om kinderen rookvrij te laten opgroeien.
4.000 ernstig benauwde kinderen belanden jaarlijks in het ziekenhuis. Astma is de grootste chronische
kinderziekte in ons land. Het aantal mensen met COPD stijgt in hoog tempo naar 800.000. Over
enkele jaren is COPD wereldwijd doodsoorzaak nr. 3. Een medische doorbraak is hard nodig. Daarom
initieerden we LONGFONDS | Accelerate, waarin internationale wetenschappers intensief samenwerken
aan astmapreventie en longregeneratie. En we lanceerden LungHealth, een bedrijf dat als startup
generator aan de slag is met de doorontwikkeling van patenten uit het onderzoek. Dit baant de weg
naar echte oplossingen. Voor het zover is, komen we op voor de beste zorg voor longpatiënten. In het
door het Longfonds mede-geïnitieerde Nationaal Preventieakkoord staan 132 maatregelen die het roken
ontmoedigen. Zo komt een Rookvrije Generatie snel dichterbij.

CONTACT: WIBRICH DE BOER / 033 - 43 41 207 / WIBRICHDEBOER@LONGFONDS.NL / WWW.LONGFONDS.NL
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Een gezonde spijsvertering voor iedereen
Je spijsvertering is van levensbelang. Ze kan je beste vriend zijn, maar ook je grootste vijand. Wij zetten
ons in voor twee miljoen mensen met een spijsverteringsziekte door onderzoeken te financieren en
voorlichting te geven. Voor hen en met hen strijden wij voor een gezonde spijsvertering voor iedereen.
Je spijsvertering werkt keihard. Dag in, dag uit. Als je gezond bent, kan je spijsvertering je beste vriend
zijn. Maar je spijsvertering kan ook je vijand zijn: ze kan je bang of eenzaam maken, je laten schamen, je
uitputten, slopen of je wereld klein maken. Je spijsvertering kan zelfs je dood worden. Voor bijna twee
miljoen Nederlanders is hun spijsvertering geen vriend. Zolang dit zo is, zijn wij er voor hen.
Voor hen is aandacht alleen niet genoeg, voor hen strijden wij dan ook. Een hoopvolle strijd met steeds
meer geweldige ‘wapens’, manieren om ziekten vroegtijdig op te sporen. Wij strijden voor oplossingen.
Samen met artsen, wetenschappers, onderzoekers, donateurs en patiënten. Omdat zij net als wij begrijpen
dat je spijsvertering je grootste vijand kan worden, terwijl het je beste vriend zou moeten zijn.

CONTACT: MIRJAM VAN DRENTH / 033 - 75 23 561 / MIRJAMVANDRENTH@MLDS.NL / WWW.MLDS.NL
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Méér tegen MD
MD (Nederland) is gericht op het vinden van een oplossing voor MD (‘Myotone Dystrofie’) en het
dragelijker maken van het leven van MD-patiënten.
Als grootste dodelijke spierziekte vraagt MD meer aandacht: Het is een ernstige ziekte die naast spierafbraak nog veel meer ernstige problemen veroorzaakt, zoals hart-, slaap- en gedragsproblemen. De ziekte
is 1-op-1 erfelijk, dus de problemen lopen dwars door families heen, waarbij de jongste generatie (kinderen) de ernstigste verschijnselen krijgt.
In vergelijking met andere grote ziektebeelden is MD slecht bekend en ontvangt mede hierdoor weinig
onderzoeksgeld. Terwijl MD bij uitstek een ziektebeeld is waar met meer medisch onderzoek een medicijn
realiteit kan worden. Hier kan echt het verschil gemaakt worden voor veel mensen!
Onze activiteiten zijn gericht op het werven van geld voor onderzoek, het verkrijgen van meer bekendheid
van MD en het samenbrengen van professionals en enthousiaste vrijwilligers om medicijnontwikkeling te
versnellen. MD is simpelweg te groot om onbekend te blijven.

CONTACT: JORG VAN GENT / 06 - 51 27 27 04 / JORG.VANGENT@MD.NL / WWW.MD.NL
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De ME/CVS Stichting maakt zich sterk
De ME/CVS Stichting Nederland zet zich sinds 1987 actief in voor de versterking en verbetering van de
positie van mensen met ME/CVS. De stichting is dé nationale patiëntenorganisatie voor mensen met
ME/CVS (Chronisch Vermoeidheid Syndroom).
We maken ons sterk voor de juiste zorg aan mensen met ME/CVS, zodat hun kwaliteit van leven verbetert
en ze -waar mogelijk- kunnen herstellen. Dit doen wij door:
• Het streven naar brede herkenning en erkenning van ME/CVS als een niet aangeboren, chronische en
complexe multisysteemziekte, met invaliderende gevolgen.
• Het bieden van (een platform voor) contact voor mensen met ME/CVS en hun omgeving.
• Als kenniscentrum voor ME/CVS bij te dragen aan het delen van informatie, kennis en ervaringen.
• Met vooruitstrevendheid bij te dragen aan de genezing van ME/CVS, onder andere door vanuit ons netwerk een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek gericht op de genezing van ME/CVS.
De ME/CVS Stichting Nederland richt zich hiervoor op mensen met ME/CVS, hun omgeving, zorgaanbieders, beleidsmakers en wetenschappers. Met toewijding, onafhankelijkheid, integriteit en een open
houding werken wij voortdurend aan het bereiken van onze doelen.
CONTACT: OTTO ALBRECHT / 06 - 19 20 41 62 / OALBRECHT@MECVS.NL / WWW.MECVS.NL

GEZONDHEID

38

Behandeling voor alle kinderen met een metabole ziekte.
Metabole ziekten slopen kinderlevens. Metakids gelooft in een wereld waarin metabole ziekten behandelbaar zijn en geen kind meer hieraan hoeft te overlijden. Metakids werft fondsen voor onderzoek
naar metabole ziekten bij kinderen. Daarnaast strijdt Metakids voor meer bekendheid voor de ernst,
omvang en impact van deze slopende ziekten.
Metabole ziekten zijn slopers
Metabole ziekten één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Veel kinderen halen
hun eerste verjaardag niet eens. Vaak wordt een ziekte te laat herkend of is behandeling niet mogelijk.
Kinderen takelen af: ze gaan lichamelijk en/of verstandelijk achteruit. Een drama voor het kind en de naaste omgeving. In Nederland hebben ruim 10.000 gezinnen één of meerdere kinderen die aan een metabole
ziekte lijden.
Onderzoek
Onderzoek geeft kinderen een kans: als we vaart maken met noodzakelijk onderzoek, zijn vrijwel alle
metabole ziekten binnen 25 jaar behandelbaar. Hiermee bieden we al deze kinderen kwaliteit van leven en
hoop op de toekomst.
CONTACT: NATALY ENTIUS / 020 - 61 22 261 / INFO@METAKIDS.NL / WWW.METAKIDS.NL
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Samen psychische gezondheid verbeteren
Bijna 1 op de 2 mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische problemen. Dit
heeft een enorme impact op hun leven en hun omgeving. MIND zet zich in om psychische zorg
te verbeteren, om hulp te bieden, voorlichting te geven en psychische problemen bespreekbaar
te maken. We streven naar een psychisch gezonde samenleving, waarbij onnodige psychische
problemen voorkomen worden.
Last Man Standing is een voorbeeld van een uniek MIND evenement waarbij honderden mensen
maximaal 6 uur op een paal staan in aandacht te vragen voor psychische gezondheid. Iedere deelnemer
staat daar met zijn/ haar eigen verhaal: om te vechten voor goede/ betere zorg, voor het bespreekbaar
maken van psychische problemen, om een statement te maken, voor zichzelf op te komen of om (op) te
staan voor iemand anders. Jaarlijks krijgt dit event veel media aandacht.

CONTACT: WILLEM SMIT / 033 - 30 32 333 / WILLEM.SMIT@WIJZIJNMIND.NL / WWW.WIJZIJNMIND.NL
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Samen strijden tegen MS!
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met MS, nu en in de toekomst. Dit
gebeurt aan de hand van onze drie pijlers: onderzoek, voorlichting en coaching.
Er is geen oplossing voor MS. Daarom initiëren en financieren we wetenschappelijk onderzoek naar betere
behandelingen en genezing van MS.
Een belangrijk deel van onze missie is het kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Dit
zie je terug in onze activiteiten, waaronder de zeilweekenden en het Can Do Behandelprogramma. Onder
andere deze voorbeelden van coaching zetten mensen met MS in hun kracht, zodat ze zelf de kwaliteit van
hun leven met MS kunnen vergroten.
Door middel van de Nationale MS Dag, ons magazine en onze website verstrekken we actuele informatie.

CONTACT: LEONTINE HEISEN / 010 - 59 19 839 / LEONTINE@NATIONAALMSFONDS.NL / WWW.NATIONAALMSFONDS.NL

GEZONDHEID

41

Stichting MS Research; onderzoek helpt MS de wereld uit.
Stichting MS Research is dé organisatie die wetenschappelijk onderzoek financiert naar multiple
sclerose. Voorlichting geven en het bevorderen van optimale MS-zorg zijn nevendoelen.
MS is letterlijk en figuurlijk een zenuwslopende ziekte die jonge mensen treft in de bloei van hun leven.
Het is de meest invaliderende ziekte bij jong volwassenen. Het kost € 67.000 per jaar om één wetenschapper een jaar MS-onderzoek te laten doen. In 40 jaar heeft Stichting MS Research meer dan € 65 miljoen
toegekend aan ruim 370 onderzoeksprojecten. Het aantal onderzoekers dat zich met MS bezighoudt is in
de afgelopen jaren flink gegroeid.
MS Research biedt programmasubsidies die vier jaar lang een structurele ondersteuning vormen voor
MS-centra verbonden aan universitair medische centra. Dit zijn: het VUmc MS Centrum in Amsterdam,
ErasMS in Rotterdam, MS Centrum Noord-Nederland in Groningen en de Nederlandse Hersenbank.
Stichting MS Research ontvangt geen gelden van de overheid en is hiermee afhankelijk van particuliere
giften en acties door derden.

CONTACT: DORINDA ROOS / 071 - 56 00 500 / DIRECTIE@MSRESEARCH.NL / WWW.MSRESEARCH.NL
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Je nieren zijn je leven
Gezonde nieren zijn van levensbelang. Een nierziekte beperkt je leven enorm. Daarom strijdt de Nierstichting elke dag voor gezonde nieren voor iedereen. Voor een kortere wachtlijst voor donornieren.
Voor een draagbare kunstnier. Voor een betere behandeling voor alle nierpatiënten. En voor genezing.
De Nierstichting wil het aantal donoren vergroten en doneren bij leven stimuleren. We zetten in op preventie. Door vroege opsporing, voorlichting en aandacht te vragen voor minder zout. We werken keihard
aan een draagbare kunstnier en maken onderzoek mogelijk naar de genezing van nierziekten.
De Nierstichting wil dat uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en innovatie - zoals de draagbare
kunstnier - zo snel mogelijk bij de patiënt belanden. Zo helpt de Nierstichting niet alleen de nierpatiënt van
de toekomst, maar ook de patiënt van nu. Zodat nierpatiënten gezonder en langer leven, keuzevrijheid en
zelfstandigheid ervaren en levenskracht en levenslust. Want: je nieren zijn je leven.

CONTACT: HILDE DE ROOIJ / 035 - 69 78 059 / HILDEDEROOIJ@NIERSTICHTING.NL / WWW.NIERSTICHTING.NL
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Voor een zichtbaar betere toekomst
Niet meer zelfstandig boodschappen kunnen doen. Gezichtsuitdrukkingen van partner of kind niet
meer zien. Niet meer (goed) kunnen zien, heeft enorme gevolgen. Er is hoop: betere behandelingen
komen eraan dankzij wetenschappelijk onderzoek. Het Oogfonds maakt het mogelijk dat iedereen
daaraan kan bijdragen.
Het probleem is groot: 1 miljoen mensen in Nederland hebben een oogziekte of zijn slechtziend of blind.
Zeker de helft van de ernstige slechtziendheid of blindheid had kunnen worden voorkomen.
Met een klein team krijgt het Oogfonds veel voor elkaar voor een zichtbaar betere toekomst. Er moet
echter nog veel gebeuren. Om betere diagnostiek en behandelingen mogelijk te maken. Om de kwaliteit
van leven van mensen die blind of slechtziend zijn, te verbeteren.
Om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties en hopelijk ook de huidige kunnen blijven zien of weer
gaan zien, wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan aan Nederlandse universiteiten. Vaak in
internationale samenwerking. Het Oogfonds werkt nauw samen met arts-onderzoekers om gedegen
onderzoek te laten doen waar zoveel mogelijk resultaten uit komen. Daarnaast helpt het Oogfonds door
voorlichting om (verergering van) oogaandoeningen te voorkomen.
CONTACT: ANNEWIEKE NELEMANS / 030 - 25 45 711 / A.NELEMANS@OOGFONDS.NL / WWW.OOGFONDS.NL
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Help ons helpen
Met het Prader-Willi syndroom (PWS) moet je leren leven, elke dag weer. Zowel mensen met PWS als
hun omgeving. Kennis over PWS is schaars en versnipperd. Daar willen wij wat aan doen! Wij financieren onderzoek en activiteiten die beschikbare kennis bundelen en uitdragen. Wij werven fondsen en
brengen vraag en aanbod van kennis en onderzoek bij elkaar.
Het Prader-Willi syndroom is een zeldzame genetische aandoening. Je wordt ermee geboren. Ouders
worden bij de geboorte geconfronteerd met een kind dat voortdurend aandacht en zorg nodig heeft.
Niet alleen als kind, maar ook als volwassene. Goede ondersteuning is voor de kwaliteit van leven van de
mensen met PWS en hun omgeving letterlijk van levensbelang. Het Prader-Willi Fonds wil bereiken dat er
onderzoek gedaan wordt. Wij ontvangen geen overheidssubsidie. Wij zijn afhankelijk van de vrijgevigheid
van particulieren. Veel van onze donateurs en actievoerders zijn naasten van iemand met PWS. We financieren niet alleen, maar wenden ook inhoudelijk onze invloed aan om te komen tot een hoge kwaliteit van
onderzoeken en projecten.
Jouw bijdrage is hard nodig. Word donateur en neem ons op in jouw testament. Zo zorgen wij voor meer
onderzoek en kennis.
CONTACT: INGEBORG HOENDERS / 06 - 54 91 40 83 / I.HOENDERS@PRADER-WILLI-FONDS.NL / WWW.PRADER-WILLI-FONDS.NL
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Samen krachtig tegen spierziekten
Het Prinses Beatrix Spierfonds is de aanjager van de strijd tegen spierziekten. Door samen te werken,
te sturen, en te financieren, stimuleren we het wetenschappelijk onderzoek naar genezing en behandeling voor 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland.
Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft één groot doel: alle spierziekten de wereld uit. Ons belangrijkste
middel in deze strijd is wetenschappelijk onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en kwaliteit van leven voor mensen met een spierziekte op dit moment. Samen met internationale
experts maken we zorgvuldige afwegingen over welke onderzoeken we financieren. Zo weet iedereen die
meehelpt zeker dat zijn of haar geld en inspanning van echte waarde zijn. Onschatbare waarde.
Er zijn zo’n 600 spierziekten, voor 1 daarvan is er een werkend medicijn. Voor de overige spierziekten is
nog een lange weg te gaan. Op dit moment lopen er zo’n 57 onderzoeken naar spierziekten, waarvoor wij
in totaal bijna € 15 miljoen beschikbaar hebben gesteld. Uw hulp maakt verder onderzoek naar spierziekten mogelijk! Kijk op www.spierfonds.nl voor meer informatie en hoe u kunt helpen.

CONTACT: J.I. SIEGERT / 070 - 3 607 607 / H.SIEGERT@SPIERFONDS.NL / WWW.SPIERFONDS.NL
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Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben reuma
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is de landelijke patiëntenorganisatie voor alle mensen
met reuma. Centraal in ons werk: wat is belangrijk op het gebied van medicatie, behandeling, zorg en
dagelijks leven voor mensen met reuma? Wij streven ernaar, dat u gewoon mee kunt (blijven) doen op
school, op het werk en thuis.
Reuma is voor jong en oud een (dagelijkse) strijd tegen pijn, vermoeidheid en onbegrip van omgeving en/
of collega’s. Wij werken keihard om de belangen van alle mensen met reuma te behartigen op het gebied
van medicatie, behandeling, zorg en dagelijks leven.
Wat doen we zoal?
• organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.
• betrekken van patiënten als ervaringsdeskundigen bij onderzoek, richtlijnen en voorlichting over reuma.
• (mede-)opzetten van reuma-onderzoek naar o.a. vermoeidheid, werk, bewegen en samen beslissen.
• samenwerken met reumatologen, orthopeden en andere zorgverleners.
• meepraten en delen van kennis over reuma in Europees verband via EULAR (European League Against
Rheumatism).
Steun ons in onze strijd tegen reuma! Met uw lidmaatschap of donatie maakt u onze inzet in projecten en
voorlichting mogelijk. Laat reuma geen beperking zijn! Meer informatie: www.reumazorgnederland.nl
CONTACT:
GERARDINE WILLEMSEN / 06 - 18 64 71 39 / G.WILLEMSEN@REUMAZORGNEDERLAND.NL / WWW.REUMAZORGNEDERLAND.NL
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Gezonde spieren voor zieke spieren
In Nederland leiden er ongeveer 20.000 kinderen aan een spierziekte. Dat is meer dan een gevuld
voetbalstadion van AZ. Onlangs is er dankzij het Spieren voor Spieren Kindercentrum van het UMC
Utrecht behandeling met een medicijn mogelijk gemaakt voor kinderen met de spierziekte SMA.
Daardoor kunnen kinderen zoals Guus (6 jaar) weer fietsen en zwemmen. Een historische mijlpaal,
maar we zijn er nog niet.
We moeten alle spierziekten bij alle kinderen verslaan. Dit is het moment om door te pakken. En daar is
geld voor nodig. Veel geld. Om deze doelen te behalen investeren wij voornamelijk in:
• Wetenschappelijk onderzoek financieren naar het ontstaan en de genezing van spierziekten bij kinderen
en naar de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen om de kwaliteit van leven van kinderen met een
spierziekte te verbeteren.
• Het ondersteunen en verbeteren van de diagnose, behandeling en zorg van spierziekten bij kinderen
door middel van financiering van het Spieren voor Spieren Kindercentrum en de expertisecentra.
• Samenwerkingen binnen het spierziekte veld met andere fondsen, patiënt verenigingen en de (universitair) medische centra aangaan en bevorderen.

CONTACT: MARJOLEIN BOLHUIS-EIJSVOGEL / 020 - 26 11 782 / SPIEREN@SPIERENVOORSPIEREN.NL / WWW.SPIERENVOORSPIEREN.NL
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De allerkleinsten verdienen onze allergrootste aandacht en beste
zorg!
Het is de ambitie van het Emma Kinderziekenhuis om ieder kind recht te geven op een maximale
kwaliteit van leven. Steun Emma werft fondsen om deze ambitie te helpen realiseren. De fondsen
maken innovatieve behandelingen mogelijk en dragen bij aan ontwikkeling, verbetering en
vernieuwing van zorg voor zieke kinderen én het gezin.
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis steunt projecten op het gebied van optimale faciliteiten, psychosociale zorg en wetenschappelijk onderzoek binnen het Emma. Momenteel gaat veel aandacht van de
Stichting naar werving voor de realisatie van een vernieuwde afdeling IC Neonatologie, de afdeling voor te
vroeg geboren- en ernstig zieke baby’s en hun ouders. Daarnaast ondersteunt Steun Emma wetenschappers die onderzoek doen naar de oorzaken, behandeling en gevolgen van ernstige ziekten bij kinderen.
Zo blijft het Emma zich ontwikkelen tot het kinderziekenhuis van de toekomst.
We richten ons, bij het verwerven van middelen, op zowel particuliere donateurs als bedrijfsdonateurs.
Daarnaast ontvangen wij ook gelden door acties van derden, uit nalatenschappen en via aanvragen bij
(vermogens)fondsen.
Steun ons via www.steunemma.nl/doneer. Zo helpt u ons het Emma nog beter te maken.
CONTACT: CALLISTA SCHEFFERS-MEURS / 020 - 56 63 933 / STEUNEMMA@AMC.NL / WWW.STEUNEMMA.NL
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Stichting Overleven met Alvleesklierkanker / Support Casper
Support Casper werft financiële middelen en zorgt voor een grotere bewustwording voor de verwoestende werking van alvleesklierkanker. Stichting Overleven met Alvleesklierkanker financiert onderzoek
naar immunotherapie en virotherapie dat op een innovatieve manier probeert alvleesklierkanker te
behandelen, onder leiding van Prof. dr. Casper van Eijck (Erasmus MC).
Jaarlijks krijgen 3.000 Nederlanders de diagnose alvleesklierkanker te horen. De meesten sterven binnen
een half jaar na de diagnose. Dagelijks overlijden er acht patiënten aan alvleesklierkanker, hiermee is het
de tweede meest dodelijke vorm van kanker in ons land.
Prof. dr. Van Eijck stelde een multidisciplinair team samen met o.a. virologen, moleculair biologen en
neurochirurgen vanuit het Erasmus MC, het LUMC en het UMC Utrecht. Dit team werkt aan methoden,
waarbij niet langer de ziekte centraal wordt gesteld, maar de kracht van de patiënt en zijn vermogen om
het eigen lichaam in te zetten tegen de kwaadaardige tumor.
Onder de campagnenaam Support Casper werken we met een klein, maar bevlogen team aan de verwezenlijking van een droom: een halt toeroepen aan de verwoestende werking van alvleesklierkanker. De
eerste onderzoeksresultaten zijn hoopgevend en binnen afzienbare tijd wordt er gestart met de bouw van
de eerste virus productiefaciliteit in een academisch centrum in Europa. Mede dankzij uw donatie hopen
we het verschil te kunnen maken voor patiënten met alvleesklierkanker.
CONTACT: SJOERD ZWANENBURG / 030 - 23 06 003 / SJOERD@SUPPORTCASPER.NL / WWW.SUPPORTCASPER.NL
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Samen maken we het verschil
Alle medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis zetten zich iedere dag in voor de beste zorg voor jaarlijks 450.000 patiënten. Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis werft gelden voor extra voorzieningen
om het welzijn en verblijf van patiënten, hun familieleden en bezoekers maar ook de medewerkers in
het ziekenhuis nog prettiger te maken.
Gewenste projecten, groot of klein, worden door de medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis aangevraagd. Zij weten als geen ander waarmee het welzijn van patiënten blijvend verbeterd kan worden. Alle
projecten vallen buiten de reguliere zorg en buiten de financiering van het Maasstad Ziekenhuis. Het
Maasstad Ziekenhuis sponsort de personeelskosten van de stichting waardoor donaties en schenkingen
100% ten goede komt aan de doelstelling van de stichting. Uw schenking geeft blijvend impact op het
huidige en toekomstige welzijn van patiënten binnen het Maasstad Ziekenhuis.
De doelstelling is er op gericht om, binnen de acute zorg die het Maasstad Ziekenhuis biedt, een zo
optimaal mogelijke omgeving en beleveniswereld voor de patiënt te creëren. Zodat de stress van een
ziekenhuisbezoek of -opname afneemt en patiënten zich gesteund voelen op een moment waarbij ze het
zo hard nodig hebben. Iedereen heeft tenslotte vrienden nodig.
CONTACT: BEER LANKHORST / 010 - 29 13 894 / LANKHORSTB@MAASSTADZIEKENHUIS.NL / WWW.VRIENDENMAASSTAD.NL
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De wereld van het Sophia
Kinderen horen niet ziek te zijn, maar de werkelijkheid is anders. De overheid en zorgverzekeraars
dragen bij aan de financiering van behandelingen. Maar voor onderzoek, innovatieve projecten en
voorzieningen voor patiënten en familie zijn aanvullende middelen nodig. Stichting Vrienden van het
Sophia zet zich hier voor in.
Het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam is onderdeel van het Erasmus MC. Het is het grootste academische kinderziekenhuis van Nederland. In het Sophia draait alles om de patiënten. Het team van betrokken
en bevlogen medewerkers zet zich dagelijks in voor een betere toekomst voor deze groep kwetsbare
kinderen en jongeren.
De Stichting Vrienden van het Sophia ondersteunt de missie van het Sophia Kinderziekenhuis. Elk kind
heeft recht op de allerbeste zorg die er is. Giften worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek,
verbetering en innovatie van behandelmethoden en zaken die het verblijf van patiëntjes en het gezin
veraangenamen. Denk aan inrichting van familiekamers, speelplekken en voorlichtingsmateriaal. Hiervoor
is uw steun is onmisbaar.

CONTACT: INGE VALKIS / 010 - 70 36 750 / IVALKIS@VRIENDENSOPHIA.NL / VRIENDENSOPHIA.NL
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Voor een toekomst zonder tromboseleed
De Trombosestichting Nederland zet zich in voor een betere preventie en behandeling van trombose,
en een toekomst zonder tromboseleed. Bij trombose sluit een bloedstolsel een deel van een bloedvat
af, wat kan leiden tot een trombosebeen, longembolie, hart- of herseninfarct.
Trombose in welke vorm ook komt vaak voor in Nederland. Bovendien heeft trombose ingrijpende gevolgen, en kan het leiden tot blijvende invaliditeit en overlijden. Ons doel: minder mensen krijgen trombose,
mensen die een trombose hebben gehad krijgen een betere kwaliteit van leven, en mensen die preventief
een antistollingsbehandeling krijgen hebben daar zo min mogelijk last van.
Al onze activiteiten zijn hier op gericht. Ieder jaar organiseren wij een subsidieronde voor innovatief
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de oorzaken, preventie, diagnose en/of behandeling van
trombose. De focus ligt hierbij op klein en belangrijk onderzoek, dat elders steeds minder ruimte krijgt.
We geven voorlichting aan patiënten en betrokkenen over veilig gebruik van antistollingsmiddelen en
geven voorlichting aan het grote publiek over het herkennen van de symptomen van trombose.

CONTACT: MANON MEIJER / 071 - 56 17 717 / NALATEN@TROMBOSESTICHTING.NL / WWW.TROMBOSESTICHTING.NL

GEZONDHEID

53

VLINDERKIND
Stichting Vlinderkind heeft als doelstellingen het werven van fondsen voor onderzoek naar de genezing van de genetische huidafwijking Epidermolysis Bullosa (EB) en het genereren van zoveel mogelijk
(gratis) publiciteit om EB bekendheid te geven.
Epidermolysis Bullosa (EB) is een verschrikkelijke huid - blaaraandoening, waarbij bij patiënten vanaf
de geboorte grote blaren ontstaan en de huid loslaat. Veel EB patiënten overlijden al op (zeer) jonge
leeftijd. Middels o.a. financiering van het EB-team van professor Marcel Jonkman (en UMC Utrecht)
wordt belangrijk wetenschappelijk onderzoek, specifiek op het gebied van stamceltherapie en revertante
celtherapie gefinancierd, dat in de komende jaren resultaten als genezing en verbetering van de conditie
van EB-patiënten zal gaan opleveren.
De stichting werft geld via fondsen en particulieren. Zij faciliteert acties en evenementen die georganiseerd worden door derden door middel van flyers, posters, collectebussen, banners, presentaties en
representaties, alsmede diverse vormen van samenwerking.

CONTACT: MR. J.T. VAN ZIJP / 06 - 22 97 92 65 / JACKVANZIJP@GMAIL.COM / WWW.VLINDERKIND.NL
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Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis
Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis zet zich in om het verblijf van kind en ouder in het Beatrix
Kinderziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. De stichting doet dit o.a. door fondsen te werven,
waarmee projecten gefinancierd kunnen worden die als doel hebben het welzijn van zieke kinderen en
hun familie te bevorderen.
Een ziekenhuisopname van een kind kan van grote impact zijn, het hele leven staat even op zijn kop. Het
vertrouwde om je heen valt weg en maakt plaats voor heel veel onzekerheden.
De stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis streeft er naar om samen met haar donateurs projecten
te financieren waarmee de verblijf- en speelomgeving van de patiënten en ouder wordt verbeterd. Tevens
financiert zij medisch wetenschappelijk onderzoek. Daar waar het ziekenhuis en de overheid onvoldoende
middelen hebben, werft de stichting fondsen om verbeteringen mogelijk te maken.
De fondsen worden besteed aan kleine en grote projecten, zoals familiefaciliteiten, onderzoek, kunst en
cultuur, psychosociale ondersteuning, theater en muziekoptredens. Op het gebied van wetenschappelijk
onderzoek laat de stichting zich adviseren door een wetenschapscommissie.
CONTACT: BARBARA BAIJENS-VRIJ / 050 - 36 14 830 / B.P.BAIJENS-VRIJ@UMCG.NL / VRIENDENBEATRIXKINDERZIEKENHUIS.NL
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Ziekenhuis Chronische Lyme
StichtingZCL is opgericht om een structuele maatschappelijke oplossing te creëren voor de honderdduizenden kinderen en volwassen in Nederland die inmiddels blijvend ziek zijn geworden na een
tekenbeet. Zij hebben een persisterende infectie, chronische Lyme, waarvoor gespecialiseerde zorgprogramma’s in de reguliere zorg dienen te komen.
StichtingZCL heeft als goed doel de missie om de participatie aan de maatschappij te garanderen en te
verbeteren voor kinderen en volwassenen met chronische Lyme. Dit door overheden, zorgverzekeraars,
het bedrijfsleven en de wetenschap te stimuleren deze patiëntengroep te helpen door chronische Lyme in
hun activiteiten mee te nemen. StichtingZCL wil de kwaliteit van leven bij kinderen en volwassen met chronische Lyme, een persisterende infectie, sterk verbeteren door in de reguliere zorg een gespecialiseerde,
chronische Lyme, poli-kliniek te realiseren. Tevens zetten wij ons in om chronische Lyme zorgprogramma’s
te creëren.
Re-integratie voor volwassenen met chronische Lyme in combinatie met gespecialiseerde zorg is eveneens
hard nodig. Kinderen met chronische Lyme hebben ook recht op een mooie toekomst. StichtingZCL wil
voor hen ook speciale programma’s ontwikkelen zodat zij naar school kunnen blijven gaan, gecombineerd
met specialistische zorg voor kinderen met chronische Lyme in de reguliere zorg.
CONTACT: HÉLÈNE VAN TOL / 06 - 36 21 20 43 / INFO@STICHTINGZCL.NL / WWW.STICHTINGZCL.NL/
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Hulp met Passie!
Doneren en aansturen op de plekken waar dit het meest nodig is, daar staan wij voor.
Het is onze intentie om mensen te helpen tot het punt dat iedereen zelfredzaam is. Wij kijken naar
de grootste gevaren en problemen binnen de gemeenschappen, hierop wordt onze strategie
afgestemd zodat wij de focus houden op het tackelen van de grootste problemen.
168 miljoen kinderen kunnen niet naar school omdat ze noodgedwongen moeten. Dit veel te hoge
aantal is de naam van de stichting. Wij willen dat dit getal drastisch omlaag gaat. 168 Million organiseert
projecten voor kinderen en minder bedeelden in Afrika.
Onze projecten richten zich op vijf hoofdcategorieën: Voetbalprojecten, Bouwprojecten, Waterprojecten,
Scholingsprojecten en Dierprojecten. Onze focus ligt op het verbeteren van het welzijn van kinderen en
het voorzien in de primaire levensbehoeften en het tegengaan van afval. Armoedebestrijding kost veel
tijd en dit kan alleen stap voor stap gebeuren, daarom hebben we een paar aandachtspunten die we het
meest belangrijk achten om armoedebestrijding op de lange termijn te bereiken. We richten ons op sportmogelijkheden voor kinderen en op de mensen die weinig of geen toegang hebben tot basisbehoeften.

CONTACT: RIEN KORNEGOOR / 0800 - 0168 / RIEN@168MILLION.COM / WWW.168MILLION.ORG
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Samen sterk voor een eerlijke en duurzame toekomst
Wereldwijd worden mensenrechten nog altijd op grote schaal geschonden. Of het nou gaat om landroof, machtsmisbruik door overheden en bedrijven of de gevolgen van klimaatverandering: het zijn
de armste mensen die het onderspit delven, waarbij vrouwen het hardst worden geraakt. Want gelijke
rechten voor vrouwen en meisjes zijn zeker nog niet vanzelfsprekend.
Hier iets aan doen vraagt een bottom-up aanpak én een lange adem! Daarom werkt ActionAid in meer
dan 45 landen zij aan zij samen met voorvechters van een eerlijke wereld. Met mensen die weten wat er
nodig is en een vuist maken tegen onrecht, ongelijkheid en armoede. Die systemen willen veranderen en
net als wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Zo geven we bijvoorbeeld voorlichting over landrechten en het recht op voedsel, onderwijs en een veilige omgeving. Ook geven we training over hoe voor die
rechten op te komen. Bijvoorbeeld leiderschapstrainingen, waardoor meisjes zich ontwikkelen tot sterke
vrouwen die zelf kunnen beslissen over hun toekomst.
In Nederland richten we de blik van politici en burgers op het belang van betere (inter)nationale wet- en
regelgeving, zodat vrouwen en lokale gemeenschappen beter worden beschermd. Zo maken we ons
samen sterk voor een eerlijke en duurzame toekomst.
CONTACT: JUDITH VERKUIL / 020 - 52 06 210 / JUDITH.VERKUIL@ACTIONAID.ORG / WWW.ACTIONAID.NL
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Onze (nood)hulp vandaag, waarborgt de toekomst
ADRA Nederland zet zich wereldwijd in voor sociale en economische gelijkheid en helpt mensen
in noodsituaties. Wij bestrijden structurele armoede. Geïnspireerd op onze levensbeschouwelijke
waarden en normen geven wij invulling aan de liefde voor onze naaste en voelen wij het als onze
verantwoordelijkheid om goed te zorgen voor de aarde.
De focus ligt naast noodhulp op ondersteuning aan projecten op het gebied van onderwijs, voedselzekerheid, gezondheidszorg en zelfredzaamheid. Na noodhulp blijft ADRA Nederland doorgaans in het gebied
om te helpen met de wederopbouw.
Bij noodhulp kunt u denken aan: het uitdelen van voedsel-, drinkwater- of hygiënepakketten. Bij wederopbouw-initiatieven gaat het bijvoorbeeld om het creëren van schoon drinkwatervoorzieningen, het weer
opbouwen van een school, het realiseren van een gezondheidskliniek, het verstrekken van een huis met
landbouwgrond of het verstrekken van microkredieten, zodat mensen in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien. Vanwege deze werkwijze, bieden resultaten uit het verleden wél garantie voor de
toekomst.

CONTACT: GEERT HENDRIKS / 06 - 83 16 03 32 / GEERT@ADRA.NL / WWW.ADRA.NL
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Gezondheidspioniers Afrika
Dokter Albert Schweitzer was een man met een ongelooflijke missie. Tegen de stroom in droomde
hij ervan zijn leven in te zetten voor zijn medemens in Afrika, voortgedreven door zijn levensmotto
‘Eerbied voor het Leven’. Hij maakte zijn droom waar en werd beroemd arts in het oerwoud van Gabon,
in een tijdperk waarin zoiets ondenkbaar was. In 1952 ontving hij de Nobelprijs voor zijn levenswerk.
Zoals Albert Schweitzer toen, zijn er ook nu mensen die de handschoen oppakken voor een beter Afrika.
Bijzondere doorzetters die ziektes en aandoeningen weten te voorkomen of genezen. Zij bieden hun
medemensen praktische oplossingen voor nijpende gezondheidsproblemen en perspectief op een
beter en zelfstandig leven.
Gezondheidspioniers in Afrika verdienen onze steun. Samen kunnen we ze die geven. Het Nederlands
Albert Schweitzer Fonds zorgt voor betrouwbare, effectieve en duurzame gezondheidsinitiatieven op
kleine schaal, geleid door gezondheidspioniers die weten wat ze doen. U kunt helpen door hen financieel
te steunen met een donatie. U kunt zelf kiezen aan welke gezondheidspionier of voor welk project u
doneert. De rest regelen wij. Uw volledige donatie wordt gebruikt in Afrika, niets blijft hier.
Kijkt u op www.nasf.nl.
CONTACT: SOLVEIGH BALOGH / 030 - 88 01 499 / SOLVEIGH.BALOGH@NASF.NL / WWW.NASF.NL
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Wij redden kinderlevens, samen met u.
AMBER Alert is het landelijke vermiste kinderenalarm. Wanneer de politie vreest dat het leven van
een vermist of ontvoerd kind gevaar loopt, verandert het hele land middels AMBER Alert in één grote
opsporingsposter. Dit met maar één doel: het vermiste of ontvoerde kind zo snel mogelijk opsporen.
Het komt u vast bekend voor. U bent uw kinderen of kleinkinderen in de speeltuin kwijtgeraakt en de
blinde angst slaat u om het hart. Maar wat nu als ze niet al spelend teruggehuppeld komen?
AMBER Alert brengt informatie over vermiste of ontvoerde kinderen razendsnel onder de aandacht van
miljoenen mensen via reclameschermen, apps, snelwegborden, websites, SMS, e-mail, tv en radio.
Naast het redden van kinderlevens, spelen we ook een adviserende rol richting onze leden en partners.
Zo helpen we landen om AMBER Alert-systemen in te richten en trainen we de nationale politie om deze
systemen zo goed mogelijk in te zetten. Tevens wordt er ook speciale aandacht besteed aan preventieve
campagnes richting kinderen én hun ouders.
Kortom, met uw financiële hulp houden we uw kind of kleinkind veilig!
CONTACT: LINDA VAN OPPEN / 046 - 43 62 100 / INFO@AMBERALERT.EU / WWW.AMBERALERT.NL EN WWW.AMBERALERT.EU
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Stop onrecht. Steun Amnesty
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening
geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de
doodstraf of zonder eerlijk proces. Waar mensen onderdrukt en mensenrechten geschonden worden,
komt Amnesty in actie.
‘Ik ben Amnesty’s supporters voor eeuwig dankbaar. Jullie zijn het geweten van de mensheid, de stem van
de onderdrukten.’ Journalist Eskinder Nega uit Ethiopië werd in 2012 tot 18 jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege ‘terrorisme’ en ‘hoogverraad’. Amnesty International beschouwde Nega als een gewetensgevangene, die was vastgezet omdat hij gebruikmaakte van zijn recht op vrije meningsuiting. Amnesty
voerde intensief actie voor zijn vrijlating.
Jaarlijks komt Amnesty in actie voor honderden mensen zoals Eskinder. Mensen die voor hun mening uitkomen en daarom worden opgesloten. Daarnaast onderzoekt Amnesty onrecht en maakt het zichtbaar.
Dit doen we via rapporten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk
gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Daarnaast
steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten in hun land.
CONTACT: LENA VIZY / 020 - 77 33 855 / L.VIZY@AMNESTY.NL / WWW.AMNESTY.NL
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Amref Flying Doctors
Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. Want wie gezond is, kan beter voor
zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede. We zijn de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie
en gaan uit van de kracht van de Afrikaanse bevolking zelf.
Wij werken met gedrevenheid en lef aan een duurzaam en gezond Afrika. Nog steeds gebruiken we
vliegtuigen om afgelegen gebieden te bereiken. Maar ons werk omvat inmiddels veel meer.
Tegenwoordig richten we ons vooral op gezond blijven, door middel van voorlichting, opleiding en
onderzoek. We creëren langdurige impact met gezondheidsprogramma’s, maken mensen bewust van
gezondheidsrisico’s en helpen hen om ziektes te voorkomen. We investeren in de opleiding van medisch
personeel ter plaatse, zodat de toegang tot gezondheidszorg laagdrempelig en dichtbij is. Daar waar de
dokter niet komt, overbruggen we de afstanden naar de gezondheidszorg. Daarbij gebruiken we ook
innovatieve methoden, zoals e- en mLearning. Door te focussen op jonge vrouwen bereiken wij haar gezin,
familie en de rest van de maatschappij. Zo ontstaat echte verandering.
Meer informatie: www.amref.nl

CONTACT: MANDA WASSENAAR / 071-576 9476 / MANDA.WASSENAAR@AMREF.NL / WWW.AMREF.NL
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Het wonder in Malawi ... voedsel voor meer dan 100.000 mensen!!
Help Malawi Nu leert mensen in Malawi heel persoonlijk op een duurzame wijze hoe zij zichzelf
kunnen voorzien van de primaire levensbehoefte (voedsel) met de middelen die de natuur hen geeft.
Duurzame landbouw, met duurzame middelen. Doel is om de deelnemers onafhankelijk te maken
van hulp en duurzame voedselzekerheid en economische zelfstandigheid te bieden.
We leren de boeren in Malawi hoe ze zelf voldoende voedsel kunnen verbouwen op hun eigen akkertje.
Ons streven is om het project de komende jaren sterk uit te breiden naar 10.000 boeren in 2020. We
brengen ze daarvoor de kennis bij en geven ze zaaizaad, meststoffen en hulpmiddelen. Dit betekent eten
voor meer dan 80.000 mensen; inclusief de spin-off die ons project heeft voor meer dan 150.000 mensen.
Deelnemers managen zelf het hele project. Vanuit Nederland zien we erop toe dat activiteiten worden
gedaan zoals is afgesproken.
Er staan nog meer dan 4.900 boeren op de wachtlijst. Met voldoende financiële middelen kunnen wij ook
hen helpen. Iedere boer die wij helpen kan dusdanig veel mais produceren dat 8 mensen een jaar lang
elke dag een bord maispap kunnen krijgen.
CONTACT: BO TEERLING / 06 - 51 35 93 92 / INFO@STICHTINGCHARITY.NL / WWW.HELPMALAWI.NU

Foto: 2x rechts - oude methode | 3x links nieuwe methode
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Onpartijding, deskundig en doeltreffend
Onze teams van experts werken dag en nacht om mensen in crisissituaties te helpen. Medisch,
menselijk en kritisch. Wij bieden medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en
uitbraken van dodelijke ziektes. Als we onrecht zien, zal de wereld het weten. We zijn en blijven
onpartijdig, deskundig en doeltreffend.
Bij crisissituaties sturen wij onze eigen artsen, psychologen of andere specialisten. Onze experts maken
eerst een inventarisatie van de situatie en de benodigdheden. Hoeveel mensen, medicijnen en goederen
er nodig zijn wordt doorgegeven aan ons hoofdkantoor. Zij zorgen er vervolgens voor dat alle benodigde
spullen zo snel mogelijk richting het gebied gaan.
De zorg die we verlenen varieert van basiszorg en vaccinatieprogramma’s tot specialistische chirurgie in
een ziekenhuis. We begeleiden zwangere vrouwen, brengen baby’s ter wereld of bieden psychosociale
hulp in mentaal zware situaties.
Wij geloven dat onze hulpverlening teamwork is; samen komen we in actie voor mensen in crisissituaties.
Onze medische teams komen namelijk nergens zonder hulp van onze donateurs. Donaties helpen ons
om onmiddellijk en onafhankelijk in actie te kunnen komen.
CONTACT: FIONA HOOGVELD / 020 - 52 08 056 / FIONA@ARTSENZONDERGRENZEN.NL / WWW.ARTSENZONDERGRENZEN.NL
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De Internationale Bouworde helpt wereldwijd
IBO-Nederland wil bijdragen aan het verbeteren van levensomstandigheden van mensen die dit nodig
hebben en wereldwijd onderling begrip en solidariteit bevorderen. Dit doen we door internationale
groepen vrijwilligers in te zetten voor goede doelen overal ter wereld.
Al ruim 60 jaar organiseert de Internationale Bouworde (IBO) hulpprojecten in landen waar dit nodig
is. IBO komt op aanvraag van lokale organisaties in actie en werft vrijwilligers die enkele weken voor die
organisatie aan de slag gaan met een concrete klus. IBO ondersteunt hiermee lokale initiatieven die ten
doel hebben de levensomstandigheden van mensen te verbeteren. De internationale vrijwilligers werken
nauw samen met lokale vrijwilligers en medewerkers. Samenwerken aan een concrete taak is de meest
effectieve manier om interculturele vriendschap, solidariteit en begrip te creëren. Op deze manier wil IBO
een concrete bijdrage leveren aan een betere wereld voor iedereen.
Dankzij particuliere donateurs, die IBO-Nederland een warm hart toedragen, kunnen wij jaarlijks tientallen
lokale projecten helpen realiseren. Wij zijn een kleine organisatie die met kleine bedragen veel impact
heeft. Helpt u ook mee?

CONTACT: HENNY PETTER / 024 - 32 26 074 / INFO@IBO-NEDERLAND.ORG / WWW.IBO-NEDERLAND.ORG
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Steun Tibet
International Campaign for Tibet (ICT) is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die zich inzet
voor het bevorderen van de mensenrechten en democratische vrijheden van het Tibetaanse volk.
ICT lobbyt bij nationale regeringen, parlementen, de EU en de VN om de dialoog tussen de Chinese
regering en de Dalai Lama te steunen over het recht op autonomie voor het Tibetaanse volk.
ICT verzamelt, analyseert en publiceert informatie over schendingen van mensenrechten, het milieu en
sociaal economische omstandigheden in Tibet. Deze informatie wordt gedeeld met politici, media, het
algemene publiek en onze eigen donateurs.
ICT mobiliseert de internationale gemeenschap voor acties en campagnes, waaronder voor de vrijlating
van Tibetaanse politieke gevangenen.
ICT werft fondsen voor economische steun aan Tibetanen in en buiten Tibet. Naast haar kernactiviteiten
heeft ICT een aantal speciale programma’s, zoals Tibetan Outreach en Chinese Outreach.

CONTACT: CHRISTA MEINDERSMA / 020 - 33 08 265 / CHRISTA.MEINDERSMA@SAVETIBET.NL / SAVETIBET.NL
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Samen bestrijden we armoede en ongelijkheid
CARE Nederland is onderdeel van CARE, een internationale ontwikkelingsorganisatie die actief is in
100 landen. Voortgekomen uit Amerikaanse voedselhulp aan Europa na de Tweede Wereldoorlog,
zetten we ons inmiddels al 75 jaar in voor hen die dat het hardst nodig hebben.
Dit doen wij:
CARE bestrijdt armoede door ongelijkheid tegen te gaan. Dit doen we door noodhulp te verlenen,
vrouwelijk ondernemerschap te faciliteren en inspraak in besluitvorming te stimuleren. Daarnaast maken
we gemeenschappen weerbaar tegen de effecten van klimaatverandering en natuurgeweld.
Onze aanpak kenmerkt zich door zich door maatwerk: in overleg met lokale partners en gemeenschappen bepalen we wat nodig is en wat werkt. Want alleen samen bereiken we duurzame resultaten.

CONTACT: PAULINE EBING / 070 - 310 50 55 / CARE@CARENEDERLAND.ORG / WWW.CARENEDERLAND.ORG
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Keuzevrijheid en gelijke rechten voor jongeren
Met meer dan 1,8 miljard jongeren is de wereldwijde jongerenpopulatie groter dan ooit. Veel jongeren
hebben geen toegang tot hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Dit beïnvloedt
hun individuele gezondheid en welzijn, en heeft tegelijkertijd invloed op maatschappelijke zaken als
armoede en genderverhoudingen.
CHOICE komt op voor de SRGR van alle jongeren, ongeacht hun afkomst, gender en/of seksuele voorkeur. Belangrijke thema’s voor CHOICE zijn onder andere: kwalitatieve seksuele voorlichting, toegang
tot voorbehoedsmiddelen, het recht op veilige abortus, seksueel plezier en vrije partnerkeuze. Jongeren
moeten zelf keuzes kunnen maken over hun SRGR en betrokken worden bij beleids- of programmavorming over hun SRGR.
CHOICE is voor en door jongeren - alle medewerkers van CHOICE zijn onder de 30 jaar. CHOICE versterkt
de capaciteit van jongeren om op te komen voor hun rechten, investeert in jongerenorganisaties, creeërt
positieve partnerschappen tussen jongeren en volwassenen, en pleit op internationaal niveau voor de
SRGR en betekenisvolle participatie van jongeren wereldwijd.

CONTACT: LINDSAY VOGELZANG / 020 - 73 70 179 / INFO@CHOICEFORYOUTH.ORG / WWW.CHOICEFORYOUTH.ORG
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Op de wereld om elkaar te helpen
Cordaid strijdt al meer dan 100 jaar voor een wereld zonder armoede waarin iedereen een menswaardig leven heeft. Daarom werken wij juist in de moeilijkste gebieden: getroffen door oorlog en
conflict, onrecht of natuurrampen. Wij geloven in de kracht van mensen om hun leven -opnieuw- op
te bouwen en er ook voor elkaar te zijn. Wij zorgen voor directe noodhulp met water, voedsel en
onderdak en bouwen aan structurele oplossingen als gezondheidszorg, veiligheid, scholing en werk.
Ons netwerk en ervaring biedt de slagkracht om werkelijk impact te maken en duurzame verandering
te realiseren. We maken deel uit van het wereldwijde Caritas-netwerk. We verbinden organisaties, maar
ook bedrijven en overheden. We werken met lokale partnerorganisaties en gemeenschappen: zij weten
immers het beste wat ter plekke echt nodig is en wat werkt. In Nederland steunen meer dan 270.000
mensen ons werk. Zo bouwen we aan een menswaardige toekomst voor meer dan 7 miljoen mensen
wereldwijd.
Cordaid is de familienaam van Memisa, Mensen in Nood, Microkrediet, Kinderstem en Bond zonder Naam.

CONTACT: MARIELLE LINDEBOOM / 070 - 31 36 264 / MARIELLE.LINDEBOOM@CORDAID.ORG / WWW.CORDAID.ORG
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Onderwijs, de kans van je leven
Een kind dat leert, is een kind met kansen. Maar wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren
niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.
We werken aan de hand van vier speerpunten om kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden de beste
kansen te geven.
1. Basisonderwijs van goede kwaliteit. Edukans zorgt onder andere voor een veilige leeromgeving,
goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal succesfactoren om een kind te laten slagen
op school!
2. Banen voor jongeren. We werken aan opleidingen voor beroepen waar ook echt vraag naar is.
3. Onderwijs in noodsituaties. School geeft structuur, helpt bij traumaverwerking en is een belangrijke
schakel om een land weer op te bouwen. Daarom zet Edukans zich in voor onderwijs in noodsituaties.
4. Gelijke kansen voor jongens en meisjes. We organiseren op school gesprekken over kinderarbeid,
seksualiteit, kindhuwelijken en de gevolgen van vroege zwangerschappen. Zo leren jongeren - vooral
meisjes - hoe ze voor zichzelf op kunnen komen.

CONTACT: CHRISTINA VAN DER HEIJDEN / 033 - 46 06 010 / C.VD.HEIJDEN@EDUKANS.NL / WWW.EDUKANS.NL
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Voorkom onnodige blindheid. Geef mensen kans op een
beter leven.
Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in lage inkomenslanden voorkomen en genezen. Veel oogproblemen zijn te behandelen. Als mensen hun gezichtsvermogen terug
hebben, krijgen ze een eerlijke kans een volwaardig bestaan op te bouwen.
Eye Care Foundation voert projecten uit in Nepal, Vietnam, Laos, Cambodja in Azië en in Tanzania in Afrika,
waarin duurzame oogzorg wordt opgebouwd en versterkt. Het betaalbaar en bereikbaar van oogzorg voor
iedereen is een belangrijk uitgangspunt. Eye Care Foundation draagt hieraan bij door klinieken te (ver)bouwen en van de noodzakelijke apparatuur te voorzien, door lokale mensen een adequate opleiding te geven
(van dorpsvrijwilligers tot oogartsen) en door direct bij te dragen aan de behandeling van patiënten. Staar
en refractie afwijkingen (ver- en bijziendheid) en blindheid bij kinderen zijn de speerpunten.
In Nederland wil Eye Care Foundation bijdragen aan de bewustwording van het publiek over de omvang
van het probleem van onnodige blindheid en slechtziendheid in lage inkomenslanden en over de concrete mogelijkheden om dit probleem terug te dringen.
Eye Care Foundation is afhankelijk van giften en ontvangt geen overheidssteun. Uw donatie geeft een
medemens scherp zicht op een beter leven.
CONTACT: MAAIKE VAN VEEN / 020 - 23 82 952 / M.VANVEEN@EYECAREFOUNDATION.NL / WWW.EYECAREFOUNDATION.NL
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Iedereen heeft recht op betrouwbare informatie.
Free Press Unlimited heeft als missie om onafhankelijk nieuws en onafhankelijke informatie beschikbaar te maken en houden voor iedereen, juist voor mensen in landen waar geen of beperkte (pers)
vrijheid is.
Free Press Unlimited gelooft dat iedereen recht heeft op onafhankelijke informatie. Wij willen vrijheid
van meningsuiting vergroten door persvrijheid en mediadiversiteit te bevorderen. De focus ligt daarbij
op fragiele en repressieve staten, waar persvrijheid nog volop in ontwikkeling is of ontbreekt. We zorgen
bijvoorbeeld dat mensen in conflictgebieden toegang hebben én houden tot soms levensreddende
informatie. We geven jongeren een stem door hen op te leiden tot burgerjournalisten. We leren onderzoeksjournalisten hoe ze zichzelf digitaal kunnen beschermen tegen hackers en inlichtingendiensten.
En wanneer het journalisten door geweld onmogelijk wordt gemaakt om te werken, helpen we hen met
financiële steun direct weer op de been zodat zij door kunnen gaan met hun belangrijke werk.

CONTACT: MALIDA HARRY / 020 - 80 00 453 / HARRY@FREEPRESSUNLIMITED.ORG / WWW.FREEPRESSUNLIMITED.ORG
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Samen bouwen we een beter leven
Een goed en veilig (t)huis is het beste fundament voor een beter leven. Het betekent betere gezondheid,
betere educatie en een beter bestaan. Bij Habitat vinden wij dat huisvesting een basisrecht is. We hebben al meer dan 29 miljoen mensen geholpen aan een veilig huis en wij bouwen door. Bouw je mee?
Een fatsoenlijk dak boven je hoofd is voor ons hier in Nederland vanzelfsprekend. Maar één op de vier
mensen mist deze eerste levensbehoefte. Zij leven in lekkende krotten of overvolle sloppenwijken zonder
schoon drinkwater en zonder fatsoenlijke sanitaire voorzieningen en kunnen nauwelijks ontsnappen aan
deze armoede.
Wij geloven dat een eigen huis de basis is waarmee mensen zelfstandig uit de armoede kunnen komen.
Daarom bouwen wij betaalbare en degelijke huizen, samen met mensen in ontwikkelingslanden. Wij leveren de materialen en de vakmensen, maar ze bouwen zelf mee en betalen het geld voor de materialen
terug met een betaalbare lening. Habitat bouwt over de hele wereld. Dankzij Habitat leven wereldwijd
meer dan 29 miljoen mensen in een veilig huis met een solide dak, stevige muren en schoon drinkwater.
Zij kunnen nu zelfstandig een beter bestaan opbouwen voor hun gezin en voor toekomstige generaties.

CONTACT: MEVROUW W. VAN DER HEIDE / 020 - 80 02 970 / W.VANDERHEIDE@HABITAT.NL / WWW.HABITAT.NL
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Hart voor Kinderen
Stichting Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in om verlaten en kwetsbare kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven. Dit doen we door kleinschalige
projecten en incidentele noodhulp met op korte termijn zichtbare resultaten.
Het hart van onze missie en de kern van onze activiteiten is de opvang van verlaten en kansarme
(wees)kinderen en het creëren van een betere toekomst voor hen. Dat doen we op twee structurele
manieren: Gezinssponsoring en kindsponsoring.
Gezinssponsoring: Het plaatsen van verlaten kinderen én een pleegmoeder in huizen om een zo normaal mogelijk gezinsleven te leiden. Daarbij ondersteunen wij zowel de kinderen als de pleegmoeders.
Dit zorgmodel heeft onze voorkeur.
Kindsponsoring: Daar waar gezinssponsoring niet mogelijk is worden kinderen op een kostschool geplaatst, waar ze een volledige verzorging ontvangen.
Hart voor Kinderen wil het verschil maken tussen iets en niets. En vaak kan er veel verbeteren in de levens
van deze kinderen door in dat iets, in onze ogen wellicht kleins te voorzien. Dit doen we door geld in te zamelen voor bijvoorbeeld matraspakketten, een waterpomp of wasbaar maandverband voor jonge meisjes.
CONTACT: LOUIS POOL / 035 - 77 21 104 / BESTUUR@HARTVOORKINDEREN.NL / WWW.HARTVOORKINDEREN.NL
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Stop honger. Help een boer.
Heifer droomt van een wereld waarin iedereen toegang heeft tot voldoende, gezond voedsel.
Waarin de landbouw mannen, vrouwen en jongeren perspectief geeft op een succesvolle toekomst.
Waarin boeren hun land duurzaam beheren en bodems gezonder maken.
Kwetsbare, maar ondernemende boeren worden ondersteund met praktijkgerichte trainingen over
duurzame landbouw, veehouderij, ondernemerschap, milieu, samenwerking binnen het gezin en in
boerenorganisaties. Daar waar dat nodig is ontvangen zij ook middelen om een duurzaam bedrijf op te
bouwen: vee (een koe, geiten, kippen), zaden, jonge boompjes. Door de samenwerking met leveranciers
en afnemers te versterken bouwen ze een positie in de markt op. Samen met overheid en bedrijven
creëren we de omstandigheden waardoor ook andere boeren deze stap kunnen zetten.
In alle projecten staat het principe van passing on the gift centraal: boeren geven hun kennis, samen met
een kalf of kippen door aan een volgende boer.

CONTACT: ANNE-MARIJE IN ‘T VELD / 0165 - 52 01 23 / ANNEMARIJE@HEIFER.NL / WWW.HEIFER.NL
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Moedige mensen
Hivos gelooft in moedige mensen, die opkomen voor gelijkheid en strijden tegen machtsmisbruik.
We werken samen met activisten, ondernemers, journalisten, kunstenaars en hun organisaties in
ruim 30 landen. Zij hebben de originele ideeën en het lef ze uit te voeren. Wij staan ze bij met kennis,
contacten, geld en bescherming.
Hivos zoekt naar nieuwe oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen. We komen op voor de positie
van vrouwen, rechten van homo’s en vrijheid van meningsuiting. We strijden tegen klimaatverandering en
het verdwijnen van biodiversiteit.
Dit doen we samen met moedige mensen en hun organisaties. Hivos zorgt voor kennis, netwerk, geld en
ondersteuning. Onze partners hebben de innovatieve ideeën en het lef ze uit te voeren. Samen werken
we aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld!
De problemen die Hivos aanpakt zijn complex. Snelle oplossingen voor machtsmisbruik en klimaatverandering zijn er niet. Het werk van Hivos vergt een lange adem en juist daarom is de steun van donateurs
zo belangrijk.
CONTACT: JEROEN VAN AKEN / 070 - 37 65 540 / JAKEN@HIVOS.ORG / WWW.HIVOS.NL
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Huis, thuis, toekomst.
Wereldwijd leeft een op de zes mensen in krottenwijken. Stichting HomePlan zet zich al ruim 20 jaar in
voor huisvesting voor de allerarmsten in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika. Een huis biedt veiligheid en
bescherming tegen regen, kou en ziektes. Een veilig huis is het begin van een betere toekomst!
Stichting HomePlan is in 1997 opgericht om de allerarmsten van een degelijk huis te voorzien. Wij geloven dat elk mens in de wereld recht heeft op een veilig onderkomen. Een huis om een thuis te creëren
en daarmee een toekomst op te kunnen bouwen.
We werken altijd samen met lokale partners om de meest kwetsbaren en allerarmsten te kunnen bereiken.
Zij hebben immers de beste kennis van lokale gebruiken en cultuur en bieden nazorgtrajecten aan naast de
huisvesting. Hiermee ondersteunen we mensen in hun verdere ontwikkeling en bieden wij hen een kans op
een betere toekomst. Door de begunstigden zelf te laten bijdragen en meebouwen aan het huis neemt de
verbondenheid en betrokkenheid toe. Niet alleen werven we fondsen voor de bouwprojecten, ook bouwen
vrijwilligers zelf mee. Zo reizen elk jaar een aantal groepen vrijwilligers naar onze projecten. Het is een
levensveranderende ervaring voor zowel de nieuwe bewoners als de bouwreisdeelnemers.

CONTACT: MARIKE VAN SEETERS / 076 - 57 36 734 / MARIKE@HOMEPLAN.NL / WWW.HOMEPLAN.NL
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Werelds grootste organisatie in de strijd tegen slavernij
International Justice Mission Nederland (IJM) is een internationale mensenrechtenorganisatie met
een unieke benadering, die samen met (lokale) autoriteiten, onderzoekers en nazorg professionals,
gerechtigheid zoekt voor de slachtoffers van slavernij, seksuele uitbuiting en andere vormen van
gewelddadige onderdrukking.
IJM beschermt mensen in armoede tegen geweld. Dat doen we in bijna twintig gemeenschappen in
Afrika, Latijns-Amerika, Oost-Europa, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië. We bevrijden slachtoffers, geven hen
nazorg, brengen daders voor de rechter en helpen de lokale politie en justitie om onrecht effectief te
bestrijden.
IJM strijdt tegen slavernij, geweld tegen vrouwen en kinderen en andere vormen van misbruik van
mensen in armoede. Ons team bestaat onder andere uit advocaten, maatschappelijk werkers en politiek
adviseurs. De visie van IJM is om tegen 2030 miljoenen mensen te redden uit allerlei vormen van geweld,
een half miljard mensen te beschermen en overheden toe te rusten om een eind te maken aan slavernij
en geweld.

CONTACT: KRISTIAN HAVERKAMP / 088 - 50 60 400 / NALATEN@IJMNL.ORG / WWW.IJMNL.ORG
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Reconstructieve plastische chirurgie in ontwikkelingslanden
Stichting Interplast Holland is een ideële vrijwilligersorganisatie die de ontwikkeling op het gebied
van reconstructieve chirurgie en brandwonden in ontwikkelingslanden bevordert en daar zelf in
participeert.
Stichting Interplast Holland voert reconstructieve operaties uit bij mensen - met name kinderen - met
aangeboren en verworven lichamelijke aandoeningen, zoals lip- en gehemeltespleten, dwangstanden
door brandwonden, tumoren, en verminkingen door oorlog en geweld. Hiertoe worden jaarlijks 6-8
teams uitgezonden bestaande uit ervaren plastisch chirurgen, anesthesiologen en operatieassistenten.
Alle teamleden werken op vrijwillige basis en nemen vakantie op om mee te kunnen gaan.
Ook de operaties worden kosteloos uitgevoerd. Tevens wordt lokaal medisch personeel opgeleid.
Naast de teamuitzendingen en kennisoverdracht houdt Interplast zich bezig met het opzetten van
brandwondencentra en brandwondenpreventieprogramma’s.
Interplast Holland is momenteel actief in Oeganda, Nigeria, Bangladesh, Zanzibar, Guinee-Bissau,
Marokko en Burundi en heeft sinds 1990 bijna 14.000 operaties verricht.

CONTACT: ANNEMARIE MAAS / 071 - 52 10 165 / INFO@INTERPLASTHOLLAND.NL / WWW.INTERPLASTHOLLAND.NL
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Het (wereld)diaconale en zendingswerk van de Protestantse Kerk
in Nederland
Kerk in Actie steunt in Nederland en wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties om
mensen hoop te bieden, tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Ongeacht
geloof, politieke overtuiging, sekse of nationaliteit. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en partnerschap zijn belangrijke waarden voor ons.
Wereldwijd komen we in actie tegen armoede en onrecht. We steunen honderden projecten in meer dan
vijftig landen die zich richten op:
• vluchtelingen en mensenhandel, denk aan menswaardige opvang en werken aan terugkeer;
• christenen die een minderheid vormen in hun land of in een conflictgebied leven;
• kinderen in de knel, zoals kinderen met een handicap of kinderen die uitgebuit worden;
• groepen die achtergesteld worden, zoals vrouwen in conflictgebieden, slachtoffers van oorlogsgeweld
en inheemse volkeren;
• noodhulp na een ramp, wederopbouw en rampenpreventie;
• kerken en christelijke organisaties die levendige gemeenschappen van hoop willen zijn.
Kerk in Actie gelooft in de eigen kracht van mensen. Zij weten zelf het beste wat zij nodig hebben. Financiële steun en samenwerking verlopen altijd via lokale kerken en partnerorganisaties, want die staan het
dichtstbij. We bieden elkaar hoop en delen ons geloof in een betere wereld.
CONTACT: RIAN BINNENDIJK / 030 - 88 01 456 / R.BINNENDIJK@PROTESTANTSEKERK.NL / WWW.KERKINACTIE.NL
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KidsRights ondersteunt changemakers
Wij maken kinderen sterk. Wij brengen kinderrechten wereldwijd onder de aandacht. Wij ondernemen
actie, doen onderzoek en zorgen dat kinderen worden gehoord.
KidsRights werkt samen met deze changemakers aan een wereld waar de rechten van alle kinderen
worden gewaarborgd. Samen brengen wij de wereld in beweging.
KidsRights ziet dat kinderen in allerlei situaties zelf in actie komen om hun positie te verbeteren. Deze
initiatieven zijn soms klein maar door kinderen een stem en onze ondersteuning te geven, kunnen zij een
groots effect hebben.
Wij brengen op uitbundige wijze de kracht van deze jonge changemakers onder de aandacht zodat zij hun
boodschap kunnen delen met een wereldwijd publiek. Zij krijgen daarnaast de steun om hun acties verder
uit te breiden. Ook doet KidsRights onderzoek om hen inzicht te geven in de status van kinderrechten.
De Internationale Kindervredesprijs, een initiatief van KidsRights, wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind
dat zich op dappere wijze inzet voor kinderrechten. De boodschap van de jonge winnaar heeft jaar in,
jaar uit enorme impact en laat aan miljoenen mensen wereldwijd zien dat verandering mogelijk is.
CONTACT: ESTHER WINTER / 020 - 25 58 225 / ESTHER@KIDSRIGHTS.ORG / WWW.KIDSRIGHTS.NL
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LAWYERS FOR

LAWYERS

Lawyers for Lawyers - Defend the Rule of Law
Een vrije en onafhankelijke advocatuur. Voor iedere advocaat. Waar ook ter wereld. Lawyers for
Lawyers is een onafhankelijk netwerk van advocaten voor advocaten. Wij komen op voor vakgenoten
die in hun beroep worden bedreigd en tegengewerkt. Omdat hun rechten ook onze rechten zijn.
Zo verdedigen we samen de rule of law.
Wij steunen vakgenoten die bedreigd of vervolgd worden vanwege hun werk. Waar ook ter wereld.
Defend: We gaan op missie om processen bij te wonen (trial monitoring), we schrijven brieven en rapporten om vakgenoten te steunen (advocacy) en we zijn bereikbaar voor advocaten uit de hele wereld.
Empower: Wij helpen collega-advocaten wereldwijd met kennis en expertise. Zo geven we trainingen in
internationaal recht. Ook gaan we op fact finding missions.
Influence: We pleiten voor een vrije en onafhankelijke advocatuur. We reizen naar de VN in Genève voor
presentaties en we spreken vertegenwoordigers van regeringen (advocacy).
We organiseren we bijeenkomsten voor Nederlandse advocaten, kantoren en ordes, om hen bewust te
maken van de situatie van hun internationale collega’s. En via kanalen zoals social media delen we de
verhalen van advocaten die door hun werk bedreigd of vervolgd worden.
CONTACT: LEROY NIEKOOP / 020 - 71 71 638 / INFO@LAWYERSFORLAWYERS.NL / WWW.LAWYERSFORLAWYERS.ORG
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Gééf om lepra!
De Leprastichting werkt aan een wereld waarin lepra onder controle is. Elke patiënt zal dan tijdig worden behandeld, zodat de ziekte niet langer handicaps veroorzaakt. Mensen die wel te maken hebben
met een handicap, door lepra of andere oorzaken, zullen ongehinderd door stigma volledig kunnen
deelnemen aan de maatschappij.
De Leprastichting zet zich sinds 1967 in voor een professionele bestrijding van lepra, een ziekte die
jaarlijks ruim 200.000 mensen treft. We trainen vrijwilligers, gezondheidswerkers en artsen in vroege
opsporing, om handicaps te voorkomen. En ondersteunen medische, sociale en economische revalidatie
van mensen met handicaps door lepra of andere oorzaken. Zodat zij gewoon kunnen deelnemen aan
de maatschappij. Dat doen we altijd samen met lokale organisaties en overheden. Ook financiert de
Leprastichting relevant wetenschappelijk onderzoek.
De Leprastichting wordt gesteund door ruim 45.000 donateurs. Het hoofdkantoor is gevestigd in
Amsterdam. De begeleiding en uitvoering van het veldwerk is gedelegeerd aan onze andere kantoren
in Mozambique, India, Indonesië, Nepal en Brazilië.

CONTACT: FEMKE RUINAARD / 020 - 59 50 509 / F.RUINAARD@LEPRASTICHTING.NL / WWW.LEPRASTICHTING.NL
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Herstelt levens
Leprazending is een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor
de individuele patiënt. Samen met partners werken we aan het stoppen van leprabesmetting en het
stoppen van handicaps en discriminatie door lepra. Wij willen leprapatiënten medisch, sociaal en
geestelijk bijstaan. Wij streven ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen
die zich verstoten voelen.
Leprazending gaat verder dan medische zorg. Wij willen leprapatiënten een nieuw leven bieden en een
terugkeer in de maatschappij. Dat doen we door bijvoorbeeld opleidingen te verzorgen en microkredieten
te verstrekken. Onze hulp richt zich zoveel mogelijk op de behoeften van de individuele patiënten. Met een
klein efficiënt team van medewerkers en vrijwilligers in Apeldoorn zetten we ons in om mensen met lepra
een hoopvolle toekomst te geven.
Leprazending werkt internationaal samen in ‘The Leprosy Mission Global Fellowship’. Door slimme samenwerking kunnen we de aanpak per regio afstemmen en meer leprapatiënten helpen. Dit doen we al meer
dan 140 jaar. Gezamenlijk hebben we ruim tweeduizend nationale en internationale veldwerkers en werken
we nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties.
CONTACT: HENNO COUPRIE (DIRECTEUR) / 055 - 76 00 500 / INFO@LEPRAZENDING.NL / WWW.LEPRAZENDING.NL
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Eerlijke kansen voor mensen met een handicap
Light for the World werkt aan een gelijke wereld voor mensen met een handicap. We willen dat zij
een eerlijke kans krijgen op onderwijs, werk en gezondheidszorg. Mensen met een handicap behoren
tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en geven
richting aan ons werk.
Light for the World wil bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Het
VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap is onze leidraad. Wij zijn toegewijd aan
het verbeteren van oogzorg, inclusief onderwijs, revalidatie, rechten van mensen met een handicap,
levensonderhoud en inclusie van mensen met een handicap. Het wegnemen van belemmeringen
die gelijkwaardige participatie in de weg staan, is een van de punten waarvoor wij ons sterk maken.
Daarnaast stimuleren wij mensen met een handicap om de regie over hun eigen leven te krijgen.
Samen strijden we voor gelijke kansen!

CONTACT: DICKY NIEUWENHUIS / 0318 - 58 63 58 / INFO@LIGHTFORTHEWORLD.NL / WWW.LIGHTFORTHEWORLD.NL
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Open de wereld voor kinderen met een handicap
Onze toekomstdroom: een wereld waarin kinderen met een handicap gelijkwaardig en zo volledig
mogelijk meedoen -zowel thuis als in hun gemeenschap- en waarin hun leven de hoogst haalbare
kwaliteit heeft. Wij richten ons op de ontwikkeling van kinderen en het toegankelijk maken van hun
omgeving.
Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen met een handicap
sterker en hun omgeving toegankelijker. We verminderen belemmeringen die een direct gevolg zijn van
hun handicap en maken kinderen weerbaar en zelfbewust. Dit doen we met aandacht voor alles wat
bepalend is voor het welzijn van een kind: gezondheid, onderwijs, sociale contacten, en voor jongeren
ook werk en inkomen. Zo zorgen we dat kinderen lichamelijk beter gaan functioneren, dat ze naar school
kunnen, sociaal vaardig en zelfverzekerder worden, en voorbereid zijn op de arbeidsmarkt.
Ook verminderen we belemmeringen in de omgeving van het kind. Denk bijvoorbeeld aan de (sociale) infrastructuur (publieke ruimtes en openbaar vervoer zijn vaak ontoegankelijk), negatief gedrag van anderen
door vooroordelen of bijgeloof, communicatie die onbegrijpelijk is voor kinderen die niet goed horen, zien
of verstandelijk beperkt zijn, en (lokaal) overheidsbeleid dat ondeugdelijk of zelfs discriminerend is.
CONTACT: HESTER KLUTE / 0800 - 78 00 800 / NALATEN@LILIANEFONDS.NL / WWW.LILIANEFONDS.NL

INTERNATIONALE HULP & MENSENRECHTEN

87

Niemand mag onbereikbaar zijn
Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt
hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt
hen bereikbaar voor Gods Liefde!
MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen
C O M PA S S C R E AT I V E S T U D I O I N C

title:

MAF L OGO 2012 - CMYK

maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij
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www. c o m p a s s c re a tive . c a

d e s i g n e r (s):

M i ssi on Av i a t i on F e llow shi p
June 2012

Ja son Bouw ma n

MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om
te helpen.

CONTACT: JOOST BIJL / 055 - 74 10 017 / J.BIJL@MAF.NL / WWW.MAF.NL
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Investeren in vrouwenrechten
Mama Cash is het oudste internationale vrouwenfonds ter wereld. Dit fonds streeft naar een wereld
waar vrouwen, meiden, transgenders en mensen met een intersekse-conditie volwaardig en gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij waarin zij leven en vrij zijn van geweld en onrecht.
Mama Cash verstrekt - zowel in Nederland als internationaal - subsidies aan organisaties die zich inzetten
voor een betere positie van vrouwen, meiden, transgenders en mensen met een intersekse-conditie, en
het waarborgen van hun rechten.
Mama Cash steunt groepen die zijn opgericht (en worden geleid) door mensen die zelf te maken hebben
met uitsluiting en discriminatie. Het gaat bijvoorbeeld om vrouwen met een beperking, vrouwen uit etnische of religieuze minderheden, transgenders, vrouwen met HIV/aids, lesbiennes en biseksuele vrouwen,
sekswerkers, inheemse, migranten- en vluchtelingenvrouwen.
Mama Cash geeft ook subsidies aan lokale en regionale vrouwenfondsen, waarmee zij startende en gevestigde groepen in hun land kunnen ondersteunen. Daarnaast stimuleert Mama Cash de samenwerking
tussen de verschillende groepen zodat zij van elkaar kunnen leren en gezamenlijk kunnen werken aan
sociale verandering.

CONTACT: HADEWYCH LAMMERS / 020 - 51 58 743 / H.LAMMERS@MAMACASH.ORG / WWW.MAMACASH.NL
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Een eenvoudige oplossing voor de honger in de wereld
Mary’s Meals Nederland bestrijdt armoede door het bevorderen van onderwijs door middel van het
verstrekken van maaltijden aan kinderen in hun scholen.
Wij zijn een no-nonsense liefdadigheidsinstelling, met een eenvoudig idee dat werkt: omdat we een dagelijkse maaltijd aanbieden op een plek van onderwijs, moedigen we kinderen aan om naar school te gaan,
zodat ze een opleiding kunnen krijgen, die hen in de toekomst een uitweg uit de armoede kan bieden.
Het is onze visie dat elk kind een dagelijkse maaltijd krijgt in hun onderwijsinstelling. Wij geloven dat dit
mogelijk is in deze wereld van overvloed wanneer we allemaal samenwerken. U kunt door de internationale beweging Mary’s Meals te steunen, ongeacht hoe u het doet, een enorm verschil maken voor hele
gemeenschappen en mee helpen bouwen aan de weg voor een blijvende verandering.

CONTACT: JOHN MIDDELBERG / 06 - 47 87 18 41 / JOHN.MIDDELBERG@MARYSMEALS.ORG / WWW.MARYSMEALS.NL
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Gebroken gezinnen perspectief geven
Mission Possible verleent vanuit christelijke bewogenheid psychologische, materiële en juridische
hulp aan gezinnen in Albanië, Armenië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland. En ondersteunt deze gezinnen in het opvoeden van hun kinderen zodat deze risico-kinderen een volwaardig leven leiden
zonder de maatschappij tot last te zijn.
In onze opvangtehuizen geven wij onderdak aan kinderen uit probleemgezinnen. In veel gevallen gaat het
om huiselijk geweld gerelateerd aan alcohol- en drugsmisbruik. Alle activiteiten zijn er opgericht om kind
en ouders bij elkaar te houden.
Om te voorkomen dat kinderen op straat terechtkomen en/of dat ouders de voogdij over hun kinderen
verliezen, worden gezinnen in samenwerking met Kinderbescherming en Sociale Zaken thuis bezocht.
Zij krijgen psychologische en materiële ondersteuning en er wordt juridische bijstand verleend.
Een speciale doelgroep is voor ons alleenstaande jonge moeders. In Bulgarije gaat het vooral om
Roma-vrouwen die vaak al op erg jonge leeftijd voor de eerste keer moeder zijn geworden. In Rusland
zijn het vooral jonge moeders die zijn opgegroeid in een weeshuis of in een gebroken gezin en nauwelijks
voorlichting hebben gehad.

CONTACT: A. (BERT) DOKTER / 050 - 85 11 902 / ALBERTDOKTER@ZONNET.ML / WWW.MISSIONPOSSIBLE.NL

INTERNATIONALE HULP & MENSENRECHTEN

91

MIVA ondersteunt pioniers met vervoer- en communicatiemiddelen
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest
kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen.
MIVA ziet het als haar missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.
MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om anderen te helpen. Daarom ondersteunt MIVA al ruim 80
jaar lokale pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie
medische zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de kwetsbaren, vooral
kinderen met een handicap, die hiervan het meest te lijden hebben. Gelukkig zijn er mensen die het als
hun roeping zien deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.
Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde netwerk kan MIVA de pioniers voorzien van het juiste
vervoers- of communicatiemiddel. Zo vergroot MIVA hun bereik waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig is en levens kan redden.

CONTACT: JOS WILLEMS / 076 - 52 17 150 / JWILLEMS@MIVA.NL / WWW.MIVA.NL
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Zorg en onderwijs voor kinderen met een handicap in Bangladesh
Iedereen wil een fijn leven. Er mogen zijn, geaccepteerd worden voor wie je bent. De kans om naar
school te gaan, om op je eigen niveau les te krijgen, van een leerkracht die je begrijpt. We dromen
van een wereld waarin kinderen en jongeren met een complexe beperking zelf kunnen beslissen
over hun toekomst.
We bieden kinderen met een complexe handicap onderwijs, een voedzame maaltijd en paramedische
zorg. Wanneer ze ouder worden, volgen we ze en passen we onze zorg aan op hun ondersteuningsbehoefte. We helpen ze om voor zichzelf op te komen en bij het ontwikkelen van talenten. Familie,
zorgverleners en leerkrachten helpen we te begrijpen wat de behoeften van het kind is. We leveren op
districtsniveau een directe bijdrage aan de structurele verbetering van de kwaliteit van leven. We leggen
verbindingen met het eigen sociale netwerk en met lokale partijen zoals overheden, politie en medische
zorg, streven we naar lokaal initiatief en leiderschap. We streven naar zelfstandigheid van de kinderen en
hun families in de Bengaalse context, waarvoor op den duur financiële steun vanuit Nederland niet meer
noodzakelijk is.

CONTACT: ANTOINETTE TERMOSHUIZEN / 06 - 29 04 36 77 / NALATEN@NIKETAN.NL / WWW.NIKETAN.NL
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Zonne-energie maakt het verschil voor kwetsbare groepen
Met zonne-energie zorgen we voor een betrouwbare en stabiele stroomvoorziening zowel overdag als
gedurende de nacht. De stichting ondersteunt ziekenhuizen, medische posten, scholen met internaat
voor doven, blinden, verstandelijk/lichamelijk beperkten en diverse soorten opvang huizen.
De stichting realiseert projecten in Kenia, Tanzania, Oeganda en Zambia. Wij zijn persoonlijk betrokken
bij de projecten, geven geen geld maar zorgen voor de solar materialen en leggen de installatie aan. We
bekijken ter plaatse wat de meest duurzame oplossing is en na de aanleg geven we voorlichting over het
gebruik en onderhouden de installatie minimaal vijf jaar.
De stichting bestaat inmiddels meer dan zes jaar en heeft al vele projecten gerealiseerd. Het aantal
aanvragen voor solar installaties groeit sterk en is groter dan onze beschikbare middelen. Er zijn nog
altijd ziekenhuizen in Oost Afrika waar de stroom voortdurend uitvalt of door de overheid wordt uitgezet
na zonsondergang.
Een bijdrage aan onze stichting kan het verschil maken voor kwetsbare groepen.

CONTACT: BEN VOS / 06 - 53 70 53 76 / INFO@OURENERGYFOUNDATION.NL / WWW.OURENERGYFOUNDATION.NL
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Wij verslaan armoede
Miljarden mensen strijden tegen onrechtvaardigheid, de gevolgen van oorlog en problemen als
klimaatverandering en ongelijkheid. Er moet nog veel gebeuren. Daarom bestaan we: om een einde
te maken aan het onrecht dat armoede in stand houdt. We werken aan een veiligere en eerlijkere
wereld voor iedereen. Wij verslaan armoede.
Wij pakken het onrecht dat armoede veroorzaakt van alle kanten aan: met projecten, campagnes,
onderzoek en politieke druk. Onze miljoenen supporters, donateurs en collega’s in 93 landen geven ons
slagkracht. We staan voor zelfdoen: we stellen mensen in staat om zélf problemen aan te pakken.
Door kennis te delen en boeren, onderzoekers en partnerorganisaties met elkaar te verbinden.
Heel praktisch: we voorkomen honger door boeren weerbaar te maken tegen klimaatverandering en diefstal van land. Bij rampen zorgen we voor basisvoorzieningen zoals water en sanitair. We helpen mensen
die getroffen zijn door een ramp weer aan het werk en inkomen door ze te laten helpen bij wederopbouw.
We verenigen mensen wereldwijd om oneerlijke systemen te doorbreken die rijken rijker maken en armen
armer. We verstrekken microkredieten aan vrouwen waarmee ze een zelfstandige toekomst kunnen
opbouwen. En we leren jongeren op te komen voor hun rechten.
CONTACT: THOMAS GROSSE STÜVE / 070 - 34 21 899 / THOMAS.GROSSE.STUVE@OXFAMNOVIB.NL / WWW.OXFAMNOVIB.NL
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Vrede. Wie durft?
PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers in Nederland
werkt PAX aan een menswaardige, democratische en vreedzame samenleving, overal in de wereld.
PAX werkt vanuit twee centrale waarden aan vrede in conflictgebieden: menselijke waardigheid en solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld. We laten ons in het vredeswerk leiden door
deze waarden en door het concept human security.
In onze activiteiten voor het bestrijden van conflicten staat de veiligheid van burgers en de bescherming
daarvan voorop. We ontwikkelen en ondersteunen lokale vredesinitiatieven in conflictgebieden, zodat
duurzame vrede van de grond af wordt opgebouwd.
PAX is een samenwerkingsverband tussen IKV en Pax Christi. In 2006 zijn de twee organisaties samengegaan en vanaf 2014 is de naam van de organisatie veranderd in PAX. PAX werkt onafhankelijk van
politieke belangen en wordt gesteund door een achterban van betrokken individuen, maatschappelijke
organisaties en kerken.

CONTACT: RIANNE HARTEMINK / 06 - 53 22 30 14 / HARTEMINK@PAXFORPEACE.NL / WWW.PAXVOORVREDE.NL
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Plan’s werkwijze: duurzame armoedebestrijding
Plan International Nederland is lid van Plan International, een internationale ontwikkelingsorganisatie. Plan werkt aan structurele armoedebestrijding en verbeteringen in de levens van kinderen,
met speciale aandacht voor meisjes. Plan voert projecten uit in meer dan 50 landen in Afrika, Azië
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en Latijns-Amerika.
Wereldwijd worden meisjes en jonge vrouwen - dochters, moeders, zusjes - achtergesteld en gediscrimineerd. Terwijl juist opgeleide, zelfstandige vrouwen beter zorgen voor zichzelf en hun gezin en een
meerwaarde zijn voor hun gemeenschap en hun land. Plan zet zich iedere dag in om meisjes en jonge
vrouwen naar school te kunnen laten gaan. Ze te beschermen tegen geweld. Te zorgen dat ze kunnen
leven zonder discriminatie. Dat ze een eerlijke kans krijgen om een eigen inkomen te verdienen. Met een
helder oog voor de belangrijke rol die vaders, broers en andere mannen en jongens daarbij spelen. Zodat
elk meisje kan uitgroeien tot een vrouw die het verschil maakt. Want dat is de sleutel tot het doorbreken
van de cyclus van armoede. Daarom: Girls first.

CONTACT:
ARMAND R. VAN STRALENDORFF / 020 - 54 95 574 / ARMAND.VAN.STRALENDORFF@PLANINTERNATIONAL.NL / WWW.PLANINTERNATIONAL.NL

Toekomstperspectief voor een groot aantal kinderen in Ethiopië
Eén van de grootste problemen van Ethiopië is het enorme aantal kinderen dat jaarlijks geboren
wordt met een open ruggetje en een waterhoofdje. Een operatie na de geboorte kan verder leed
voorkomen, maar wat natuurlijk veel beter helpt is het voorkomen ervan. En dat kan!
Hydrocephalus en Spina Bifida worden o.a. veroorzaakt door een gebrek aan foliumzuur in het eten voor
en tijdens de eerste maanden van de zwangerschap. We werken samen met ziekenhuizen, universiteiten
en de Ethiopische overheid aan een voorlichtingscampagne om het gebruik van foliumzuur te stimuleren.
Hierdoor kunnen deze aandoeningen met 70% worden verminderd.
We hebben al veel bereikt: eind 2018 waren meer dan 5.000 kinderen geopereerd en 30 lokale neurochirurgen opgeleid. Maar er is meer nodig! We werken samen met een aantal grote ziekenhuizen aan de
oprichting van speciale centra. Deze centra krijgen een regionale netwerkfunctie waar alles samenkomt:
preventie, voorlichting, diagnose, behandeling, nazorg, opleiding, onderzoek en kennisoverdracht.
Ons doel: een landelijk netwerk in Ethiopië om een open ruggetje en een waterhoofdje zoveel mogelijk te
voorkomen en als dat toch nodig is: goede hulp voor kinderen en ouders dichtbij huis!

CONTACT: ANNEKE HEIJMEN / 06 - 23 80 41 42 / ANNEKE.HEIJMEN@REACHANOTHER.NL / WWW.REACHANOTHER.NL
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Red een Kind
Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving.
Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland.
Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Dat doen
we door kwetsbare gemeenschappen te versterken, zodat zij hun leefomstandigheden en kansen zélf
duurzaam kunnen verbeteren.
Red een Kind werkt in gebieden waar veel armoede is en op plekken waar een ramp of (dreigend)
conflict kinderen en gezinnen extra kwetsbaar maakt. We werken samen met verschillende Nederlandse,
internationale en lokale organisaties. Red een Kind werkt in India, Kenia, Malawi, Burundi, Rwanda, DRC,
Oeganda, Ethiopië en Zuid-Soedan.

CONTACT: ANKI VAN BRUGGEN / 038 - 46 80 865 / ANKI.VANBRUGGEN@REDEENKIND.NL / WWW.REDEENKIND.NL
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Het Rode Kruis
Het Rode Kruis helpt mensen in nood, wie of waar ze ook zijn. Met meer dan 12 miljoen vrijwilligers
wereldwijd is het Rode Kruis altijd direct ter plaatse. Bij een conflict kiezen wij geen partij. Geloof,
nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening spelen geen rol.
Of het nu gaat om een aardbeving in Nepal, de burgeroorlog in Syrië, of de ebola-uitbraak in Afrika:
het Rode Kruis helpt direct.
We starten levensreddende activiteiten en bieden onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische
voorzieningen met het doel om zoveel mogelijk levens redden.
Ook in Nederland zorgen we ervoor dat in tijden van nood niemand alleen staat. Onze vrijwillige hulpverleners komen in actie bij evenementen en calamiteiten zoals grote ongelukken. Ze bieden EHBO,
helpen bij evacuaties en contactherstel met familie.
Het Rode Kruis helpt direct: dichtbij en wereldwijd.

CONTACT: HEIDI VAN DIJK / 070 - 44 55 678 / HVANDIJK@REDCROSS.NL / WWW.RODEKRUIS.NL
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Ieder kind heeft het recht op een gelukkige jeugd.
Daarom zet Save the Children alles op alles om het leven van kinderen - en daarmee de toekomst
van onze samenleving - te verbeteren. Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter
wereld geven wij kinderen een gezonde start en de kans om te leren. En we beschermen kinderen
tegen misbruik, verwaarlozing en uitbuiting.
Hoe we dat doen?
Met 25.000 medewerkers zetten wij ons in zo’n 120 landen in voor kinderen. Wij reageren op noodsituaties,
realiseren duurzame ontwikkeling en zorgen dat de stem van kinderen wordt gehoord.
We zijn overal waar kinderen ons nodig hebben. Ook op de moeilijkst bereikbare plekken. Elke dag
weer. Onvoorwaardelijk.

CONTACT: LOLA JANSEN / 070 - 33 84 448 / NALATEN@SAVETHECHILDREN.NL / WWW.SAVETHECHILDREN.NL
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Een gezond leven voor iedereen.
Simavi streeft naar een wereld met sociale en economische kansen voor alle vrouwen en meisjes.
Door vrouwen zowel sociaal als economisch krachtiger te maken, zijn zij beter in staat hun recht op
een gezond leven na te streven.
Wij werken aan zes specifieke aspecten van gezondheid en welzijn. Elk van onze programma’s draagt er
aan bij dat vrouwen en meisjes:
1. Zich lichamelijk en geestelijk gezond voelen;
2. Zich voldoende zelfverzekerd en capabel voelen om autonoom te handelen;
3. Zichzelf accepteren: hun lichaam begrijpen, niet beïnvloed worden door stigma’s vanuit de gemeenschap;
4. Controle hebben over hun eigen leven en omgeving: meebeslissen over het gezin en de huishoudelijke
uitgaven, toegang hebben tot voorzieningen en geen slachtoffer zijn van geweld;
5. Kansen krijgen: op succesvol onderwijs en op lonend werk, waarbij ze niet beperkt worden door kindhuwelijken en/of ongewenste of vroegtijdige zwangerschappen;
6. In staat zijn positieve relaties met anderen te hebben: een inclusief sociaal netwerk hebben en deelnemen aan de besluitvorming van de gemeenschap.
CONTACT: KARIN VAN DER WEERD / 088 - 31 31 500 / KARIN.VANDERWEERD@SIMAVI.NL / WWW.SIMAVI.NL
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Winst voor iedereen
Solidaridad gelooft dat als we allemaal solidair zijn, niemand tekort komt. Daarom komt Solidaridad
in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en
toekomstige generaties.
Daarom helpen we boeren, fabriekswerkers, ondernemers en andere ‘makers’ over de hele wereld aan
meer kennis, rechten, kansen en connecties. Zodat ze meer winst maken, op een zo duurzaam mogelijke
manier. En we helpen consumenten om solidaire keuzes te maken in de winkel.
Zodat iedereen geniet van de beste, lekkerste of mooiste producten. Waar elke maker een eerlijke prijs
voor krijgt, om er goed van te leven. Waardoor we onze aarde sparen. Winst voor iedereen, dus.

CONTACT:
MAURICE BOESCHOTEN / 030 - 27 20 313 / MAURICE.BOESCHOTEN@SOLIDARIDADNETWORK.ORG / WWW.SOLIDARIDAD.NL
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Elk kind een familie

SOS Kinderdorpen - Elk kind een familie, elk kind een toekomst
Geen kind mag alleen opgroeien. 1 op de 10 kinderen wereldwijd staat er echter alleen voor. Voor
deze kinderen zetten we ons in 136 landen en gebieden in. Wij geloven dat familie de basis is voor
de ontwikkeling van een kind. Om die reden zorgen we dat ze kunnen opgroeien in een liefdevolle
familie - bij voorkeur hun eigen.
SOS Kinderdorpen steunt en versterkt kwetsbare families en gemeenschappen, zodat zij zelf de zorg
voor hun kinderen kunnen blijven dragen en voorkómen wordt dat families uiteenvallen. Kinderen die er
alleen voor staan of een onveilige situatie opgroeien, geven we een nieuw thuis binnen een (SOS) familie.
Kinderen en jongeren krijgen de mogelijkheid om naar school te gaan en (vervolgens) relevante, praktische kennis en ervaring op te doen en te werken aan persoonlijke vaardigheden opdat ze een betere
kans hebben op een fatsoenlijke baan.
We zorgen dat elk kind en elke jongere de steun krijgt die het nodig heeft om op te groeien tot zelfredzame volwassene, die voor zichzelf en de mensen om hen heen kan zorgen. Want wat een kind leert,
geeft het door.
In crisissituaties bieden we met onze lokale organisaties effectief en efficiënt hulp. Het beschermen van
kinderen, traumaverwerking, zorg en het herenigen van families staat hierbij centraal.
CONTACT:
LISETTE FENTENER VAN VLISSINGEN / 020 - 30 32 543 / LISETTE@SOSKINDERDORPEN.NL / WWW.SOSKINDERDORPEN.NL
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Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht.
Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale
organisaties en kerken. We bouwen aan weerbare communities en waar nodig vullen wij aan. Recht
doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om
de wereld mooier te maken.
Tear helpt kerken om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te
verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen we via onze partnerorganisaties, die met hun deskundigheid
deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen. Tear richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging.
In Nederland dagen wij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de
armen. Dat doen we met behulp van campagnes en actiemodellen. En wij verbinden kerken in Nederland
met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren.

CONTACT: HENKJAN VERBREE / 030 - 69 69 600 / HVERBREE@TEAR.NL / WWW.TEAR.NL
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Een wereld zonder kinderuitbuiting
Wereldwijd worden miljoenen kinderen uitgebuit. Ze moeten gevaarlijk werk doen, worden uitgebuit
in de seksindustrie of lopen het gevaar verhandeld te worden. Terre de Hommes werkt aan een
wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige
volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit.
Met een totaalaanpak van preventie, opvang en vervolging van daders willen we een eind maken aan
ernstige schendingen van kinderrechten. Wij halen kinderen uit uitbuitingssituaties, vangen ze op, geven
zorg, bescherming, bieden psychologische hulp, promoten educatie en helpen ouders bij het vergroten
van hun inkomen. Daarnaast voeren wij actief publieke en politieke lobby om kinderrechten op de kaart
te zetten en wetgeving te verbeteren. We werken samen met partners en stimuleren actieve betrokkenheid van gemeenschappen. Speciale aandacht krijgen slachtoffers van kinderhandel, kinderarbeid,
seksuele uitbuiting en kindermisbruik.
Wij gaan door totdat kinderuitbuiting de wereld uit is. Want ieder kind heeft recht om op te groeien in
een veilige omgeving.
Wilt u meer weten over het werk van Terre des Hommes, neem gerust contact met ons op.
CONTACT: ANGÉLIQUE VAN OVERSTEEG / 070 - 31 05 000 / A.VANOVERSTEEG@TDH.NL / WWW.TDH.NL

INTERNATIONALE HULP & MENSENRECHTEN

106

Geef kinderen in townships een kansrijk leven
Tjommie’ betekent vriend in het Zuid-Afrikaans. Kinderen die in een township opgroeien worden
geconfronteerd met veel traumatische ervaringen. Voor hen zijn vrienden extra belangrijk. Samen
met onze donateurs bieden we kinderen in townships van Zuid-Afrika de steun die ze zo hard nodig
hebben.
Tjommie creëert kansen voor kinderen die opgroeien in Zuid-Afrikaanse townships. We doen dat integraal
en langdurig. We steunen dus niet alleen op het vlak van voeding, of scholing, of huisvesting of sport, maar
juist op al deze gebieden. Zo maken we echt het verschil tussen een leven in wanhoop en een leven met
mogelijkheden. Tjommie steunt de kinderhulpprojecten van de Zuid-Afrikaanse NGO Ndlovu Care Group.
Deze organisatie werkt sinds 1994 in de ruraal gelegen provincie Limpopo, 200 kilometer ten noordoosten
van Johannesburg. In dit gebied wonen ongeveer 140.000 mensen in verschillende townships onder zeer
armoedige omstandigheden met een ontoereikende infrastructuur voor onderwijs en gezondheidszorg.
Met een kleine werkorganisatie onderhouden wij nauwe banden met onze lokale partnerorganisatie.
Hierdoor ben jij er zeker van dat jouw donatie maximaal ten goede komt aan de kinderhulpprojecten in
de townships.
CONTACT: MAARTJE SMITS / 06 - 43 91 97 94 / MAARTJE.SMITS@TJOMMIE.NL / WWW.TJOMMIE.NL
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UN Women: versterkt vrouwen
UN Women, de vrouwenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, werkt aan een wereld met
gelijke rechten en kansen voor vrouwen. Dit doet UN Women door geweld tegen vrouwen te bestrijden, vrouwen te helpen economisch zelfstandig te worden, vrouwelijk leiderschap te stimuleren
en humanitaire hulp te bieden aan vrouwen in noodsituaties.
UN Women voert projecten uit in negentig landen wereldwijd. Dankzij UN Women kunnen vrouwen in
Egypte en India bijvoorbeeld veilig met de bus naar hun werk of school. In Pakistan steeg het percentage
vrouwelijke kiezers in vier jaar tijd van 44 naar 86 procent. En door politieke druk van UN Women zijn in
Zimbabwe en Tanzania kindhuwelijken verboden.
Ook in Nederland zet UN Women zich in tegen ongelijke behandeling van vrouwen. Zo werken we hier
aan het bestrijden van geweld en straatintimidatie tegen vrouwen en meisjes, #OrangetheWorld en
#SafeStreets, en worden mannen en jongens gestimuleerd om zich in te zetten voor gendergelijkheid in
Nederland, #HeforShe.
Meer doen voor vrouwenrechten en gendergelijkheid? Steun UN Women. Het UN Women Nationaal
Comité Nederland voert campagne en werft fondsen voor het wereldwijde werk van UN Women. Met uw
gift schenkt u vrouwen en meisjes de toekomst die zij verdienen.
CONTACT: MARIJE CORNELISSEN / 06 - 26 32 03 29 / CONTACT@UNWOMEN.NL / UNWOMEN.NL
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Voor ieder kind
Waar ook ter wereld komen wij op voor de rechten van kinderen. Wij willen ieder kind de kans geven
om kind te kunnen zijn. Ieder kind moet gezond kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en het
beste uit het leven kunnen halen.
Onze aanpak is grootschalig: dankzij uitgebreide samenwerkingen en het mandaat van de Verenigde
Naties zijn we in staat om miljoenen kinderen te bereiken. We helpen kinderen wereldwijd bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. We werken aan blijvende verbeteringen en doen
dat in alle landen. Soms onder hele moeilijke omstandigheden. We vragen ons niet af of we er moeten
werken maar hoe we er kunnen (blijven) werken. Want ieder kind heeft recht op goede voeding, onderwijs en gezondheidszorg. Het maakt niet uit waar ze wonen, waarin ze geloven en wat hun afkomst is.
Wij zijn er, onvoorwaardelijk, voor ieder kind.

CONTACT: MW. A. BLOK / 088 - 44 49 650 / ABLOK@UNICEF.NL / WWW.UNICEF.NL
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Stichting Vluchteling: directe hulp bij acute nood
Stichting Vluchteling zet zich wereldwijd in voor noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden
(vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen). Bij acute nood zorgen we voor directe hulp, zoals
onderdak, medicijnen, eten en schoon drinkwater. Bij langdurige crises zorgen we voor medische
zorg of onderwijs in vluchtelingenkampen.
Hoofdthema’s
Bescherming: Het vluchtelingenbestaan is een gevaarlijk bestaan. Daarom is de bescherming van vluchtelingen onderdeel van ons werk.
Gezondheid: We bieden medische zorg, strijden tegen ondervoeding en bieden psychosociale hulp.
Daarnaast maken we ons sterk voor schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen en hygiëne.
Onderwijs: Onderwijs is een vast onderdeel van onze noodhulpverlening want in veel conflictgebieden is
dit geen vanzelfsprekendheid. Een vluchtelingenbestaan duurt vaak jaren. Als kinderen al deze jaren geen
onderwijs krijgen, dan hebben ze daar de rest van hun leven last van.
Economisch welzijn: We geven vluchtelingen cashhulp om te voldoen aan de eerste basisbehoeftes, als
economische hulp om te bouwen aan een menswaardig bestaan. Met een training of een lening kunnen
vluchtelingen en ontheemden bijvoorbeeld een eigen bedrijf starten of baan vinden.
CONTACT: KIM DE VRIES / 070 - 34 68 946 / KIMDEVRIES@VLUCHTELING.NL / WWW.VLUCHTELING.NL
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Blijvende verandering door kennis te delen
Echte verandering komt van binnenuit. We verbinden (inter)nationale vakspecialisten met lokale
collega’s en vrijwilligers in de armste gebieden van Afrika en Azië. Door training en het uitwisselen
van kennis werken we samen met lokale gemeenschappen aan oplossingen die het beste passen bij
de plaatselijke omstandigheden. Hierbij is er extra aandacht voor meisjes, jongeren en mensen met
een beperking.
VSO vakspecialisten zijn vaak afkomstig uit het land zelf. Pas als de benodigde kennis niet in regio beschikbaar is, worden er specialisten uit omringende landen of verder weg (zoals Nederland) ingeschakeld.
In trainingen en workshops delen zij hun expertise met collega’s en vrijwilligers ter plaatse. Door daarna
de nieuwe kennis en vaardigheden weer te delen met anderen, werken deze lokale ‘Changemakers’ vanuit het hart van hun gemeenschap aan blijvende verandering, in de armste gebieden van Afrika en Azië.

CONTACT: ELZA KANTERS / 030 - 23 20 600 / E.KANTERS@VSO.NL / WWW.VSO.NL
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Unieke vorm van microfinanciering vanuit Nederland
Wakibi vergroot zelfredzaamheid van ondernemende mensen in ontwikkelingslanden met leningen
zonder winstoogmerk. Door kredietverleners en ondernemers in ontwikkelingslanden te verbinden.
Zo kunnen deze mensen sneller zelfstandig een duurzaam bestaan opbouwen met een positief effect
voor henzelf en directe omgeving.
Via het online platform www.wakibi.nl worden mensen over de hele wereld met elkaar verbonden en
kun jij een verschil maken door een ondernemer een lening te verstrekken. Wakibi slaat een brug tussen
maatschappelijk betrokken particulieren, bedrijven en ondernemende mensen in ontwikkelingslanden.
Transparantie, persoonlijkheid en effectiviteit staan daarbij centraal.
Wakibi richt zich voornamelijk op ondernemerschap van mensen in ontwikkelingslanden, maar biedt ook
projecten die de gezondheid, huisvesting en opleiding van mensen in ontwikkelingslanden faciliteren.
Deze basisbehoeften zijn ook van essentieel belang voor de opbouw van goede levensomstandigheden,
gezondheid, vooruitgang en zelfredzaamheid.
Sinds 2011 heeft Wakibi met een grote groep uitleners al meer dan 80.000 projecten gesteund en een
veelvoud aan levens structureel verbeterd. Wakibi is een non-profit organisatie.
CONTACT: HANS VLOEMANS / 06 - 46 77 10 86 / SUPPORT@WAKIBI.NL / WWW.WAKIBI.NL

INTERNATIONALE HULP & MENSENRECHTEN

112

Kinderen sterker dan oorlog.
Kinderen sterker dan oorlog? Absoluut. Kinderen zijn veerkrachtig - dat ziet War Child elke dag.
Gelukkig maar. Want loskomen van oorlog, dat vraagt nogal wat van kinderen. Ze hebben een oma,
een ouder of hun beste vriendje verloren. Herinneringen aan geweld zijn hardnekkig, waardoor het
moeilijk is om mensen te vertrouwen. Net als concentreren. Of in slaap vallen. Een kind uit de oorlog
halen is één – maar daarmee heb je de oorlog nog niet uit het kind.
War Child zet zich wereldwijd in voor honderdduizenden kinderen die opgroeien in oorlog en geweld.
Hun recht om beschermd te worden en te leven zonder angst en trauma’s wordt continue geschonden.
War Child neemt het op voor deze kinderen en doet er alles aan om hun situatie zo snel en goed
mogelijk te veranderen. In ons dagelijkse werk richten we ons op de veerkracht van kinderen. Met de
bewezen combinatie van psychosociale steun, bescherming en onderwijs werken we samen met hen aan
een vreedzame toekomst. Die van henzelf en hun omgeving. Dat doen we onder andere met creatieve
methodes, sport en spel. Alles zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van kinderen. Want een kind hoort
niet thuis in oorlog. Nooit.

CONTACT: WAR CHILD HOLLAND / 020 - 42 27 777 / INFO@WARCHILD.NL / WWW.WARCHILD.NL
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We are family
WereldOuders biedt kwetsbare kinderen in Latijns-Amerika een stabiele en warme thuisbasis, zodat ze
kans hebben op een betere toekomst. Vanuit de veiligheid van een familie krijgen kinderen individuele
aandacht en steun op het gebied van medische zorg, onderwijs en zelfredzaamheid.
WereldOuders werkt aan het verbeteren van de situatie van kwetsbare kinderen in Latijns-Amerika.
Dit doet zij in samenwerking met de internationale NGO Nuestros Pequeños Hermanos (NPH).
De hulpverlening richt zich op vier thema’s:
• Een veilig thuis: WereldOuders ondersteunt kwetsbare gezinnen en geeft kinderen in extreem onveilige thuissituaties of zonder biologische ouders een nieuw thuis in kleinschalige woongemeenschappen.
• Gezondheid: WereldOuders biedt medische zorg aan kwetsbare kinderen. In Haïti beschikt
WereldOuders over het enige kinderziekenhuis van het land.
• Onderwijs: WereldOuders biedt onderwijs, vakopleidingen en studiemogelijkheden aan de kinderen
die daar anders geen kans op hebben.
• Zelfredzaamheid: WereldOuders helpt kinderen zelfstandig te worden en steunt gemeenschappen
zich te ontwikkelen om uiteindelijk zelfvoorzienend te worden.
Op dit moment draagt WereldOuders zorg voor bijna 7.000 kinderen en kwetsbare gezinnen in negen
landen in Latijns-Amerika.
CONTACT: MEVR. THERA DEMUYNCK / 035 - 62 64 578 / THERA@WERELDOUDERS.NL / WWW.WERELDOUDERS.NL
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Wilde Ganzen bestrijdt armoede
Wilde Ganzen steunt overal ter wereld aanpakkers die armoede van onderop doorbreken door met
kleine, slimme projecten cruciale vooruitgang te creëren in hun eigen buurten en dorpen.
Wij steunen kleine, slimme projecten wereldwijd. Ze zijn altijd opgezet door lokale mensen, samen met
ondernemende Nederlanders. Wij noemen ze graag ‘aanpakkers’. Want het zijn optimistische, ondernemende mensen. Ze zien een oplossing voor een probleem in hun directe omgeving en gaan aan het werk.
Zo worden overal in de wereld scholen gebouwd, waterpompen aangelegd en klinieken geopend. Het zijn
deze kleine projecten die zorgen voor cruciale vooruitgang voor mensen in armoede. Het brengt positieve
ontwikkelingen op gang die anders niet mogelijk waren geweest.
Moedige, sterke en hardwerkende mensen krijgen hierdoor net dat zetje waardoor ze zelf hun leven kunnen verbeteren. Want niemand hoort in armoede te leven. Iedereen verdient kansen, waardigheid en geluk.
Ook u kunt bijdragen aan een wereld waarin mensen hun leefomstandigheden écht kunnen verbeteren.
Kijk op www.wildeganzen.nl naar de verschillende mogelijkheden om ons werk te steunen.
CONTACT: EMMY JANSSEN / 033 - 20 45 522 / EMMY@WILDEGANZEN.NL / WWW.WILDEGANZEN.NL
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Duurzame verandering voor mensen in armoede
Ons doel is dat ieder mens de nodige ondersteuning ontvangt om een menswaardig en zelfstandig
bestaan op te bouwen. Daarom verbinden we lokale partners, sponsors, ondernemers en actoren uit
relevante sectoren wereldwijd. Als Bijbelgetrouwe stichting willen we nieuwe hoop en kansen creëren
om armoede te overstijgen.
Het werk van Woord en Daad is projectmatig ingericht en betreft vier aspecten: armoedebestrijding
in Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika; bewustwording in Nederland; maatschappijopbouw in het
Zuiden; en beleidsbeïnvloeding in Nederland en Europa.
Directe armoedebestrijding krijgt in 20 landen vorm via onze programma’s:
• onderwijs
• werk en opleiding voor (kansarme) jongeren
• agribusiness en bedrijfsontwikkeling
• duurzaam water: water, sanitatie en hygiëne, irrigatie en watermanagement
• noodhulp en weerbaarheid
• bewustwording en beleidsbeïnvloeding
Ons bewustwordingsprogramma maakt mensen in Nederland bewust van de gevolgen van onze levensstijl voor armen wereldwijd. Door beleidsbeïnvloeding in Den Haag en Brussel komen we op voor onze
naaste ver weg.
CONTACT: ARNOLD VAN WILLIGEN / 0183 - 61 18 00 / A.VANWILLIGEN@WOORDENDAAD.NL / WWW.WOORDENDAAD.NL
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Toekomst voor kwetsbare kinderen!
World Vision zet zich in voor miljoenen kwetsbare kinderen in bijna 100 landen. Wij willen dat kinderen gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in een veilige leefomgeving. Ons christelijk geloof is
hierbij de basis. We maken geen onderscheid naar geloof, ras, geslacht of politieke voorkeur.
We werken op de moeilijkste en gevaarlijkste plekken in de wereld. Hier zijn kinderen het meest kwetsbaar. Onze lokale medewerkers helpen de kinderen en hun families. Zij zorgen ervoor dat de gemeenschap betrokken wordt bij het beschermen van kinderen en bij het bouwen aan hun toekomst. We zien
dat deze aanpak werkt en mensen zélf verantwoordelijkheid nemen.
World Vision Nederland maakt deel uit van de World Vision Partnership. In Nederland werven wij fondsen
om de programma’s en noodhulpprojecten van World Vision te financieren. We ontvangen giften en
sponsorgelden van Nederlandse gevers. En subsidies van institutionele donoren zoals de Nederlandse
overheid en de Europese Unie. Wij informeren en betrekken mensen in onze strijd tegen armoede en
onrecht en vragen hun om steun te betuigen, te doneren en te bidden.

CONTACT: JACQUELINE NIEZINK / 033 - 46 43 191 / JACQUELINE_NIEZINK@WORLDVISION.NL / WWW.WORLDVISION.NL
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We zijn er voor onze naasten in nood, die alles zijn kwijtgeraakt
door een oorlog of een ramp.
Ieder jaar worden er meer mensen getroffen door rampen en conflicten. In het afgelopen jaar waren
meer dan 70 miljoen mensen op de vlucht: een historisch dieptepunt. Deze mensen raakten alles
kwijt en zijn aangewezen op hulp van anderen: mensen zoals u en ik.
Als christelijke noodhulporganisatie helpt ZOA wereldwijd mensen die slachtoffer geworden zijn. We
bieden niet alleen noodhulp, maar blijven ook betrokken door te werken aan wederopbouw. We helpen
mensen ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of politieke voorkeur. Omdat we in de gebieden zelf actief
zijn, weten we wat de mensen nodig hebben.
ZOA werkt samen met de lokale bevolking en lokale overheden en instanties, gericht op blijvend en duurzaam resultaat. Zo dragen we bij aan hoop in een gebroken wereld. We werken aan de oplossing van
binnenuit. Op deze manier krijgen kwetsbare mensen weer mogelijkheden voor de toekomst en kunnen
ze zelfredzaam gaan leven.

CONTACT: YOLENTA PATER / 06 - 55 83 07 18 / Y.PATER@ZOA.NGO / WWW.ZOA.NL
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Zo help je met je hond de wereld
Enjoy Cleaning Up maakt de wereld een beetje schoner door de georganiseerde opruimacties voor
hondeneigenaren. Ze proberen de honden te trainen om plastic afval in de natuur te zoeken. Zo
wordt het plasticafvalprobleem iets waar alle hondeneigenaren een steentje aan kunnen bijdragen.
Inmiddels lukte dat al bij 300 eigenaars in twaalf landen. Wat Nederland betreft is er nog een hele weg
af te leggen. Hoewel de initiatiefnemers zelf inmiddels te druk zijn om zelf achter zwerfafval aan te gaan,
telt Nederland twee miljoen andere honden wiens baasje nog op het idee moet worden gebracht. Maar
er is hulp op komst. Daarvoor schakelde oprichter Alex van Eck de hulp in van hondenscholen van
Martin Gaus. De scholen leiden hondenbezitters op om hun huisdier zelf te laten trainen in de jacht om
het afval.

CONTACT: ALEX VAN ECK / 06 - 39 79 71 67 / INFO@ENJOYCLEANINGUP.COM / ENJOYCLEANINGUP.COM
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Geldersch Landschap & Kasteelen
Geldersch Landschap & Kasteelen beheert natuur- en cultuurerfgoed in Gelderland; we maken het
toegankelijk voor publiek, brengen het tot leven met verhalen en geven het door aan de volgende
generaties.
Geldersch Landschap & Kasteelen beheert ruim 150 natuurgebieden, vele kastelen en landgoederen en
meer dan 25.000 museumstukken. Natuurgebieden met een grote rijkdom aan planten en dieren. Fraai
ingerichte kastelen en historische huizen omringd door tuinen en parken.
Dankzij deskundig beheer worden deze kwetsbare leefgebieden, monumenten en collecties in stand
gehouden om ook in de toekomst een mooi Gelderland te behouden. Zeven kastelen zijn opengesteld
als (geregistreerd) museum. In de historisch ingerichte huizen ervaart de bezoeker de sfeer van het leven
op het landgoed. De kastelen vormen de poort naar de omgeving en naar de natuurgebieden.

CONTACT: WILLEM VAN VLIET / 026 - 35 52 543 / W.VANVLIET@GLK.NL / WWW.GLK.NL
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Goois
Natuurreservaat
Koester ons groene thuis
Dit is wat we doen
Stichting Steun Goois Natuurreservaat werft fondsen die het Goois Natuurreservaat helpen de natuur
in het Gooi te behouden, te verbeteren en toegankelijker te maken voor iedereen.
Dit willen we oplossen
Als het Goois Natuurreservaat uitzonderlijke projecten wil realiseren die niet binnen de financiële kaders
passen dan ondersteunen wij door fondsen te werven bij particulieren en bedrijven. Denk aan herinrichting van de natuur, educatieve projecten en publieksvoorlichting.
Dit is waar we trots op zijn
Mede door uw steun houden we het Gooi met haar mooie natuur een van de fijnste plekken in Nederland om te wonen en te recreëren. Zo ontwikkelen we natuurbruggen en faunatunnels, realiseren we
natuurbegrazingsprojecten en natuureducatie-projecten voor kinderen.
Dit willen we bereiken
Met uw steun helpen we het Goois Natuurreservaat het natuurschoon in het Gooi ‘ten eeuwigen dage’
te behouden, uit te breiden en open te stellen voor het publiek zodat iedereen natuur en landschap kan
ervaren en er kennis over kan vergaren.
CONTACT: EVA ASSINK / 06 - 30 21 90 72 / ASSINK@GNR.NL / WWW.GNR.NL

foto: Arie van den Hout
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Stichting Greenpeace Nederland
De ‘groene draad’ in onze campagnes is het herstellen van een duurzaam evenwicht tussen mens en
milieu, in Nederland, in Europa en wereldwijd. We willen oplossingen stimuleren die leiden naar een
groene, duurzame samenleving uiterlijk in 2050.
Greenpeace wil dat overheden en bedrijven hun beleid zodanig wijzigen dat het milieu beschermd wordt.
Hoe doen we dat?
• We identificeren milieuproblemen en hun oplossingen door gedegen onderzoek in samenwerking met
gerenommeerde instituten.
• We proberen overheid en bedrijfsleven te bewegen tot oplossingen, door inzet van constructief overleg en
juridische druk.
• We stellen milieuproblemen aan de kaak door geweldloze en confronterende actie.
• We dragen schone en duurzame oplossingen aan: ‘Het kan anders’.
• We organiseren steun in de maatschappij voor de noodzakelijke veranderingen en we inspireren mensen
hieraan bij te dragen door communicatie en mobilisatie.

CONTACT: ELLEN VAN STEKELENBURG / 020 - 52 49 549 / ELLEN.VAN.STEKELENBURG@GREENPEACE.ORG / WWW.GREENPEACE.NL
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Wij creëren veilige leefgebieden voor bedreigde soorten
Stichting IUCN Nederlands Comité is de Nederlandse tak van de International Union for
Conservation of Nature, ‘s werelds grootste en oudste unie voor natuurbescherming. Samen met
onze lid- en partnerorganisaties zetten wij ons in voor een rechtvaardige wereld waarin natuur
wordt gewaardeerd en beschermd.
Nooit in de geschiedenis van de mens zijn zo veel soorten dieren en planten met uitsterven bedreigd.
De grootste reden voor deze uitstervingscrisis is onverantwoord landgebruik, waardoor leefgebieden
voor plant- en diersoorten kleiner worden en versnipperd raken. Met het landaankoopfonds stelt
IUCN NL natuurorganisaties in zuidelijke landen in staat om op strategische locaties bedreigde stukken
natuur aan te kopen voor het creëren van nieuwe beschermde gebieden.
In 20 jaar tijd is door deze inzet reeds 39.000 hectare natuurgebied aangekocht. Daarmee is bijvoorbeeld een reservaat gecreëerd in Bolivia voor de met uitsterven bedreigde blauwkeelara en is in India
een migratieroute voor olifanten veiliggesteld. Met onze huidige financiële middelen kunnen wij helaas
maar een klein deel van deze noodzakelijke initiatieven ondersteunen. Wij vragen daarom om uw steun
om meer bedreigde natuur te kunnen beschermen.
CONTACT: HANNELOES WEEDA / 020 - 30 18 246 / HANNELOES.WEEDA@IUCN.NL / WWW.LANDAANKOOPFONDS.NL
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Samen maken we Noord-Holland mooier!
Landschap Noord-Holland zet zich in voor bescherming van natuur, waardevolle landschappen en
cultuurhistorisch erfgoed in Noord-Holland.
De natuur en het landschap in Nederland staan zwaar onder druk. De biodiversiteit is de laatste tientallen jaren omlaag gekelderd. De druk op de ruimte is enorm door toenemende verstedelijking, klimaataanpassingen, veranderingen in de landbouw en de slag naar duurzame energie. Landschap NoordHolland is dè maatschappelijke organisatie die opkomt voor natuur en karakteristieke landschappen in
onze provincie. Onze boswachters beschermen maar liefst 96 gebieden, samen met vele vrijwilligers.
We dragen bovendien ons steentje bij aan het oplossen van complexe vraagstukken. Zo hebben we een
innovatief programma opgezet om met agrariers te onderzoeken hoe bodemdaling in veenweiden te
stoppen en agrarische bedrijven een toekomst te geven. En werken we concreet aan het realiseren van
12.000 hectare TOP natuur boven Amsterdam.
U kunt ons steunen met een vrije of periodieke gift, maar u kunt ook gericht een donatie doen aan ons speciale Fonds t.b.v. Aankoop Natuurgebieden of het Fonds t.b.v. Weidevogels. Ook is het mogelijk om Landschap
Noord-Holland in uw testament op te nemen. Doet u mee? Samen maken we Noord-Holland mooier!
CONTACT: ILSE MIEDEMA / 088 - 00 64 455 / INFO@LANDSCHAPNOORDHOLLAND.NL / WWW.LANDSCHAPNOORDHOLLAND.NL
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Met een goed gevoel de aarde doorgeven.
Milieudefensie werkt aan een gezonde en leefbare toekomst voor iedereen. Of je nu boer bent of
ondernemer, fabrieksarbeider of dokter, Nigeriaan of Nederlander. Ons recept:
• Grote vervuilers betalen.
• Groene oplossingen bereikbaar voor iedereen.
• Mensen zijn belangrijker dan winst en hebben zeggenschap over hun leven.
Stel je eens voor dat de stad waarin je leeft gewoon gezond is. Waar kinderen veilig op straat kunnen
spelen. Waar je het roet niet van de ramen hoeft te vegen omdat de lucht die je inademt gezond is.
Stel je eens voor dat we weten waar ons eten vandaan komt. Dat de koeien in de wei staan en de boer
een eerlijke prijs krijgt. En dat de boer aan de andere kant van de wereld niet langer van zijn land verjaagd wordt voor de productie van soja en palmolie.
Stel je eens voor dat iedereen in goed geïsoleerde huizen woont en we de energie opwekken uit zon en
wind.
Stel je eens voor... Een leefbare aarde voor iedereen. Dat is wat Milieudefensie wil. Doe je mee?

CONTACT: ESTHER MARTENS / 020 - 55 07 424 / ESTHER.MARTENS@MILIEUDEFENSIE.NL / WWW.MILIEUDEFENSIE.NL
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Wij werken aan een duurzame toekomst voor iedereen
Wij geloven in een mooie, gezonde en duurzame toekomst voor iedereen. Waar mensen leven,
werken en ondernemen zonder een negatief effect op het klimaat en de natuur. Samen met mensen,
bedrijven en overheden maken wij onze wereld beter met een stap vooruit.
We willen kunnen blijven reizen en energie gebruiken maar dan schoon en hernieuwbaar; we willen lekker
en gezond eten zonder de aarde uit te putten; we willen spullen hergebruiken in plaats van opgebruiken.
Door mensen op een positieve manier te helpen met het maken van duurzame keuzes, stimuleren we de
vraag naar duurzame producten. We informeren over ontwikkelingen in de markt als energiebesparing,
minder vlees eten en andere manieren van reizen.
Met bedrijven bedenken we duurzame oplossingen die aantrekkelijk zijn voor mensen. Samen met koplopers in het bedrijfsleven stimuleren we een duurzaam aanbod van producten en diensten, en vergroten
we de vraag daarnaar.
Zonder actieve overheden is een klimaatneutrale samenleving onhaalbaar. Daarom oefenen we druk uit
op overheden en politiek om duurzame maatregelen vast te leggen en vervuiling te verbieden, begrenzen
of beprijzen.
CONTACT: SANDRA VAN KUIJK / 06 - 27 09 15 32 / DONATEURS@NATUURENMILIEU.NL / WWW.NATUURENMILIEU.NL
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Natuurmomenten, al sinds 1905
Natuurmonumenten beschermt natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed.
Door gronden aan te kopen, stellen we natuur veilig. We beheren gebieden en maken ze toegankelijk.
We komen op voor de belangen van de natuur. Samen kunnen we de natuur in Nederland
beschermen.
Natuurmonumenten is er voor mensen met hart voor natuur. We willen mensen in het hart raken door
onze fascinatie voor de natuur te delen. Dat doen we voor de huidige generatie en voor de generaties na
ons. Natuurmonumenten stimuleert mensen om naar buiten te gaan en daar zich te laten inspireren en
verwonderen door de natuur. We geven met onze gebieden en gebouwen mogelijkheden om tot rust te
komen, te ontdekken, te bewegen en te spelen. Met OERRR doen veel kinderen hun eerste en onvergetelijke natuurervaringen op. Onze activiteiten vindt u op natuurmonumenten.nl.
Hoe kunt u de natuur een steun in de rug geven? U kunt aan Natuurmonumenten schenken, bijvoorbeeld door een eenmalige gift, door periodiek schenken, een gift te laten opnemen in uw testament of
door een Natuurmonumenten Fonds op Naam in te stellen. Wie zich bewust is van de waarde van de
natuur, komt ervoor op. Uw steun is daarbij hard nodig.
CONTACT: ELLEN VAN GERVEN / 06 - 83 23 22 69 / E.VANGERVEN@NATUURMONUMENTEN.NL / WWW.NATUURMONUMENTEN.NL
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Nederland weer mooi maken
De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) wil agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar houden. Daarnaast ijvert zij voor een rijk geschakeerd cultuurlandschap in heel Nederland, nadrukkelijk
ook in de bebouwde omgeving. Een landschap van deze tijd, met respect voor het verleden en voor
de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren.
De VNC wil Nederland weer mooi maken… En dan vooral ons agrarisch cultuurlandschap; het boerenland. Nu veel prikkeldraad en vrij levenloos. Dat kan beter: door aanleg en aanplant van heggen, houtwallen, elzensingels etc. en sloten met natuurlijke oevers, ontstaat een groen-blauw ‘wegennetwerk’ voor de
natuur. De VNC heeft daarvoor een Deltaplan voor het landschap geschreven.
Naast de aandacht die het landschap krijgt, wil de VNC nadrukkelijk ook de bebouwde omgeving groener
maken. Daar is het project ‘Natuur in de straat’ voor gestart. Want eigenlijk is het stedelijk landschap ons
meest intensief ingerichte cultuurlandschap. Het is van belang juist daar waar de meeste mensen wonen,
werken en studeren het contact met de natuur zo laagdrempelig mogelijk te maken.

CONTACT:
DRS. VALENTIJN TE PLATE / 024 - 68 42 294 / VTEPLATE@NEDERLANDSCULTUURLANDSCHAP.NL / WWW.NEDERLANDWEERMOOI.NL
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Wij kopen regenwoud om het te beschermen
De Stichting Oasebos heeft tot doel tropisch regenwoud te beschermen. Het regenwoud is het meest
soortenrijke ecosysteem ter wereld. Meer dan de helft van alle regenwouden op aarde is in de afgelopen 50 jaar verdwenen door houtkap en andere menselijke ingrepen. Behoud van onze tropische
regenwouden is van levensbelang.
Oasebos realiseert de doelstelling door het aankopen van primair regenwoud in Costa Rica, om het
vervolgens ongemoeid te laten en daarmee duurzaam te beschermen. Oasebos regelt het toezicht op
deze gebieden in samenwerking met lokale overheden en beheerders, gebruik makend van subsidies van
de Costa Ricaanse overheid.
Particulieren en bedrijven kunnen van de Stichting Oasebos een stuk oerwoud in de aangekochte gebieden
kopen, in de vorm van een participatie, of ze kunnen geld schenken. Oasebos heeft op dit moment ca. 200
hectaren primair tropisch bos aangekocht, verdeeld over vier stukken, met name in het Maquenque gebied,
in het noordoosten van Costa Rica. Oasebos werkt in Nederland alleen met vrijwilligers.
Streven van Oasebos is de komende jaren het bezit aan tropisch bos te verveelvoudigen.
CONTACT: JAS SUURMOND / 06 - 29 45 91 82 / JAS@OASEBOS.NL / WWW.OASEBOS.NL

NATUUR & MILIEU

131

Aanpak bij de bron
De Plastic Soup Foundation heeft het bestrijden van de plasticsoep tot haar ultieme doel gemaakt.
Dat doen we door zoveel mogelijk bronnen van plasticsoep te stoppen. Vaak zijn die bronnen dichtbij. Denk bijvoorbeeld aan vezelverlies van synthetische kleding of microplastics in cosmetica. De
bron, dat zijn we zelf. Dus kunnen we er ook iets aan doen.
De Plastic Soup Foundation vraagt continu aandacht voor de plasticsoep via campagnes, nieuwsberichten en sociale media. Naast aandacht voor plastic in ons water, is er ook veel aandacht voor de mogelijk
schadelijke effecten van plastic op onze menselijke gezondheid. Plastic Soup Foundation heeft twee apps
ontwikkeld: Beat the Microbead en My Little Plastic Footprint. Met de eerste app kunnen consumenten
checken of er microplastics in verzorgings- of make-up producten zitten. My Little Plastic Footprint biedt
consumenten een plastic dieet op maat.
Plastic Soup Foundation verzorgt bovendien regelmatig gastlessen voor basisscholen, en ontwikkelde een
digitaal educatiepakket dat in 2018/19 is besteld door 1/3 van alle scholen in Nederland.
Uiteraard stimuleert Plastic Soup Foundation ook alle mogelijke (innovatieve) oplossingen die helpen om
de plasticsoep aan de bron te bestrijden.
In 2019 heeft de organisatie wereldwijd meer dan 1.4 miljard mensen bereikt.
CONTACT:
ANNEMARIE NEDERHOED / 06 - 23 24 20 26 / ANNEMARIE@PLASTICSOUPFOUNDATION.ORG / WWW.PLASTICSOUPFOUNDATION.ORG
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Samenwerken aan een wilder Europa
Sinds 2011 werkt Rewilding Europe aan een netwerk van spectaculaire natuurlandschappen verspreid over Europa. Ze dienen als voorbeeld voor een nieuwe natuurvisie, waarbij natuur weer op
eigen benen staat en waar de lokale economie profiteert van de terugkeer van wilde diersoorten.
Door weer ruimte te geven aan natuurlijke processen en de terugkeer van wilde diersoorten, door
ontwikkeling van innovatieve verdienmodellen, het ondersteunen van lokale ondernemers en verankering
in het Europees natuurbeleid werken we aan een duurzaam resultaat. We werken met partners op zowel
Europees als lokaal niveau. Ons werk concentreert zich rond drie hoofdthema’s:
1. Natuurontwikkeling: grootschalige natuurontwikkeling en -herstel van natuurlijke processen en
dierpopulaties.
2. Ondernemerschap: technische, financiële en marketing ondersteuning van lokale ondernemers die
hun bedrijf koppelen aan natuurontwikkeling.
3. Communicatie: bewustwording en acceptatie op zowel Europees als lokaal niveau van deze nieuwe
natuurvisie, gericht op zowel het grotere publiek als de belangrijkste direct betrokkenen op Europees
en lokaal niveau.

CONTACT: FLOOR PETERS / 06 - 30 54 33 87 / INFO@REWILDINGEUROPE.COM / WWW.REWILDINGEUROPE.COM
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Help ons groen erfgoed beschermen
De Nederlandse Tuinenstichting (NTs), opgericht in 1980, helpt hedendaags en historisch groen
erfgoed in stand houden en beschermen: tuinen en parken die van belang zijn door hun vormgeving,
beplanting, cultuurhistorische waarde, ligging en ensemblewaarde. Ook bevorderen we de aanleg en
ontwikkeling van nieuwe tuinen en parken.
In ons volle land gaat steeds meer groene ruimte verloren. Vaak gaat het om uniek en onvervangbaar
groen (landgoederen, stedelijk groen en bijzondere tuinen) dat onder druk staat door bouwplannen,
geldgebrek of voldoende kennis. Dit is niet alleen een cultuurhistorisch verlies, maar wetenschappelijk
onderzoek heeft ook uitgewezen hoe belangrijk een groene leefomgeving is voor ons welzijn.
De NTs wil nu en in de toekomst groen erfgoed behouden door:
• hedendaagse en historische buitenplaatsen, bijzondere parken, tuinen en stedelijk groen te beschermen;
• expertise ter beschikking te stellen aan overheden en particulieren;
• kennis en bewustzijn over groen erfgoed te vergroten;
• onderzoek te doen naar tuin- en landschapsarchitecten en hierover te publiceren;
• kennis uit te wisselen door tuinen open te stellen.
De inzet van onze vrijwilligers en de steun van onze donateurs maakt dit werk mogelijk. Helpt u ons hierbij?
CONTACT: SIMONE LANGEWEG / 020 - 62 35 058 / INFO@TUINENSTICHTING.NL / WWW.TUINENSTICHTING.NL
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Vogelbescherming Nederland - Opkomen voor vogels en natuur
Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In
Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk
vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.
• Wereldwijd worden vogels en natuurgebieden bedreigd. Met onze BirdLife partners werken wij internationaal samen aan structurele oplossingen, die goed zijn voor mens en natuur.
• Vogelgebieden als Waddenzee, Zeeuwse Delta, IJsselmeer en tal van kleinere natuurgebieden zijn van
levensbelang voor vogels. Bescherming en herstel van deze gebieden is een topprioriteit voor
Vogelbescherming.
• Op het boerenland gaan de aantallen vogels fors achteruit. Wij werken samen, o.a. met boeren, aan
bescherming van weide en akkervogels.
• Vogelbescherming stimuleert vogelvriendelijke tuinen. Met gemeenten en bedrijven werken we samen
aan vogelvriendelijke buurten en gebouwen.
• Vogelbescherming ontwikkelt programma’s gericht op vogelsoorten waar het slecht mee gaat. We
richten ons op het in stand houden van populaties in hun natuurlijke verspreidingsgebied. Voor
trekvogels gaat het daarbij om de hele trekroute.
CONTACT: JAAP HIJMANS / 030 - 69 37 729 / INFO@VOGELBESCHERMING.NL / WWW.VOGELBESCHERMING.NL
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Samen de natuur beschermen
Biodiversiteit en het voortbestaan van de natuur op aarde zijn voor ons een groot goed. Daarom
doen we er alles om aan dat te beschermen en te herstellen. Dat is hard nodig, want we putten de
aarde meer uit dan ze aankan. Ons doel is om de dalende lijn weer omhoog te laten gaan. Dat kunnen we samen veranderen!
Be one with nature
Voor ons staat de natuur niet tegenover de mens, maar zijn we er onlosmakelijk deel van. We houden
van die allesomvattende natuur. Van planten, dieren en mensen in hun grootst mogelijke diversiteit.
Wij zijn natuur!
We willen de relatie tussen mens en natuur weer herstellen. Zodat toekomstige generaties net zo van
de natuur kunnen genieten als wij. Iedereen die hart heeft voor natuur kan samen met ons een bijdrage
leveren. Verbinding is een van onze kernwaarden. Hoe beter en opener we daarin zijn, hoe beter we in
staat zijn ons ideaal te verwezenlijken, op allerlei manieren en met zoveel mogelijk mensen en partijen.
Met ons worden ze onderdeel van een beweging en dragen ze bij aan iets groters voor volgende generaties: één wereld waarin mens en natuur kunnen groeien en bloeien. Die eenheid, dát is waar we als WWF
van houden en waar we voor strijden. Dat is onze missie. Check wwf.nl
CONTACT: KARIN GERRITSEN / 030 - 69 37 309 / KGERRITSEN@WWF.NL / WWW.WNF.NL
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Stichting AAP
AAP geeft exotische zoogdieren, zoals apen, wasberen en tijgers weer een toekomst. We vangen
dieren in nood op én pleiten voor betere wetten in heel Europa. Dweilen met de kraan dicht, noemen
we dat.
Veel exotische zoogdieren bevinden zich nog in benarde situaties. Dieren die dringend hulp nodig
hebben, vangen wij op zodat ze op adem kunnen komen. Vaak zijn de dieren ernstig mishandeld of
verwaarloosd. Bij AAP krijgen zij de professionele verzorging die ze nodig hebben.
Het uiteindelijke doel is om de dieren die AAP opvangt te herplaatsen naar een geschikt adres waar ze de
rest van hun leven onder goede omstandigheden kunnen doorbrengen.
AAP wil het verschil maken en duidelijk resultaat zien als het gaat om duurzame verbetering van dierenwelzijn. Dit lukt ons door praktische opvang van dieren te combineren met preventie. Betere Europese
wet- en regelgeving, het handhaven van de bestaande wetten en publieke bewustwording creëren, zijn
de belangrijkste pilaren om dierenleed op een duurzame manier te stoppen. Dweilen met de kraan dicht,
noemen we dat.
CONTACT: LAURA KOK / 036 - 52 38 787 / LAURA.KOK@AAP.NL / WWW.AAP.NL
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Omdat elk levend wezen er één is én verdient gelukkig te zijn!
Akka’s Ganzenparadijs, gestart vanuit de gedachte dat elk levend wezen er één is en het verdient om
gelukkig te zijn, heeft als doel: zoveel mogelijk levende wezens die het moeilijk hebben te helpen en
als vangnet te dienen voor: verwaarloosde, mishandelde, of met dood bedreigde dieren in de ruimste
zin van het woord!
Stichting Akka’s Ganzenparadijs vangt in haar opvangcentrum in Dalen enkele honderden dieren op:
naast ganzen ook eenden, zwanen, pauwen, kalkoenen en kippen. Allemaal dieren die, om welke reden
dan ook, anders gedood waren. Voor deze dieren zoeken we veelal een nieuwe adoptieplek.
Het centrum is een liefdevolle thuisbasis voor een grote groep afgedankte niet plaatsbare honden en
katten. Omdat zij geen kans op een regulier thuis hadden. We kunnen ons voorstellen dat u ook voor na
uw dood een goed thuis zou willen vinden voor uw dieren. U kunt ons ook opnemen in uw testament. We
kunnen uiteraard, samengaand met uw gift in overleg met u zorgen dat uw dieren ook een permanente
goede plek krijgen.
Compassievol proberen we onze taken uit te voeren en een positief verschil te maken voor de levende
wezens die het écht nodig hebben. Omdat elk levend wezen er één is.
CONTACT: N.N.C.T. (CHÖGYAL TRIZIN) HOF / 0524 - 29 17 73 / INFO@GANZENPARADIJS.NL / WWW.GANZENPARADIJS.NL
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Because we Care
Noodhulp 24/7 voor ernstig zieke minima huisdieren.
Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH) steunt huisdieren van eigenaren die door omstandigheden (ziekte, verlies baan) tijdelijk zijn aangewezen op de voedselbank of op financieel gelijk
minimumniveau verkeren en onvoldoende in staat zijn te voorzien in de behoeften van hun huisdier, zoals voeding en medische zorg.
Door 24/7 acuut medische steun te bieden aan ernstig zieke minima huisdieren kan worden voorkomen
dat dieren lijden, gaan zwerven of in een asiel belanden. SBH heeft op landelijke basis samenspel met
dierenartsen, maatschappelijke organisaties en bewindvoerders. Door direct contact met dierenartsen
kunnen tarieven snel worden onderhandeld en de behandeling van het dier terstond worden ingezet.
SBH zet zich in om het politiek en maatschappelijk bewustzijn van het belang van dierenwelzijn te versterken. Ze vraagt aandacht voor de ‘vergeten’ groep minima huisdieren.
SBH heeft ook een landelijk hulpproject voor tijdelijke steun aan ouderen of zieke mensen met een huisdier. Het betreft hulp bij het uitlaten van een hondje of verschonen kattenbak. Gratis hulp voor mensen
met kleine beurs die geen zorg voor hun dier kunnen inhuren.
SBH is 100% afhankelijk van particuliere giften. Het bestuur en vrijwilligers doen hun werk onbezoldigd.
CONTACT: P. VAN DOORNE / 06 - 12 66 06 54 / INFO@HUISDIERENWELZIJN.NL / WWW.HUISDIERENWELZIJN.NL
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Bont voor Dieren strijdt voor een wereld zonder dierenleed
Bont voor Dieren komt in actie tegen dierenleed. Wij zetten ons in voor alle dieren die het slachtoffer
zijn van de bontindustrie. De bontindustrie is ethisch onverantwoord en kenmerkt zich door dierenleed. Wij streven naar een wereldwijd verbod op de productie en verkoop van bont.
Door onze lobby hebben we inmiddels een verbod op vossen- en chinchillafokkerijen in Nederland. Per
2024 gaat het nertsenfokverbod in. Steeds meer ontwerpers en winkels stoppen met de verkoop van
bont door onze acties. Onze publiekscampagnes bereiken duizenden jongeren. Samen met onze internationale partners zetten we grote wereldwijde campagnes op om de machtige bontindustrie te stoppen.
We zijn een kleine stichting die 100% afhankelijk is van particuliere giften.

CONTACT: MORANNI TE WINKEL / 020 - 67 66 600 / NALATEN@BONTVOORDIEREN.NL / WWW.BONTVOORDIEREN.NL
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Brooke Hospital for Animals
Brooke Hospital for Animals streeft naar een structurele verbetering van het welzijn van werkpaarden en ezels in landen als Egypte, India en Pakistan. Door de leefomstandigheden van werkdieren te
verbeteren, helpt Brooke ook de straatarme mensen die voor hun levensonderhoud van de dieren
afhankelijk zijn.
Voor veel werkdieren in landen als India en Pakistan is het leven afschuwelijk. Ze moeten zwoegen in
ondraaglijke temperaturen, worden verwaarloosd en krijgen nog stokslagen ook. De eigenaren van de
dieren zijn straatarm. Zij zijn druk met overleven en hebben geen aandacht voor hun paard of ezel.
Brooke Hospital for Animals trekt zich het lot van deze dieren en mensen aan. Met een netwerk van
eigen mobiele teams en dierenklinieken geeft Brooke gratis diergeneeskundige hulp en voorlichting
over dierenwelzijn. De Brooke-dierenartsen en hulpverleners zijn afkomstig uit het land zelf. Zij spreken de lokale taal en kennen de problematiek van binnenuit. Zodoende zijn zij in staat om het belang
van dierenwelzijn over te dragen op diereigenaren, hoefsmeden en andere belanghebbenden. Jaarlijks
helpt Brooke Hospital for Animals honderdduizenden werkdieren. Dankzij donateurs.

CONTACT: G.T. TOLUD / 020 -67 09 229 / INFO@BROOKE.NL / WWW.BROOKE.NL
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Dierenbescherming
De Dierenbescherming heeft als ideaal dat mensen in de samenleving duurzame invulling geven aan
welzijn, gezondheid en integriteit van ieder dier in Nederland. We beschermen dieren door het verlenen van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving.
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (kortweg Dierenbescherming) is met ca. 140.000
leden, donateurs en vrijwilligers, 30 dierenopvangcentra, 22 dierenambulanceafdelingen en 10 Gehoorzame Huishondscholen de grootste organisatie van ons land die opkomt voor de belangen van dieren
in Nederland. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming pakt dierenmishandeling en verwaarlozing aan, de dierenambulances staan klaar voor dieren in nood en de opvangcentra vangen jaarlijks
gemiddeld ruim 20.000 dieren op. Daarnaast zorgt het Beter Leven keurmerk voor een beter leven voor
miljoenen dieren.
De Dierenbescherming ijvert in samenwerking met Eurogroup for Animals hard voor verbetering van de
(Europese) wetgeving en stimuleert diervriendelijker gedrag. Tot slot werkt de Dierenbescherming aan
voorlichting en educatie over dierenwelzijn. De Dierenbescherming heeft de Erkenning van het CBF.

CONTACT: JANA VAN MUIJDEN / 088 - 81 13 066 / NALATEN@DIERENBESCHERMING.NL / WWW.DIERENBESCHERMING.NL
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DierenLot, voor hulp aan dieren in nood in Nederland.
DierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde en gewonde dieren in nood in Nederland: het
gaat hierbij om gezelschaps-, zwerf- en natuurdieren. Bewustwording van dierenleed is erg belangrijk. Dit realiseren wij samen met zelfstandige lokale- en regionale dierenhulporganisaties. DierenLot
ondersteunt hen financieel én helpt hen de zelfredzaamheid te verhogen.
DierenLot ondersteunt lokale en regionale dierenhulporganisaties en daarmee duizenden vrijwilligers
verspreid over Nederland. Juist dit fijnmazige netwerk van dierenhulpverleners is cruciaal om een probleem te identificeren en dieren in nood zelf te lokaliseren, op te zoeken en te helpen. Dieren kunnen
immers zelf niet om hulp vragen. Het werk van de vrijwilligers in onmisbaar voor de dieren. Bovendien
is een fijnmazig netwerk noodzakelijk om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de hulpverlening en
de bewustwording. Vrijwilligers moeten in hun eigen omgeving aan de slag kunnen en mensen die hun
huisdier kwijt zijn of een huisdier willen, moeten dit in hun directe omgeving kunnen vinden. Want hoe
groter de afstand hoe lager de bereidheid hiertoe.
Inmiddels ondersteunt DierenLot al zo’n 300 lokale en regionale dierenhulporganisaties door heel Nederland bij hun essentiële werk voor de dieren in nood in Nederland. Samen met hen geven wij dieren in
nood een betere, veilige toekomst.
CONTACT: SANDER VAN HESTEREN / 0183 - 56 39 12 / SANDER@DIER.NU / WWW.DIER.NU
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Ecomare, natuurmuseum en zeehondenopvang
Ecomare laat mensen de natuur van de wadden en de zee beleven, begrijpen en waarderen. In het
natuurmuseum gebeurt dat middels tentoonstellingen en een zeeaquarium. Excursies en familieactiviteiten ondersteunen deze doelstelling. Daarnaast is er een opvang voor hulpbehoevende
zeehonden en zeevogels.
In de opvang van Ecomare worden jaarlijks zo’n 100 jonge zeehonden verzorgd. Het zijn pups die hun
moeder zijn kwijtgeraakt en zieke dieren. In de Vogelopvang worden zeevogels verzorgd. Alle opgevangen
dieren worden na herstel weer vrijgelaten. Ecomare heeft ook een aantal vaste bewoners: gewone en grijze
zeehonden, ringelrobben, zeevogels, twee bruinvissen en de dieren in het Zeeaquarium. Via informatieborden en tijdens de dagelijkse voerpresentaties komen de bezoekers van alles te weten over deze dieren.
Het museum van Ecomare bevat verschillende tentoonstellingen: van een onderdompeling in het prachtige Werelderfgoed Waddenzee tot de Walviszaal met imposante skeletten van gestrande walvissen.
Daarnaast verzorgt Ecomare actieve buitenprogramma’s voor toeristen en schoolgroepen.
Ecomare wil mensen bewust maken van de waarde van de ons omringende natuur. We zijn allemaal
verantwoordelijk voor het behoud ervan!
CONTACT: MARION BARTH / 0222 - 31 77 41 / MARIONBARTH@TEXELSMUSEUM.NL / WWW.ECOMARE.NL
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De Ezelsociëteit
De Ezelsociëteit bekommert zich om het lot van verwaarloosde, mishandelde en bejaarde ezels én
ezels die van een transport zijn gered.
In Nederland zorgt De Ezelsociëteit voor ezels in nood. Dat zijn ezels die op straat zijn komen te staan
door ziekte, een verhuizing of geldgebrek van hun eigenaar. Bij de ezelopvang worden ook verwaarloosde
of mishandelde ezels gebracht, die door de Dierenbescherming in beslag zijn genomen. Bijna alle ezels,
waaronder ook ezels die door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (L.I.D.) of de Dierenpolitie
aangebracht zijn, worden in Zeist opgevangen.
De Ezelsociëteit vangt deze ezels op en herplaatst deze bij pleegadressen, die aan bepaalde eisen
moeten voldoen en jaarlijks een inspectie krijgen. Ook verzorgen zij cursussen over ezels (gedrag,
verzorging, medisch) en dienen zij als informatiepunt m.b.t. de veetransporten binnen in Europa.

CONTACT: HANS SIGNER / 034 - 34 91 371 / INFO@EZELSOCIETEIT.NL / WWW.EZELSOCIETEIT.NL
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Een goed hondenleven voor élke hond
Ook in Nederland worden nog veel honden mishandeld of verwaarloosd. De Hondenbescherming
zet zich in om hondenwelzijn te vergroten. Ze promoot daarnaast verantwoord hondenbezit, omdat
problemen vóór zijn, zo veel beter is voor de honden.
De Hondenbescherming vangt oude honden op die op straat dreigen te komen, bijvoorbeeld als hun
baasje ziek wordt of overlijdt. De grijze snuiten krijgen een warme mand, worden liefdevol verzorgd en er
wordt een nieuw thuis voor ze gezocht. Daarnaast ondersteunt de Hondenbescherming asielhonden in
het algemeen. Er wordt gezorgd voor (her)opvoeding van de honden, wat een verbeterde kans geeft op
een fijn, blijvend thuis.
Preventief adviseert de Hondenbescherming over de aanschaf van een hond, beïnvloedt wet- en regelgeving en verstrekt informatie materiaal voor (ouders en verzorgers van) kinderen en gemeenten. Middels
de FAIRPUP-campagne heeft de organisatie de strijd aangebonden tegen foute fokkers. Dierenmishandeling wordt bestreden via het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling waaraan de Hondenbescherming bijdraagt. Dit centrum helpt bij het vroegtijdig opsporen én stoppen van mishandeling van
honden en andere dieren.
CONTACT: ROY FATEHMOHAMED / 070 - 33 88 538 / ROY@HONDENBESCHERMING.NL / WWW.HONDENBESCHERMING.NL
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Alle dieren tellen, ook de 500.000 proefdieren.
Proefdiervrij gelooft in een toekomst zonder proefdieren. Wij financieren baanbrekend onderzoek en
informeren publiek, wetenschappers en studenten over proefdiervrije innovatie. We werken samen
met wetenschap, overheid en bedrijfsleven en vervullen hierbij een voortrekkersrol.
Fonds: Om de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek extra kracht bij te zetten, hebben we het Fonds
Proefdiervrij Onderzoek gestart.
Onderzoek: Door onderzoek te doen met bijvoorbeeld gekweekte menselijke hartspiercellen kan
gerichter gezocht worden naar een veiliger medicijn tegen kanker. Ook is het mogelijk onderzoek te doen
op menselijk tumorweefsel of op modellen waarbij menselijke lichaamscellen aan een computerchip
worden gekoppeld. Dit zijn twee voorbeelden van onderzoeken die beter zijn voor dier en mens.
Donateurs: Wij werken samen met 50.000 donateurs aan een proefdiervrije wereld. Steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat proefdieren daadwerkelijk kunnen worden vervangen door de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek. Samen met u kunnen we ons doel, de vervanging van alle dierproeven,
bereiken.
CONTACT: ELS JONKERS / 070 - 30 62 468 / JONKERS@PROEFDIERVRIJ.NL / WWW.PROEFDIERVRIJ.NL
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Huisdierenleed voorkomen
De Sophia-Vereeniging bestrijdt al meer dan 150 jaar huisdierenleed. Daarbij staan de belangen
van de huisdieren zelf voorop en niet die van hun eigenaren. Dat maakt de Sophia-Vereeniging in
Nederland uniek.
Je zou denken dat het in een welvarend land als Nederland goed geregeld is voor onze huisdieren. Maar
dat is vaak niet het geval. Huisdierenleed vindt plaats op grote schaal en dat moet aangepakt worden.
Enkele voorbeelden:
• Kerngezonde dieren worden door fokkers en handelaren gedood, enkel omdat hun vachtje niet de
goede kleur of tekening heeft.
• Asielen zitten overvol met gedumpte dieren omdat hun baasje niet van te voren nadacht over welke
zorg, opvoeding, tijd, geld en aandacht het huisdier nodig heeft.
• Rasdieren worden doorgefokt terwijl ze ernstig lijden onder lichamelijke en erfelijke afwijkingen.
Dit dierenleed moet niet alleen bestreden worden, maar vooral voorkomen. Daarom zetten wij ons in
voor betere dierenbeschermende wetten, meer handhaving en strenge controles. Daarnaast zijn publiekscampagnes en voorlichting hard nodig om potentiele huisdiereigenaren te bereiken.
Dat onze aanpak werkt, blijkt uit de veranderingen die we in onze lange bestaansgeschiedenis teweeg
hebben gebracht. Vaak is daar een lange adem voor nodig, want politieke en maatschappelijke processen
kosten veel tijd.
CONTACT: STEFFIE VAN HORCK / 020 - 62 36 167 / INFO@SOPHIA-VEREENIGING.NL / WWW.SOPHIA-VEREENIGING.NL
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Stichting Vrienden van MeerZoo
Vrienden van MeerZoo zet zich in voor de opvang van invasieve en exotische dieren. Deze dieren
krijgen dankzij de stichting een passend en blijvend onderkomen in dierenpark MeerZoo. Hier geeft
de stichting educatie over deze dieren, omdat er nog veel onbekend is over deze soorten en de noodzaak om opvang aan te bieden.
In de afgelopen jaren heeft Stichting Vrienden van MeerZoo veel dieren kunnen opvangen en een
prachtig verblijf kunnen bieden voor de rest van hun leven. Onder deze dieren zijn ook invasieve exoten,
deze dieren mogen door nieuwe wetgeving niet meer gehouden worden zonder vergunning. Stichting
Vrienden van MeerZoo is een van de weinige organisaties die deze dieren op mag vangen. Het gaat
bijvoorbeeld om wasberen, neusberen, wasbeerhonden, ibissen, eekhoornsoorten en nog veel meer.
Als Vrienden van MeerZoo deze dieren niet zou opvangen, betekent het voor deze dieren vaak dat ze
ingeslapen moeten worden, dat mag natuurlijk niet gebeuren!
Ook vangt de stichting als specialist exotische dieren op zoals slangen, schildpadden en hagedissen.
In Nederland is er namelijk veel opvang voor huisdieren als katten en honden, maar voor de exotische
huisdieren is het vaak niet mogelijk om opvang te vinden.
CONTACT: JAN VAN HET MEER / 0527 - 20 44 95 / INFO@VRIENDENVANMEERZOO.NL / WWW.VRIENDENVANMEERZOO.NL
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Een dierwaardig leven voor alle dieren in de vee-industrie
Van de dieren die voor bodemprijzen de toonbank over gaan, weten we één ding zeker: ze hebben vrijwel allemaal een afschuwelijk leven gehad. Een leven in een wereld van beton en staal met
nauwelijks ruimte of daglicht. Veel dieren halen de eindstreep niet maar sterven voortijdig een vaak
langzame en pijnlijke dood.
Wakker Dier strijdt voor drastische hervorming van de voedingsindustrie. Wij zien minder én beter vlees
als de oplossing voor het massale dierenleed. Wakker Dier wijst de schuldigen in de keten aan en roept
hen ter verantwoording. Dat is de snelste manier om het systeem te veranderen.
Inmiddels zijn we een invloedrijke partij die continu van zich laat horen. En met succes. Zo zijn het
legbatterij-ei en de plofkip uit vrijwel alle Nederlandse supermarkten verdwenen.
We hebben nog een lange weg te gaan. Maar we houden vol totdat onze droom is bereikt: een dierwaardig leven voor alle dieren. Opgeven is geen optie. Omdat we de dieren nooit in de steek mogen laten.
Mogen we op u rekenen? Namens de dieren: dank u wel.
CONTACT: JUDITH ZAAL / 020 - 46 04 210 / DONATEUR@WAKKERDIER.NL / WWW.WAKKERDIER.NL
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Wereldwijd dieren beschermen
Samen met onze supporters beschermen we al meer dan 35 jaar dieren wereldwijd. Elke dag zijn
dieren het slachtoffer van verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting. Dieren verdienen een leven
zonder pijn en leed. Deze droom kunnen we niet bereiken zonder uw hulp; alleen samen kunnen we
een wereld zonder dierenleed bereiken.
Wereldwijd werken we aan blijvende oplossingen voor wilde dieren (zoals olifanten en beren), dieren in
gemeenschappen (zoals honden), dieren in de veehouderij (zoals koeien, varkens en kippen) en dieren
getroffen door natuurrampen. We leveren directe noodhulp, geven voorlichting aan overheden en gemeenschappen, zodat zij hun dieren beter kunnen beschermen en leren goed voor hun dieren te zorgen
en we lobbyen voor betere wetten en regels.
Vele successen hebben al bijgedragen aan het verbeteren van de levens van miljoenen dieren. Helaas is
er nog ongelofelijk veel te doen. Met uw steun door een gift in uw testament zorgt u ervoor dat we ons
werk kunnen voortzetten. U hoeft niet over een groot vermogen te beschikken om na te laten. We zijn
blij met iedere gift, want alle giften zorgen ervoor dat een wereld zonder dierenleed werkelijkheid kan
worden. Hartelijk dank namens de dieren.
CONTACT: ERIKA FREY / 06 - 18 41 58 29 / ERIKAFREY@WORLDANIMALPROTECTION.NL / WORLDANIMALPROTECTION.NL

152

GOEDE
DOELEN
GIDS

WELZIJN

WELZIJN

153

Thuis in rouw
Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren in Nederland die te maken krijgen met de
dood. Wij ondersteunen hen, hun ouders en de verdere omgeving in het zelfhelend vermogen van
kind en gezin.
Achter de Regenboog wil ervoor zorgen dat een kind, dat een dierbare heeft verloren door de dood,
alleen of samen met het gezin, lotgenotencontact kan ervaren en daarmee onder meer kan ervaren
dat het niet alleen is met zijn ervaringen. Daarom biedt Achter de Regenboog lotgenotenweekenden en
verwante activiteiten aan.
Daarnaast wil Achter de Regenboog ervoor zorgen dat informatie en advies over kind en rouw breed
toegankelijk is. Daarom biedt Achter de Regenboog haar Informatie & Advies-dienst en verwante
activiteiten aan.

CONTACT: BEN GORTER / 06 - 53 36 77 86 / INFO@ACHTERDEREGENBOOG.NL / WWW.ACHTERDEREGENBOOG.NL
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Wij zijn er voor alle mensen met een visuele beperking
Je zicht moeten missen heeft ingrijpende gevolgen. Het Bartiméus Fonds is er voor alle mensen die
slechtziend of blind zijn. Wij halen alles uit de kast om mogelijk te maken dat zij voluit kunnen meedoen in onze samenleving. Want uiteindelijk gaat het niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om
hoeveel procent je leeft.
Mensen die slechtziend of blind zijn willen net zo leven als ieder ander. Dat is niet vanzelfsprekend in
een samenleving die in hoog tempo visueler en digitaler wordt.
Het Bartiméus Fonds helpt met onderwijs, hulpmiddelen, begeleiding en onderzoek. U kunt denken
aan voel- en hoorbare lesmiddelen, technologie die de zelfredzaamheid vergroot en onderzoek om
oogaandoeningen beter te kunnen behandelen.
Daarnaast proberen we mensen bewust te maken van waar mensen met een visuele beperking
- soms letterlijk - tegenaan lopen.
Wij zijn volledig afhankelijk van giften en ontvangen geen overheidssubsidie.

CONTACT: MARIANNE KOPPENOL / 030 - 693 50 50 / INFO@BARTIMEUSFONDS.NL / WWW.BARTIMEUSFONDS.NL
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Gun gezinnen met een gehandicapt kind een vakantie.
Een weekje erop uitgaan is voor gezinnen met een complex gehandicapt kind niet vanzelfsprekend.
Ze zijn immers altijd - 24/7 - afhankelijk van de juiste zorg, hulpmiddelen en een aangepaste omgeving. Het Bio Vakantieoord heeft álle voorzieningen in huis en biedt deze gezinnen een fijne én
betaalbare vakantie.
Voor de meeste gezinnen is het vanzelfsprekend om met elkaar op vakantie te gaan. Voor een gezin
met een gehandicapt kind ligt dat heel anders. Een vakantie vraagt veel voorbereiding en geeft stress; in
reguliere vakantieparken ontbreken hulpmiddelen en het is onmogelijk om alles mee te nemen. Ouders
en kinderen voelen zich vaak onbegrepen en nagestaard.
Het Bio Vakantieoord is hét vakantiepark waar werkelijk alle kinderen onbeperkt kunnen genieten en
veilig kunnen spelen. Waar ouders elkaar ontmoeten, waar vriendschappen ontstaan en waar niemand
opvalt door zijn handicap. Alle noodzakelijke hulpmiddelen zijn bij ons standaard in huis. Bovendien is
er een manege, een zwembad en een bioscoop die zijn toegespitst op de beperkingen van het kind. Een
dergelijke vakantie is normaal gesproken onbetaalbaar. Dankzij de steun van onze donateurs betalen
gezinnen slechts 30% van de kosten. Steun ons en help een vakantie betaalbaar te houden.
CONTACT: CHRISTEL BEENTJES / 026 - 48 38 270 / CHRISTEL.BEENTJES@STICHTINGBIO.NL / WWW.STICHTINGBIO.NL
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Bluyssen F onds
Voor mensen met een beperking

Beleidsplan
2018 – 2022
Zorg voor verstandelijk
en/of lichamelijk gehandicapten
Het Bluyssen Fonds spant zich in om, binnen haar doelstelling en mogelijkheden, financiële hulp
Inhoudsopgave:
te bieden aan individuele gehandicapten, onontbeerlijk voor een harmonisch samenleven met de
1. Inleiding
omgeving
of de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van het individu.

2. Missie, doelstellingen en beleid
3. Visie en ambitie
4. verstrekken
Interne ontwikkelingen
en organisatie
Wij
hulp in materiële
zin, wanneer en voor zover voldoende aannemelijk is gemaakt:
5. Externe ontwikkelingen en activiteiten
6. Kansen en bedreigingen
• 7.datStrategische
die hulp onontbeerlijk
is voor
een acceptabel persoonlijk of sociaal functioneren van betrokkene en
keuzes 2018
- 2022

• dat de daarvoor nodige financiële middelen niet kunnen worden opgebracht uit eigen
middelen of andere bronnen en evenmin gedekt kunnen worden middels het geldende sociale
voorzieningenstelsel.
In de afgelopen jaren hebben wij gehandicapte medemensen daadwerkelijk kunnen helpen met o.m.:
woning aanpassingen en - inrichting; mobiliteit; hulpmiddelen, computer apparatuur; studiekosten;
kleding en medische behandelingen.

Beleidsplan 2018-2022 Bluyssen Fonds
Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 20 november 2018

1

CONTACT: A.F.M. VAN BUSSEL / 06 - 51 57 85 15 / ANTONVANBUSSEL@LIVE.NL / WWW.BLUYSSENFONDS.NL
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CliniClowns brengen vrolijkheid en lichtheid
CliniClowns zet zich in voor zieke kinderen, kinderen met een beperking en voor mensen met
dementie. Met spel en humor zorgen professionele CliniClowns voor afleiding en plezier. Ze maken
contact met het positieve en gezonde in iemand. Zorgen, angst en stress verdwijnen naar de
achtergrond. Zo draagt CliniClowns bij aan menslievende zorg.
De CliniClowns spelen in bijna alle Nederlandse ziekenhuizen met een kinderafdeling, de psychiatrie,
revalidatieklinieken, hospices, speciale scholen, kinderdagverblijven en in zorginstellingen voor mensen
met dementie. Ook via de CliniClowns App kunnen kinderen live contact met de clowns maken.
Wij krijgen geen subsidie en kunnen ons werk alleen doen dankzij sponsoren en donateurs.
Helpt u ook mee?

CONTACT: FRANCES KUIJS / 033 - 46 99 040 / FRANCES@CLINICLOWNS.NL / WWW.CLINICLOWNS.NL
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In actie voor LHBTI’s
COC Nederland streeft naar een diverse en inclusieve wereld waarin iedereen zichtbaar zichzelf mag
zijn. Al sinds 1946 komt COC Nederland op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en trans- en intersekse personen (LHBTI’s). Wij zetten ons dan ook in voor de gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland. De solidariteit naar LHBTI’s is echter onbegrensd
en COC Nederland is ook actief in het buitenland, in meer dan 35 landen. COC beschikt als één van de
weinige LHBTI-organisaties ter wereld over een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties.
Kracht van binnenuit
Onze werkwijze is inside-out: we ondersteunen LHBTI’s en hetero’s om zélf van binnenuit verandering tot
stand te brengen. De kracht van binnenuit heeft vaak meer impact dan beïnvloeding van buitenaf. Bovendien bereiken we méér wanneer miljoenen hetero’s en LHBTI’s meedoen bij het streven naar emancipatie,
sociale acceptatie en gelijke rechten.
Gedreven voorvechters
Frontliners zijn cruciaal in onze aanpak. Het zijn de gedreven voorvechters in de frontlinie van het acceptatieproces. Een lesbische scholier die op haar school met onze steun een Gender & Sexuality Alliance (GSA)
opzet. Een Oegandese transgender die we in staat stellen om LHBTI-mensenrechtenschendingen bij de
VN aan de kaak te stellen.
CONTACT: CHERINE MATHOT / 020 - 62 34 596 / CMATHOT@COC.NL / WWW.COC.NL

fotograaf: Geert van Tol
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Een assistentiehond is gewoon bijzonder
Stichting De Hond Kan De Was Doen verzamelt gelden om daarmee voor kinderen en volwassenen
met een fysieke of psychische beperking trainingen met hun assistentiehond te bekostigen. Daarmee
vergroten we de zelfredzaamheid en vrijheid van mensen.
Een assistentiehond betekent heel veel voor mensen met een beperking
Niets is meer vanzelfsprekend als je leeft met een beperking of langdurige ziekte. Je dagelijkse activiteiten
vergen meer energie, meer tijd en meer hulp. Hele simpele dingen zijn ineens een groot probleem. Hoe
ga je daarmee om en wat kun je doen om niet elke keer weer om hulp te hoeven vragen? Een assistentiehond kan op een hele mooie en praktische manier helpen! Dáár zetten wij ons voor in.
Fondsenwerving
Wij werven fondsen voor de opleiding van hulphonden of assistentiehonden in de thuissituatie. Zo’n
opleiding is kostbaar en in veel gevallen niet voor de betrokkene op te brengen. In de opleiding krijgen
zowel de hond als zijn ‘baas’ training. Dat gebeurt thuis en dat zorgt er voor dat de assistentiehond
meteen hulp op maat leert bieden. Het baasje leert tegelijkertijd door het trainingsprogramma zijn eigen
zelfredzaamheid te vergroten.
CONTACT: P. KORFF DE GIDTS / 06 - 13 48 70 34 / BESTUUR@DEHONDKANDEWASDOEN.NL / WWW.DEHONDKANDEWASDOEN.NL
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Vrienden van
Samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven
De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Vanuit onze Bijbelse missie staan we klaar
voor kinderen, jongeren en volwassenen met verslavingsproblemen of psychische nood. Voor veel
onderdelen van ons werk zijn we afhankelijk van giften. Dit maakt Vrienden van De Hoop financieel
mede-mogelijk.
Wij strekken onze handen uit naar mensen in nood, zoals kwetsbare kinderen, daklozen, verslaafden en
mensen met psychische problemen. We worden gedreven door het geloof in God die omziet naar mensen.
Voor veel projecten ontvangt De Hoop geen overheidssteun, zoals de inloophuizen voor mensen die eenzaam of dakloos zijn, de werkervaringsplekken voor cliënten en de pastorale zorg die zij zo nodig krijgen.
Wij kunnen deze mensen alleen helpen dankzij u. Help mee en word een vriend van De Hoop! Dit kan
door te bidden, als donateur of als deelnemer aan onze sportieve evenementen ‘Vrouwen lopen voor
Vrouwen’ of ‘Cycle for Hope’. Kijk op vriendenvandehoop.nl.

CONTACT: SAMUËL SIAHAIJA / 078 - 61 11 355 / S.SIAHAIJA@VRIENDENVANDEHOOP.NL / WWW.VRIENDENVANDEHOOP.NL
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Een beetje natuur voor elk kind
Natuurervaring is onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen, in de natuur gebruiken kinderen
namelijk hersengebieden, die in de stad nauwelijks tot ontwikkeling komen. De Stad Uit van stichting
Lekker Groen brengt kinderen uit de stenige stadswijken in contact met echte natuur op het
Rotterdamse platteland. De Stad Uit zet zich als enige al tien jaar in voor deze Rotterdammertjes.
Voor kinderen maakt een beetje groen een groot verschil. De Stad Uit is hard nodig want kinderen
komen er echt niet vanzelf. Veertig procent van de kinderen heeft te maken met armoede en de consequenties daarvan. Zoals kinderdiabetes en concentratieproblemen. Wij doen wat vroeger Jantje Beton
deed, kinderen aan de hand mee de natuur in. In de natuur beleven zij onvergetelijke avonturen; bomen
klimmen, paddenstoelen zoeken, slootje springen en nog veel meer. Het lijkt heel gewoon maar het is het
al lang niet meer.
Help ons mee om de jeugd actief, slim en gezond te houden en steun De Stad Uit.

CONTACT: G. FELDKAMP / 06 - 44 37 79 00 / INFO@DESTADUIT.NL / WWW.DESTADUIT.NL
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Dream4Kids; Een toekomst met een lach!
Zo mooi als het leven kan zijn, zo traumatisch kan het ook uitpakken. In Nederland zijn er 2 kinderen
per klas die opgroeien met een trauma. Als maatschappij moeten we hierin onze verantwoordelijkheid willen én durven nemen, zodat kinderen weer onbevangen naar de toekomst kijken!
Dream4kids zorgt ervoor dat die ene hele grote mooie droom van een getraumatiseerd kind uitkomt. Het
is een eerste belangrijke stap om deze kinderen te laten zien dat er ook mensen zijn die het beste met
ze voor hebben. Mensen die hen weer vertrouwen geven en laten zien dat het leven ook gaaf, leuk en fijn
kan zijn. De droomdagen van Dream4Kids kunnen een trauma niet wegnemen. Wel kunnen we de impact
reduceren en kinderen ondersteunen op weg naar een normaal en onbekommerd leven. Een start van
een nieuwe levensfase; een toekomst met een lach!
Dream4Kids is een stichting die zich inzet voor deze kinderen. Als onderdeel van het behandeltraject
organiseert Dream4Kids droomdagen voor getraumatiseerde kinderen. De stichting is volledig afhankelijk
van de inzet en bijdragen van particulieren, bedrijven en vrijwilligers.

CONTACT: TIALDE POSTMA / 073 - 64 28 890 / INFO@DREAM4KIDS.NL / WWW.DREAM4KIDS.NL
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Elk kind de kans om ‘gewoon’ te sporten!
De Esther Vergeer Foundation geeft kinderen met een lichamelijke beperking de kans om ‘gewoon’
te sporten op een gewone vereniging. Wekelijks sporten zorgt ervoor dat je fysiek sterker wordt,
vrienden maakt en de kracht van zelfvertrouwen leert kennen. Zelfvertrouwen dat je zo hard nodig
hebt om verder te komen in het leven!
De Esther Vergeer Foundation is actief op bijna 30 sportverenigingen in Nederland. Op al die verenigingen geven wij kinderen/jongeren met een fysieke beperking de kans om wekelijks ‘gewoon’ te sporten;
net als ieder ander kind.
Esther: “Nadat ik op mijn 8-ste een dwarsleasie kreeg, heb ik ondervonden wat sport voor je kan betekenen. Sport heeft mij ongelooflijk veel gebracht. Ik heb geleerd wat ik wel en wat ik niet kan. Het heeft mij
gemaakt tot wie ik nu ben. Ik ben er van overtuigd dat wekelijks sporten er voor zorgt dat je de kracht van
zelfvertrouwen leert kennen en dat willen we de kinderen graag laten ervaren.”
Regelmatig komen de kinderen een eerste keer met knikkende knieën aan om met een clinic mee te
doen. Ze vinden het spannend en weten niet of ze het wel kunnen. Ook voor de ouders is dit een spannend moment: gaat het wel goed, is het niet te moeilijk en/of te vermoeiend. Als we een aantal maanden
later weer een keer op een training op de vereniging komen kijken, zien we ondeugende, stoere kids die
heel veel plezier hebben; dat is dus de kracht van sport!
CONTACT:
MARIE-LOUISE LEMMEN / 06 - 51 89 38 49 / MARIE-LOUISE@ESTHERVERGEERFOUNDATION.NL / WWW.ESTHERVERGEERFOUNDATION.NL
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Als één team achter de sporters met een handicap
Fonds Gehandicaptensport zet zich al jaren in voor de gehandicaptensport in Nederland. Met één
doel voor ogen: de achterstand van sportparticipatie van sporters met een handicap wegnemen en
zo de gehandicaptensport in Nederland verder in topconditie te brengen.
Fonds Gehandicaptensport heeft drie hoofdactiviteiten te weten:
• het werven van (financiële) middelen,
• het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk
(t.b.v. het financieren van sportevenementen, het aanschaffen van aangepast sport- en spelmateriaal
en voor bouwtechnische aanpassingen van de sportlocatie) en
• het geven van voorlichting.

CONTACT:
BREGJE VAN GRINSVEN / 06 - 10 74 07 09 / BREGJE@FONDSGEHANDICAPTENSPORT.NL / WWW.FONDSGEHANDICAPTENSPORT.NL
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Sterker dan ooit
Fonds Slachtofferhulp zet zich in voor slachtoffers in Nederland. Wij geloven in de veerkracht van
mensen, maar soms is professionele hulp nodig om het leven weer op te kunnen pakken.
Het zal je maar gebeuren dat je, buiten jouw schuld om, plotseling te maken krijgt met een misdrijf,
ongeval of ramp. In ons land overkomt dat ieder jaar zo’n 1,7 miljoen mensen. Velen van hen lopen
daardoor vast en kampen onnodig lang met problemen op psychisch, juridisch en financieel gebied.
De juiste hulp op het moment dat jij dat nodig hebt, is dan essentieel om ernstige gevolgen te beperken.
Fonds Slachtofferhulp investeert in wetenschappelijk onderzoek, nieuw hulpaanbod, voorlichting,
belangenbehartiging en lotgenotencontact. Zo wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de
slachtofferhulpverlening en de positie van slachtoffers. De eigen veerkracht en de kracht van vernieuwing
staan hierbij centraal.
Wij kunnen ons werk alleen doen dankzij steun uit de samenleving en zijn afhankelijk van particulieren
zoals u. Steun aan slachtoffers is hard nodig – mogen we op u rekenen?

CONTACT: KIRSTEN SNEL / 070 - 36 35 936 / SNEL@FONDSSLACHTOFFERHULP.NL / WWW.FONDSSLACHTOFFERHULP.NL
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De onafhankelijke voedselwaakhond
foodwatch zet zich in voor het recht om te weten wat we eten, en het recht op voedsel dat mens en
milieu geen schade toebrengt: gezond, veilig en eerlijk voedsel. Politiek en voedingsindustrie moeten
hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van de voedselveiligheid en volksgezondheid.
Eten is een voorwaarde om te overleven. Maar wat we eten, bepalen we niet zelf. De voedingsindustrie is
almachtig, en stelt zelf de spelregels op. Als consument ben jij daarvan de dupe.
Als dé onafhankelijke voedselwaakhond stelt foodwatch misstanden in de voedingsindustrie aan de kaak
en leggen wij de vinger op de zere plekken. Wij doen onderzoek, starten rechtszaken en voeren actie om
verandering teweeg te brengen in het belang van de consument. Onze campagnes leiden tot maatschappelijke discussie, brengen politieke veranderingen teweeg en hebben een preventieve werking op de
industrie. Ook passen fabrikanten na onze acties vaak hun producten of verpakkingen aan.
foodwatch is een ANBI-instelling zonder winstoogmerk en accepteert geen geld van de overheid of
voedingsindustrie. Als consumentenrechtenorganisatie is foodwatch er vóór en dankzij jou. Iedereen kan
foodwatch donateur of sympathisant worden, en kan ons werk steunen.
CONTACT: NICOLE VAN GEMERT / 020 - 77 41 079 / NICOLE.VAN.GEMERT@FOODWATCH.NL / WWW.FOODWATCH.NL

WEET JIJ WAT JE EET?
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Eenzaamheid is de grootste handicap
“Dat ik er anders uit zie, is niet erg. Geen vriendjes, dat is pas erg.” Door haar handicap is Robin vaak
eenzaam, net als 100.000 andere gehandicapte kinderen in ons land. Help ons om speeltuinen, sportclubs en scholen toegankelijk te maken, zodat kinderen met en zonder handicap elkaar ontmoeten
en vrienden maken.
62% van de mensen met een handicap is eenzaam, en dat begint al op jonge leeftijd. Spelen met vriendjes is lastig als 9 van de 10 speelplekken ontoegankelijk zijn. Ook op sportverenigingen kunnen ze vaak
niet terecht. Bijna 10.000 kinderen met een handicap gaan niet naar school en veel anderen gaan naar
speciale scholen ver van huis, waardoor ze geen vriendjes maken in hun eigen buurt.
Dat levert niet alleen verdrietige situaties op, zoals kinderen die nooit worden uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes. Het schaadt ook hun ontwikkeling. Want juist door samen te spelen, leren kinderen
belangrijke lessen voor het leven.
Met onze donateurs en vrijwilligers maken we speeltuinen toegankelijk. We introduceren aangepaste sporten bij gewone sportclubs. En we richten Samen naar School klassen op binnen gewone scholen. Zodat
kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen, sporten en leren. Geen kind zonder vriendjes!
CONTACT: LISETTE VENKER / 020 - 67 91 200 / LVENKER@NSGK.NL / WWW.NSGK.NL
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Haarwensen
Stichting Haarwensen schenkt al meer dan 10 jaar haarwerken aan kinderen tot en met 18 jaar die,
door medische behandelingen of een andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid), hun eigen haar
verliezen.
Per jaar verliezen zo’n 600 jonge kankerpatiëntjes hun haar door chemotherapie. Daarnaast krijgen
tientallen kinderen te maken met haaruitval als gevolg van alopecia (kaalhoofdigheid) of een medische
ingreep. Deze kinderen zouden er alles voor over hebben om weer met een volle haardos door het leven
te kunnen. Een mooi haarwerk kan ervoor zorgen dat een kind het zelfvertrouwen terugkrijgt en zich niet
anders voelt dan zijn of haar leeftijdsgenootjes. Maar goede haarwerken zijn vaak onbetaalbaar en er
wordt slechts een klein gedeelte door de verzekering vergoed.
Wij bieden deze kinderen de keuze uit een grote collectie haarwerken van hoge kwaliteit, zonder dat
daaraan voor hen kosten verbonden zijn. Door donaties van haar en financiële giften kunnen wij de
haarwerken kosteloos aanbieden. Zonder deze donaties kunnen wij deze kinderen niet verblijden met
een prachtig haarwerk.

CONTACT: DAPHNE KUIJLENBURG / 0297 - 74 53 00 / INFO@HAARWENSEN.NL / WWW.HAARWENSEN.NL
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Iedereen eerlijke kansen
HandicapNL droomt van een Nederland waarin iedereen met een handicap écht kan meedoen. Wij
willen een maatschappij waarin je eigen keuzes kan maken en weerbaar bent. Waar zichtbaar is
wat je talent is en niet wat je beperkt. HandicapNL zorgt ervoor dat iedereen met een handicap een
eerlijke kans krijgt om mee te doen.
Zo bereiken we ons doel:
1. Meedoen begint bij jezelf. Wij helpen mensen met een handicap hun talenten en vaardigheden te
ontwikkelen. Zo staan ze sterker in het leven. Voorbeelden: rolstoelvaardigheidstrainingen, Rugzakrun.
2. Wij steunen de naasten van mensen met een handicap balans te vinden tussen draagkracht en
draaglast. Voorbeelden: Gebaar van Waardering, aangepaste vakanties met zorg.
3. Wij geven gelegenheid aan mensen met een handicap om contacten te maken met lotgenoten.
Her- en erkenning geeft kracht, steun en vreugde. Voorbeelden: [Buddies], ABCDate.
4. We zorgen voor zichtbaarheid van de mogelijkheden van mensen met een handicap en steunen
oplossingen voor het creëren van een inclusieve samenleving. Voorbeelden: Knoop Gala,
Toegankelijke muziekfestivals, crowdfunding Kees vliegt uit.

CONTACT: KARIN VAN DER LEEST / 030 - 236 37 77 / KARIN@HANDICAP.NL / WWW.HANDICAP.NL
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Militairen, veteranen en hun thuisfront verdienen steun!
Hulp voor Helden wil het welzijn bevorderen van militairen, veteranen en hun thuisfront. Met hun
inzet voor vrede en veiligheid beschermen zij wat ons dierbaar is. Dit vraagt soms grote offers.
Daarom verdienen militairen, veteranen én hun thuisfront onze steun!
Wij bevorderen het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront. Bijvoorbeeld door projecten als
Veteranenhond en de MissionKit.
Een veteranenhond geeft veteranen die als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen met een chronische
Post Traumatische Stress Stoornis kampen, aanzienlijk meer kwaliteit van leven. Ook het leven van hun
partners en kinderen wordt met de komst van een PTSS-hulphond enorm verlicht.
De MissionKits bevatten o.a. schrijfboeken die zijn bedoeld om de communicatie tussen militairen die op
missie gaan en hun thuisfront zowel tijdens de uitzending als bij terugkeer te verdiepen. Een aftelkalender (‘over hoeveel nachtjes komt papa of mama weer thuis?’) helpt kleinere kinderen om hun gevoelens
te uiten, het gemis te delen en in perspectief te plaatsen.
Draagt u militairen, veteranen en hun thuisfront een warm hart toe? Word dan donateur of steun één
van onze projecten!
CONTACT: JOS BROUWER / 055 - 35 54 039 / J.BROUWER@HULPVOORHELDEN.NL / WWW.HULPVOORHELDEN.NL
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Voor iedereen de juiste hulphond!
Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke hulpvraag door de inzet van een
hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. De stichting heeft de ambitie
om jaarlijks minimaal duizend kinderen en volwassenen te helpen met de inzet van een hulphond.
Hulphond Nederland heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook
jongeren met gedrags- of psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en
(licht) verstandelijke beperkingen blijken gebaat bij de inzet van hulphonden.
De hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan te leren.
Zo helpen hulphonden jaarlijks vele kinderen en volwassenen én hun omgeving aan een betere kwaliteit
van leven.

CONTACT: PATRICIA REIJKERS / 0486 - 42 27 23 / P.REIJKERS@HULPHOND.NL / WWW.HULPHOND.NL
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Het Humanistisch Verbond. Sinds 1946.
Vrij denken, samen leven. Het Humanistisch Verbond is de enige onafhankelijke organisatie die staat
voor een vrije en humane samenleving. We komen in actie als keuzes over leven, liefde en dood in
gevaar komen. Wij agenderen en inspireren. Wij staan voor vrijheid.
Wij werken aan een samenleving waarin mensen gelijk worden behandeld en waardig met elkaar samen
leven. Wij willen dat mensen die niet (meer) geloven veilig zijn en gehoord worden. Dat mensen die zich
lhbtqia+ noemen niet hoeven te vrezen voor geweld of verstoting. Dat iemand die aan euthanasie of
abortus denkt een weloverwogen keuze kan maken. Dat iedereen kan rekenen op onafhankelijke hulp bij
geestelijke nood en levensvragen. Dat de zorg zo is ingericht dat mensen tot het einde toe menswaardig
kunnen leven. En wij willen volgende generaties een betekenisvol leven meegeven. Dat zij vrij kunnen
denken, doen en leven. We zijn ervan overtuigd dat om vrij te zijn, je elkaar nodig hebt. Daarom willen we
een samenleving waarin we elkaar steunen het leven beter en vrijer te maken.
Onze werkstichting Steunfonds Humanisme is sinds 1957 gespecialiseerd in het zorgvuldig afwikkelen
van nalatenschappen. Wilt u het Steunfonds te benoemen als executeur, neem dan contact op via
020 - 52 19 036.
CONTACT:
MEDEWERKERS VAN DE STICHTING / 020 - 52 19 036 / STEUNFONDS@HUMANISTISCHVERBOND.NL / WWW.HUMANISTISCHVERBOND.NL
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Humanitas is er voor iedereen
Humanitas vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Onze
hulp is gratis, altijd in de buurt en voor iedereen. Het allerbelangrijkste is dat onze deelnemers zeggen:
‘Dankzij het contact met een Humanitas vrijwilliger kan ik mijn leven zelf weer oppakken.’
Onze vrijwilligers zijn het hart van de organisatie. Zij helpen mensen weer op weg. Al onze vrijwilligers
worden geschoold voor ze aan de slag gaan, zodat we als Humanitas ondersteuning op maat kunnen
bieden. Deze hulp bestaat uit meer dan 700 activiteiten. Alle activiteiten vallen onder zes thema’s:
• Eenzaamheid: sociale contacten leggen en onderhouden
• Verlies: omgaan met rouw, echtscheiding of andere vormen van verlies
• Opvoeden: over ouderschap
• Opgroeien: een fijne jeugd hebben
• Detentie: leven tijdens en na gevangenschap
• Thuisadministratie: organisatie van financiële zaken
We hebben 82 afdelingen door het hele land. Er is dus altijd wel een afdeling in de buurt. Onze afdelingen
weten precies wat er in een regio speelt. Zo kunnen we steeds de hulp bieden waar behoefte aan is.
CONTACT: REGINA ENGELS / 020 - 52 31 100 / R.ENGELS@HUMANITAS.NL / WWW.HUMANITAS.NL
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Deze tijd vraagt om natuur!
IVN Natuureducatie verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én
belangrijk natuur is.
IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de huidige samenleving is de
mens echter te ver van de natuur af komen te staan. Nog nooit groeiden zoveel mensen op in een drukke, stedelijke omgeving. IVN wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun
hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving en aan de
individuele gezondheid en het welzijn van mensen.
We werken vanuit vier thema’s: Kind & Natuur, Natuur in de Buurt, Natuur & Recreatie en Natuur &
Gezondheid. Met een landelijke organisatie bestaande uit beroepskrachten en vrijwilligers bereiken we
jaarlijks honderdduizenden kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes beleven we samen hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is.
Voorbeelden van activiteiten en projecten zijn de Natuurgidsenopleiding, Tiny Forest, #2uurnatuur
Challenge en Slootjesdagen campagne en de duizenden lokale excursies en activiteiten die evenzoveel
vrijwilligers jaarlijks organiseren en begeleiden.
CONTACT: WANDER VAN DER KOLK / 020 - 622 81 15 / INFO@IVN.NL / WWW.IVN.NL
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Stop nooit met spelen!
Jantje Beton is het enige goede doel in Nederland dat bezig is met het verbeteren van de speelomgeving van alle kinderen (art. 31 Kinderrechtenverdrag). Waar mogelijk betrekt Jantje Beton de
kinderen actief bij de ontwikkeling en realisatie van de speelprojecten (art. 12 Kinderrechtenverdrag).
Kinderen uit achterstandswijken of kinderen die in andere kwetsbare situaties verkeren hebben een
extra steuntje in de rug nodig. Voor al deze kinderen zet Jantje Beton zich in voor meer ruimte om te
spelen, zowel met speelplaatsen als ruimte in agenda’s. Want spelen is niet alleen het belangrijkste
onderdeel van een gezond leven, het is ook nog eens het leukste!
We stimuleren duizenden kinderen om meer te spelen door de volgende projecten en activiteiten:
Samen met kinderen werken we aan meer Speelse Buurten om onze droom dat kinderen één uur per
dag intensief buitenspelen, dichterbij te brengen. We organiseren landelijke acties zoals de Buitenspeeldag en Buitenlesdag. We ondersteunen 520 NUSO speeltuinen. Én we doen speciale projecten
voor kwetsbare kinderen, waarbij spelen en bewegen wordt ingezet om kinderen in hun kracht te
zetten. Wil je meespelen of meehelpen? Kijk op www.jantjebeton.nl.

CONTACT: MARGRET VAN GAALEN / 030 - 24 47 000 / M.VANGAALEN@JANTJEBETON.NL / WWW.JANTJEBETON.NL
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De Johan Cruyff Foundation geeft kinderen de ruimte om
te sporten.
De Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt al meer dan 20 jaar overal ter wereld sportactiviteiten
voor (kwetsbare) kinderen. Met onze sportprojecten voor kinderen met een beperking, Cruyff Courts
en Schoolpleinen14 geven we deze kinderen de ruimte om te sporten en spelen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Ruimte om het beste uit zichzelf te halen.
Voor kinderen met een handicap is sport en bewegen belangrijk. Daarom spannen wij ons in om sport voor
kinderen met een beperking toegankelijker te maken.
Daarnaast creëren wij veilige speelplekken in de wijk, Cruyff Courts. Hier kunnen kinderen sporten en
kennismaken met het belang van saamhorigheid, vriendschappen sluiten, hun eigen talenten ontdekken en
ervaren hoe het is om te winnen en te verliezen.
Met Schoolplein14 maken wij saaie, grijze schoolpleinen kleurrijk, zodat het kinderen van de basisschool
uitnodigt om samen buiten te gaan spelen.
Elke week geven wij zo duizenden kinderen de ruimte om te sporten en te spelen. Want ieder kind verdient een gezonde toekomst!

CONTACT: MARLOES MULDER / 020 - 30 57 766 / INFO@CRUYFF-FOUNDATION.ORG / WWW.CRUYFF-FOUNDATION.ORG
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Stichting Kanjer Wens verzorgt wensen van ernstig zieke kinderen
Stichting Kanjer Wens is een non-profit organisatie die zich bezig houdt met het vervullen van wensen van (ernstig) zieke kinderen met behulp van vrijwilligers door heel Nederland. Onze Kanjer Wens
Dagen zorgen ervoor dat het kind met het hele gezin een dag kan genieten en dat het ziek zijn voor
één dag vergeten wordt.
Deze wensen kunnen zijn een weekendje weg, naar een pretpark, een cadeautje, bezoek aan een
evenement of voetbalwedstrijd. Het bijwonen van een voorstelling of musical, lekker gaan eten in een
restaurant of zelf koken. Soms een ontmoeting met een BN’er. Of lekker spelen met de hele klas in een
speeltuin. Rijden in een limousine, op een motor of een dagje met de politie op stap. Zelfs sleeën met
huskyhonden is een wens geweest.
Ook organiseren wij het Shaynee Beense Sinterklaasfeest, het feest voor zieke kinderen, hun broertjes,
zusjes en ouders. Ook worden veel Kanjers bezocht in verschillende ziekenhuizen of thuis met een kleine
attentie.
Alles wat een kind zich maar wensen kan, bijna niks is onmogelijk. Wij doen onze uiterste best om er een
geweldige dag van te maken.

CONTACT: PETER VISSER / 036 - 74 70 008 / INFORMATIE@KANJERWENS.NL / HTTPS://KANJERWENS.NL
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Ieder kind moet erbij kunnen horen
Een tweedehands fiets om naar school te gaan, zwemlessen, een opleiding of een Sinterklaascadeautje. Voor de 300.000 kinderen die in ons land opgroeien in armoede is dit niet zo vanzelfsprekend.
Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat zij er ook gewoon bij moeten kunnen horen en een mooie
toekomst verdienen.
Opgroeien in armoede betekent dat er meestal geen geld is voor zaken die belangrijk zijn voor hun ontspanning of zelfs ontwikkeling. Deze kinderen kunnen daardoor niet meedoen met leeftijdsgenootjes en
hebben op jonge leeftijd al volwassen zorgen. Ze gaan nooit op vakantie, moeten verjaardagen overslaan,
zitten niet op een (team)sport en hebben soms niet eens eigen speelgoed.
Kinderhulp zet zich al 60 jaar in voor deze kinderen en helpt met een financiële bijdrage voor simpele
dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, een opleiding of een laptop. Want ontwikkelen én erbij
kunnen horen geven een gevoel van erkenning en zelfvertrouwen en dat is enorm belangrijk!

CONTACT: JAN WEZENDONK / 0570 - 61 18 99 / J.WEZENDONK@KINDERHULP.NL / WWW.KINDERHULP.NL
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Kansen voor kwetsbare kinderen
Kinderpostzegels is een kinderhulporganisatie. Onder het motto ‘voor kinderen, door kinderen’
brengen wij daadkracht, kennis en ervaring, geld, actie en support bijeen voor kinderen die struikelblokken tegenkomen in hun ontwikkeling in Nederland en het buitenland.
Mensen kennen ons van de jaarlijkse Kinderpostzegelactie waarbij ruim 140.000 kinderen langs de deuren
gaan om kinderpostzegels en andere producten te verkopen. Met deze opbrengst en het geld dat we
ontvangen van onze donateurs, loterijen en vermogensfondsen steunen we honderden projecten voor
kwetsbare kinderen.
We willen dat kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen en vertrouwen in zichzelf hebben. Zo steunen we in Nederland kinderen die achterstand hebben op school en pleegzorgprojecten voor kinderen
die niet bij hun ouders kunnen wonen. In het buitenland bouwen we scholen als er geen school in de
buurt is. Ook overtuigen we ouders, dorpshoofden en werkgevers dat kinderen naar school moeten
gaan. Dat het niet goed is voor de ontwikkeling als kinderen werken of als meisjes op jonge leeftijd
moeten trouwen.
We kunnen dit niet alleen doen. Samen met onze partners, donateurs en vooral de leerlingen van groep
7 en 8 bieden we kinderen kansen op een betere toekomst.
CONTACT: JACCO VAN DUIN / 071 - 52 59 800 / JACCO@KINDERPOSTZEGELS.NL / WWW.KINDERPOSTZEGELS.NL
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Honden met een missie voor mensen met een beperking
KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven geven met een
professioneel opgeleide hond. Onze honden vergroten de zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Wij
leiden honden op voor mensen met een visuele of motorische beperking, (oud-) geüniformeerden
met PTSS of kinderen met autisme.
KNGF Geleidehonden houdt zich bezig met:
• Het fokken, socialiseren en trainen van professioneel opgeleide honden, en het begeleiden van cliënten.
• Mensen met PTSS en ouders van kinderen met autisme door middel van workshops handvatten aanreiken om hun eigen hond als steun in te zetten.
• Begrip en draagvlak creëren in de samenleving voor de toegankelijkheid van geleidehonden.
Soorten honden:
• blindengeleidehond voor mensen met een visuele beperking
• autismegeleidehond voor jonge kinderen met autisme
• assistentiehond voor mensen met een motorische beperking
• buddyhond voor (oud-) geüniformeerden met PTSS
• buddyhond als maatje voor kinderen met een beperking of stoornis.
Dankzij onze honden kunnen mensen met een handicap zelfstandig participeren in de maatschappij.
CONTACT: PATRICIA ELINGS / 020 - 23 73 862 / P.ELINGS@GELEIDEHOND.NL / WWW.GELEIDEHOND.NL
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Voor mensen zonder helper
Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging zij hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Het Leger des Heils
gelooft in kansen voor iedereen. Omdat iedereen ertoe doet.
Zorg en welzijn
Jaarlijks helpen we meer dan 35.000 mensen met professionele zorg en begeleiding. We zijn actief op
terreinen als maatschappelijke opvang, verslavingszorg, ouderen- en (geestelijke) gezondheidszorg,
jeugdzorg, reclassering en ambulante hulpverlening. Onder het label 50|50 bieden we werk en kansen.
Geloof en zingeving
Het Leger des Heils heeft kerken (korpsen) op vijftig plaatsen in Nederland. Behalve diensten op zondag
zijn er activiteiten als koffieochtenden, maaltijdprojecten, adviesbalies en tweedehands kledingwinkels.
Ontwikkelingswerk
Het Leger des Heils steunt verschillende projecten in ontwikkelingslanden. We werken hierbij samen met
collega’s ter plaatse.
Kledinginzameling
Jaarlijks zamelt het Leger des Heils meer dan 25 miljoen kilo textiel in. Kleding wordt hergebruikt of
verkocht en gereserveerd voor noodhulp bij rampen. Met de opbrengst van de kleding worden projecten
van het Leger des Heils gefinancierd.
CONTACT: WILL VAN HEUGTEN / 036 - 53 98 162 / WILL.VAN.HEUGTEN@LEGERDESHEILS.NL / WWW.LEGERDESHEILS.NL
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Liedjesfabriek, het muzikale medicijn!
Bij de Liedjesfabriek voelen zieke kinderen zich beter. Door het schrijven en opnemen van persoonlijke
liedjes bieden we afleiding en plezier. Hiermee leveren we een bijdrage aan het welzijn en herstel van
het zieke kind.
Met onze mobiele studio zoeken we kinderen op, vaak aan hun bed. Samen schrijven we een lied en nemen dit op. Wij zorgen voor een professionele opname en een eigen videoclip. Een blijvende herinnering
waar ze apetrots op zijn! Kinderen staan bij ons op een positieve manier in het middelpunt en krijgen een
podium om hun verhaal te vertellen.
De Liedjesfabriek werkt in alle kinderziekenhuizen en in Villa Pardoes, het vakantiepark voor zieke
kinderen. Maar we hebben grote plannen om nog veel meer kinderen blij te maken met muziek. Want
muziek is in veel gevallen het beste medicijn! Omdat ziekenhuizen nauwelijks budget hebben voor extra
activiteiten, zijn wij afhankelijk van donaties en sponsoring. Helpt u mee? U krijgt er een hoop blije, trotse
en zingende kinderen voor terug!

CONTACT: PATRICK SPIERTS / 06 - 51 36 21 74 / PATRICK@LIEDJESFABRIEK.NL / WWW.LIEDJESFABRIEK.NL
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Elke gemeente zijn eigen lokale fonds! Voor, door en van inwoners.
Wij ondersteunen lokale fondsen bij het verwezenlijken van hun maatschappelijke ambities. Daarom
helpen we inwoners bij de oprichting van hun eigen lokale fonds. We gaan voor vergroting en professionalisering van het netwerk van lokale fondsen. En bouwen zo aan een lokale geefstructuur.
Een lokaal fonds helpt buurt-, wijk-, dorp- en stadsbewoners om lokale maatschappelijke vraagstukken op
te lossen. En steunt initiatieven financieel die de directe leefomgeving veiliger, groener, cultureler, duurzamer, inclusiever en toegankelijker maken. Via haar lokale netwerk helpt het lokale fonds initiatieven ook
aan vrijwilligers en materiële ondersteuning en deskundigheid van lokale ondernemers. Elk lokaal fonds is
verschillend, maar wat ze allemaal gemeen hebben, is dat de betrokken inwoners hun steentje bijdragen
aan vergroting van de leefbaarheid van de eigen omgeving. Het fonds is van, voor en door inwoners.
Via een lokaal fonds ondersteunt u een breed scala aan lokale projecten, die blijvend de leefbaarheid en
sociale cohesie in een wijk, buurt, stad of dorp verbeteren. Zo schenkt u dus aan uw eigen leefomgeving.
Zodat de wereld een beetje mooier wordt!
Kijk voor een overzicht van lokale fondsen op www.lokalefondsen.nl.

CONTACT: DIRECTIE LOKALE FONDSEN NEDERLAND / 085 - 27 36 028 / INFO@LOKALEFONDSEN.NL / WWW.LOKALEFONDSEN.NL
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Schenk kracht voor de toekomst
Elke dag horen gemiddeld 3 families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Het gezinsleven verandert in één klap totaal. Make-A-Wish wil al deze
kinderen tussen 3 en 18 jaar kracht en vertrouwen geven voor de toekomst. Dat doen we door hun
allerliefste wens te vervullen.
De kracht van een Wish Journey
Onderzoek toont aan dat het realiseren van een allerliefste wens jonge patiënten en hun omgeving weer
hoop en kracht geeft, en blijvend impact heeft. Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het is een zorgvuldig geplande Wish Journey. Wij zetten alles op alles om zo veel mogelijk wensen te vervullen. Dat doen
wij niet alleen. Dat kunnen wij niet alleen. Samen met zorgzame vrijwilligers, ouders, ziekenhuizen en
business partners halen we alles uit de kast om het onmogelijke onvergetelijk te maken. Door onderdeel
te zijn van een onvergetelijke Wish Journey krijgt het kind positieve energie. Zo vinden kinderen én de
mensen eromheen weer nieuwe kracht om sterker de toekomst in te gaan.

CONTACT:
ALIE SNEL EN MARCO KEMPERS / 035 - 20 35 335 / NALATEN@MAKEAWISHNEDERLAND.ORG / WWW.MAKEAWISHNEDERLAND.ORG
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Bij Muziekids voel je je even beter, kun je weer even kind zijn.
Muziekids faciliteert kinderen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen om muziek te kunnen
maken en beleven in permanente Muziekids Studio’s of in Pop-Up Studio’s. Zodat zij afleiding hebben
en plezier kunnen beleven met muziek wanneer zíj dat willen. Zodat ze even pijn en verdriet vergeten
en weer kind kunnen zijn.
De Muziekids Studio is een plek waar zieke kinderen samen met familie, hun bezoekers én lotgenootjes,
muziek kunnen (leren) maken en beleven onder begeleiding van professionele studioleiders en teams
musicerende vrijwilligers. Zo krijgen ze op speelse wijze ook wat muziekeducatie mee en kan het ook een
aanleiding zijn om thuis ook een instrument op te pakken, een verrijking voor hun verdere leven.
Voor de kinderen die te ziek zijn of anderszins niet naar de studio kunnen of mogen komen, zijn er de
Muziekids troubadours die bij hen aan bed langskomen om samen muziek te maken. Zo kunnen wij hén
ook afleiding en plezier bieden. De stress-verlagende werking door muziek werkt positief op het genezingsproces, aldus enkele vooraanstaande professoren.
Muziekids Studio’s zijn in overleg met de zorginstelling meestal 7 dagen in de week geopend. Dat is ook
waarin Muziekids zich onderscheidt en uniek is.
In elk ziekenhuis een Muziekids Studio, helpt u ons?
CONTACT: DICK SCHALKWIJK / 035 - 64 72 083 / DICK@MUZIEKIDS.NL / WWW.MUZIEKIDS.NL
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Nationaal Ouderenfonds steunt ouderen
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland. Wij geloven in de kunst van
het samen ouder worden. Wij stimuleren ouderen om bewust sociaal actief te blijven. Zo blijven ze
verbonden met anderen en kunnen van betekenis zijn.
We verbinden jong en oud. We maken dagelijkse dingen zoals een goed gesprek, boodschappen doen of
er op uit gaan weer mogelijk. We zijn er voor ouderen die er zelf niet uitkomen en streven naar een 100%
leeftijdsvriendelijke omgeving.
Het Nationaal Ouderenfonds heeft verschillende projecten om het sociale netwerk van ouderen te versterken.
• Breiclubs (Samen Breien)
• BoodschappenPlusBus voor meer mobiliteit
• Wegwijs op internet met Welkom Online
• Samen sporten (OldStars)
• Ontmoeting in de sportkantine bij De Derde Helft
• Uitjes en evenementen
• Postcontact met Schrijfmaatje
• Gratis belservice Zilverlijn
• Hulp op het gebied van vragen over ouder worden via de OuderenOmbudsman
• Inzicht in de behoeften van ouderen met het Ouderenpanel
CONTACT: CATELIJNE VAN OSS / 0800 - 1325 / C.VANOSS@OUDERENFONDS.NL / WWW.OUDERENFONDS.NL
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Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.
Wist u dat zeker 2 miljoen mensen niet goed kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving?
Kinderen in armoede, eenzame ouderen, jongeren met meervoudige problemen: ze staan vaak voor
hoge drempels. Gelukkig zijn er ook veel mensen die hen graag over die drempels heen helpen, met
steun van het Oranje Fonds. Steunt u ons?
Het Oranje Fonds mobiliseert Nederlanders om iets te doen voor een ander. We zijn het grootste sociaal
fonds van Nederland, met een enorme ervaring, die we inzetten in alle delen van het Koninkrijk. Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn ons beschermpaar en daar zijn we trots op.
Ons werk is veelzijdig. Zo hebben we een programma om kansarme jongeren te helpen een baan te
vinden. Ook steunen we jaarlijks 15.000 initiatieven, bijvoorbeeld voor schuldhulp, en organiseren we
evenementen als Burendag en NL Doet, de grootste vrijwilligersactie in ons land. Zo ervaren mensen hoe
leuk het is om je voor een ander in te zetten.
Doet u mee? Misschien overweegt u een gift of nalatenschap aan het Oranje Fonds. We denken graag
met u mee en bieden u verschillende mogelijkheden. Bel of mail gerust om ons informatiemagazine over
nalatenschappen aan te vragen of om een afspraak te maken voor een vrijblijvend advies op maat!

CONTACT: JUDITH VAN KRANENBURG / 06 - 28 07 98 20 / JUDITH.VAN.KRANENBURG@ORANJEFONDS.NL /
STEFANIE LAP / 06 - 82 51 72 63 / STEFANIE.LAP@ORANJEFONDS.NL / WWW.ORANJEFONDS.NL

© Oranje Fonds – Bart Homburg, Fietsmaatjes.NL
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Iedere dag overlijden er gemiddeld vier baby’s in Nederland
Stichting Phéron helpt om ouders en naasten te steunen en in beweging te brengen rond het verlies
en afscheid van hun baby.
De manier waarop ouders worden gesteund en begeleid na babyverlies speelt een belangrijke rol.
Stichting Phéron helpt door ontmoetingen met lotgenoten te organiseren, kennisdeling met zorgprofessionals en met de Phéron Memory Box. De box wordt geschonken aan ouders, zodat zij de mogelijkheid en handvatten krijgen om op een zachte, intuïtieve wijze tastbare herinneringen te maken van hun
geliefde kindje. Deze wordt verstrekt onder begeleiding van zorgverleners via (inmiddels) 30 ziekenhuizen
door heel Nederland.
Jaarlijks kunnen wij meer dan 700 gezinnen in Nederland op deze wijze helpen. Dankbaar dat dit kan,
maar de vraag is groot, veel te groot. Het is onze ambitie om ieder gezin (circa 2000) die te maken krijgt
met dit verlies deze vorm van nazorg te kunnen bieden. Momenteel kunnen wij noodzakelijke aanvragen
van nieuwe ziekenhuizen - tot ons grote spijt - niet honoreren. Hiervoor werft Stichting Phéron fondsen.
Helpt u ons helpen?

CONTACT: SHARON GAJADIN / 06 - 55 16 31 80 / SHARON@STICHTINGPHERON.NL / WWW.STICHTINGPHERON.NL
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Mensen onder elkaar
De Regenboog Groep stimuleert de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede, zodat zij actief
kunnen deelnemen aan de maatschappij. Samen met onze vrijwilligers zetten we ons in voor de
meest kwetsbare mensen in Amsterdam.
Met onze ruim 1.200 vrijwilligers helpen we mensen in (sociale) armoede bij het verbeteren van hun persoonlijke situatie. Het kan gaan om zoiets als samen een kop koffie drinken, de stad ingaan, een museum
bezoeken. Onze vrijwilligers zetten zich ook in voor mensen met problematische schulden, of anderen
die samen met een vrijwillige coach werken aan hun talenten en een netwerk opbouwen. Zo kunnen de
meest kwetsbare mensen weer meedoen in de maatschappij.
En uiteraard zijn wij er ook voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. In onze acht inloophuizen komen dagelijks 600 bezoekers die hier overdag terecht kunnen voor eten, drinken, douchen en
schone kleding. Samen met maatschappelijk werkers kunnen ze hun leven op orde krijgen en meedoen
aan tal van werkprojecten.

CONTACT: FRÉ MEIJER / 020 - 53 17 600 / FMEIJER@DEREGENBOOG.ORG / WWW.DEREGENBOOG.ORG
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Keeping Families Close
Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar kunnen
zijn. Zo zijn ouders altijd in de buurt voor een kus, knuffel of een verhaaltje voor het slapengaan.
Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij 2.000 vrijwilligers,
sponsors en donaties.
In twaalf Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van het
ziekenhuis, in twaalf Ronald McDonald Huiskamers kunnen families in huiselijke sfeer ontspannen en
in drie (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op adem tijdens een
welverdiende vakantie. Ieder jaar logeren er rond de 7.000 gezinnen in een Ronald McDonald Huis.
Want als je hele leven op zijn kop staat door ziekte of zorg, is samen zijn het belangrijkst.
#keepingfamiliesclose

CONTACT: SANNE REHE / 088-2219000 / S.REHE@KINDERFONDS.NL / WWW.KINDERFONDS.NL
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Zeiltochten voor gezinnen met ernstig zieke kinderen
Stichting Sailing Kids biedt ernstig en/of chronisch zieke kinderen en jongeren samen met hun
familieleden of vrienden de mogelijkheid een geheel verzorgde avontuurlijke vakantie te beleven aan
boord van een driemast klipper zeilschip. De deelname is voor de deelnemers geheel kosteloos.
Het zeilen met een driemast klipper op het IJsselmeer, Waddenzee en de Zuid-Hollandse wateren is een
‘life changing event’ en door de intieme sfeer en het samenwerken aan boord, komen de deelnemers tot
elkaar en worden er vriendschappen voor het leven gevormd. Doordat het verloop van de reis door de
wind bepaalt wordt, is elke dag anders en worden steeds verschillende havens bezocht. Daardoor is elke
tocht uniek en éénmalig.
De professionele vrijwilligers van Sailing Kids nemen zoveel mogelijk de dagelijkse zorg op zich en zorgen
zo voor een ontspannen verblijf aan boord. De ontmoeting met lotgenoten en het delen van lief en leed,
blijkt bovendien voor zowel de deelnemers als de bemanning van blijvende waarde te zijn.
Ons motto is dan ook ‘Trossen los en laat je zorgen varen’.
De Stichting Sailing Kids heeft de ANBI status en is erkend door het CBF.

CONTACT: ANNELIES BLOM / 06 - 19 75 00 18 / ANNELIES@SAILINGKIDS.EU / WWW.SAILINGKIDS.EU
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Een videoportet als blijvende herinnering aan je kind
Stichting Living Memories wil het voor zoveel mogelijk ouders, broers en zussen van kinderen die gaan
overlijden mogelijk maken hun dierbare dichtbij zich te houden met een videoportret. Omdat het zien
van een oogopslag en het horen van een lach van onschatbare waarde zijn als een kind er niet meer is.
Bij het maken van de video richten wij ons op de gewone momenten. Met het hele gezin aan tafel, een
spelletje of knuffelen. Zo gewoon, maar juist daarom zo bijzonder. Herinneringen zijn belangrijk. Ze zijn
het bewijs dat iemand er echt is geweest.
Mariëlle, moeder van Art (7 jr.): ‘We genieten van zijn donkere wimpers, zijn lieve oortjes, zijn mollige
handjes en luisteren aandachtig naar zijn stem. Eigenlijk kan ik niet in woorden uitdrukken hoe belangrijk
deze beelden voor ons zijn. En vooral ook voor Arts broer en kleine zusjes, die te jong zijn om zich Art te
herinneren.’
We werken met professionele videomakers die zich belangeloos inzetten en kiezen ervoor de video’s
gratis aan de gezinnen te geven. Door langdurige ziekenhuisbezoeken lopen ouders tegen genoeg hoge
kosten aan. Alle kosten voor het maken van de video’s worden gedragen door de stichting. Help ons bij
het maken van de meest waardevolle herinnering denkbaar.
CONTACT: PETER MAARSEN / 06 - 24 41 09 59 / INFO@STICHTINGLIVINGMEMORIES.NL / WWW.STICHTINGLIVINGMEMORIES.NL
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Leven met een levensbedreigende ziekte is topsport
Bij Topsport for Life zetten (ex-)topsporters en deskundige vrijwilligers zich samen in voor een betere
kwaliteit van leven voor volwassen mensen die levensbedreigend ziek zijn, voornamelijk door kanker
en ALS.
1. Coaching
Onze life coaches zijn er om een luisterend en liefdevol oor te bieden. Maar ook om, waar dat mogelijk is,
oplossingen te organiseren rondom zorg en kwaliteit van leven.
2. Groepsactiviteiten
Met allerlei georganiseerde groepsactiviteiten (zoals een sport gerelateerde activiteit, bezoek aan concert
of museum en volledig verzorgde groepsvakantiereizen in binnen- en buitenland) willen we vooral samen
genieten van het leven. Bij al deze activiteiten zorgen wij voor alle noodzakelijke psychische en medische
begeleiding en voor aangepast vervoer voor mensen met fysieke beperkingen.
3. Vervullen van individuele droomwensen
Wanneer mogelijk proberen droomwensen te vervullen. Zoals een ballonvaart, een lang weekend naar
FC Barcelona, een week snowboarden in Oostenrijk of een dag als gast mee met onze eigen historische
ploegleidersauto in de Ronde van Vlaanderen.
CONTACT: MIEL IN ‘T ZAND / 088 - 24 68 180 / MIEL@TOPSPORTFORLIFE.NL / WWW.TOPSPORTFORLIFE.NL
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Ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals
Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun
integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. We zijn ervan overtuigd dat íedereen die zijn kennis
kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we
vluchtelingen, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers.
1. Begeleiding; We adviseren en begeleiden onze cliënten op weg naar een plek op de arbeidsmarkt.
Samen met onze partners in het onderwijs en het bedrijfsleven bieden we zoveel mogelijk nieuwkomers een kans. De vraaggestuurde modules die het UAF aanbiedt zijn Mentoring, (Vak)taal, Studievoorbereiding, Studie, Leren en werken tegelijk, Op weg naar werk en Medische assessments.
2. Financiële steun; We nemen financiële drempels weg die de ontwikkeling als student of professional
in de weg staan. We verstrekken giften en leningen voor kosten die met professionele ontwikkeling te
maken hebben, zoals collegegeld, taalcursussen en boeken.
3. Belangenbehartiging; We signaleren knelpunten, treden op als belangenbehartiger en werken samen
met onderwijsinstellingen, werkgevers en lokale overheden aan gelijke kansen voor vluchtelingen zodat
zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen en betekenisvol kunnen zijn in de samenleving.

CONTACT: MACHTELD VAN MUISWINKEL / 030 - 2520889 / M.VANMUISWINKEL@UAF.NL / WWW.UAF.NL
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Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien niet veilig en
liefdevol op
Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze niet meer veilig waren.
Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige
problemen. Problemen van hun ouders, waar kinderen niets aan kunnen doen en ook niets aan kunnen
veranderen, maar waar ze wel de dupe van zijn. Zoals verslavingen, grote schulden en psychische problemen. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt onzeker, verdrietig en boos.
Zo hoort een kinderleven toch niet te zijn?
Wij willen dat deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, zij op een veilige en stabiele plek wonen
en zich positief kunnen ontwikkelen. Dat doen we onder andere met impactvolle programma’s waarbij
kinderen die het moeilijk hebben door plezier even al hun zorgen vergeten, lol maken en vriendschappen sluiten. Maar ook door het agenderen van urgente problemen in de jeugdzorg bij de overheid en
jeugdaanbieders.
Steun Het Vergeten Kind en bouw mee aan de toekomst van kinderen die ten onder dreigen te gaan aan
trauma’s en negatieve ervaringen. We knokken er dagelijks voor hun situatie te verbeteren, waardoor zij
toch hun plek kunnen vinden in onze maatschappij. Dat kunnen we niet alleen. Help je mee?
CONTACT: JEROEN VAN WOUDENBERG / 085 - 06 53 450 / INFO@HETVERGETENKIND.NL / WWW.HETVERGETENKIND.NL
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Vrede maken we samen
Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) steunt jaarlijks vele grote en kleine projecten die bijdragen aan het in leven houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies,
het herdenken van oorlogsslachtoffers, het vieren van de vrijheid en het waarderen van geüniformeerden die zich inzetten voor het behoud van onze vreedzame samenleving.
In totaal maakt het vfonds jaarlijks meer dan tweehonderd bijzondere of vernieuwende initiatieven mogelijk die Nederland er steeds weer aan herinneren hoe bijzonder vrede en vrijheid zijn en hoe waardevol
onze democratie is.
Zo verstrekken wij subsidie aan nationale herdenkingen, oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra,
veteranenreünies en nazorgdagen voor geüniformeerden, maar ook aan de nationale bevrijdingsfestivals
en innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten. Met onze steun hopen wij verschillende generaties te
inspireren en te stimuleren om zich in te zetten voor vrede, democratie en internationale rechtsorde.
Want vrede maken we samen!

CONTACT: LISETTE MATTAAR / 030 - 20 06 833 / L.MATTAAR@VFONDS.NL / WWW.VFONDS.NL
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Villa Pardoes is onvergetelijk!
Villa Pardoes biedt gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind tussen de 4 en 12
jaar een onvergetelijke, unieke vakantiebeleving aan. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s
die dromen van een onbezorgde tijd samen. Genieten met elkaar, even alles vergeten én samen
herinneringen maken!
“Sprookjesachtig vakantieverblijf, spierpijn van het lachen, vrienden voor het leven, even geen gedokter,
een weekje onbekommerd genieten, tranen van geluk. Villa Pardoes is heel veel.”
Villa Pardoes bestaat uit twaalf ruime themahuisjes, aan elkaar geschakeld rondom een grote centrale
Picknickplek. Het gebouw heeft de vorm van een Slak op een Bloem. Kinderen kunnen er in een veilige
en kleurrijke omgeving spelen. Ouders ontmoeten er lotgenoten. Ze kunnen er hun verhaal vertellen en
ervaringen delen.
Villa Pardoes bestaat dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers, medewerkers en sponsoren die
het belangrijk vinden dat ook ernstig zieke kinderen een onvergetelijke vakantie hebben. Samen werken
we keihard om een droom te laten uitkomen. Helpt u ook mee?
Voor meer informatie of digitaal aanmelden bezoek onze website: www.villapardoes.nl
CONTACT: OLAF JUNGERIUS / 0416 - 38 72 22 / OJUNGERIUS@VILLAPARDOES.NL / WWW.VILLAPARDOES.NL
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Vluchtelingen kunnen op ons rekenen
VluchtelingenWerk Nederland zet zich in voor vluchtelingen in Nederland. Niemand laat zonder
reden zijn vaderland, dierbaren en bezittingen achter. Mensen vluchten voor onderdrukking, oorlog
of vervolging. Vluchtelingen die in ons land bescherming zoeken, kunnen op VluchtelingenWerk
rekenen.
VluchtelingenWerk is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de rechten van vluchtelingen en
ondersteunt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Met bijna 15.000 vrijwilligers en
900 medewerkers lichten we vluchtelingen voor over de asielprocedure en bieden we in de opvangcentra
juridische begeleiding en een luisterend oor. Als een vluchteling in Nederland mag blijven, dan helpen we
bij de eerste noodzakelijke stappen in onze ingewikkelde maatschappij. Vluchtelingen moeten in korte tijd
ongelooflijk veel regelen. Denk aan wonen, inkomen, zorg en onderwijs.
VluchtelingenWerk onderneemt tevens diverse activiteiten om de binding tussen vluchtelingen en
Nederlanders te stimuleren, zoals ontmoetings- en taalprojecten. Daarnaast pleiten we bij de overheid
en de politiek voor een eerlijke en humane behandeling van vluchtelingen. Soms voeren we actie om
verbeteringen te bereiken.
CONTACT: ONNO YSKA / 020 - 34 67 215 / OYSKA@VLUCHTELINGENWERK.NL / WWW.VLUCHTELINGENWERK.NL
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Er kan zoveel meer dan je denkt
De Zonnebloem is er al ruim 70 jaar voor mensen met een lichamelijke beperking. In Nederland zijn
dit er maar liefst 1,4 miljoen. Voor hen zijn dagelijkse zaken vaak niet vanzelfsprekend zijn. Mobiliteit
en toegankelijkheid vormen voor deze mensen vaak een grote uitdaging. De Zonnebloem wil voorkomen dat dit leidt tot een sociaal isolement.
Met ruim 1.100 afdelingen is er altijd een Zonnebloem-afdeling dichtbij. Onze 33.000 vrijwilligers zorgen
er met persoonlijke aandacht dagelijks voor dat mensen met een fysieke beperking niet in een sociaal
isolement komen. Met huisbezoek en activiteiten. Met volledig verzorgde vakanties op ons vakantieschip.
Met de Zonnebloemauto die gehuurd kan worden voor meer mobiliteit en zelfstandigheid. En met het
toegankelijker maken van o.a. musea, theaters en voetbalstadions. Zo kunnen mensen met een lichamelijke beperking vanzelfsprekend en zonder meer praktische zorgen dan ieder ander deelnemen aan de
samenleving.
De Zonnebloem vindt dat het hebben van een handicap geen extra kosten met zich mee mag brengen.
Daarom betalen wij bijvoorbeeld de zorgkosten van mensen die met de Zonnebloem op vaarvakantie
gaan en kan de Zonnebloemauto voor een marktconforme prijs gehuurd worden. Hiervoor hebben we
geld nodig. De Zonnebloem bewijst iedere dag: Er kan zoveel meer dan je denkt.
CONTACT: MARGOT KIEZENBERG / 06 - 46 26 89 14 / SPECIALEDONATIES@ZONNEBLOEM.NL / WWW.ZONNEBLOEM.NL
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Cultuurfonds ondersteunt jaarlijks 3.500 mooie projecten
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur en natuur in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en studiebeurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent.
Het Cultuurfonds ondersteunt elk jaar meer dan 3.500 projecten op gebied van Beeldende Kunst,
Theater, Dans & Film, Monumentenzorg, Geschiedenis & Letteren, Natuur, Muziek en Buurtcultuur. Dit
kunnen we doen dankzij de bijdrage van de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij en van talloze
particulieren, stichtingen en bedrijven. Vaak hebben zij een eigen fonds op naam ingesteld, waarvan het
Cultuurfonds er nu al meer dan 450 in beheer heeft. Daarnaast zijn er duizenden donateurs en een aantal geefkringen van groepen mensen die samen een specifiek doel ondersteunen via het Cultuurfonds.
Het Cultuurfonds is een financieel solide en betrouwbare partner die, met de culturele ANBI-status en de
CBF Erkenning voor goede doelen, op basis van decennialange ervaring in staat is om giften doelmatig en
efficiënt te besteden. Het Cultuurfonds is vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting.

CONTACT: MARCELINE LOUDON / 020 - 52 06 130 / M.LOUDON@CULTUURFONDS.NL / WWW.CULTUURFONDS.NL
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Democracy needs imagination
De European Cultural Foundation is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor een open, democratisch en inclusief Europa. Wij ondersteunen culturele uitwisseling en internationale samenwerking.
De Europese Unie staat voor grote uitdagingen: Polarisatie en verdeeldheid bedreigen decennia van
Europese samenwerking.
Economische en sociale ongelijkheid knagen aan de samenhang van onze samenleving. Europa en democratie hebben verbeelding nodig. Publieke ruimte voor dialoog en debat over de waarden van Europa
zijn van groot belang. Kunstenaars en culturele pioniers kunnen complexe problemen aankaarten op manieren die het politieke debat overstijgen. Wij geloven in de kracht van cultuur om te verbinden, ruimte te
bieden voor ontmoeting en ontdekking, de verhalen van Europa te vertellen. Sinds 1954 werken wij aan
de totstandkoming van een Europese publieke ruimte door:
• Projecten in geheel Europa te ondersteunen, niet alleen binnen de Europese Unie;
• Met lokale, nationale en Europese instellingen, organisaties en culturele initiatiefnemers samen te
werken;
• Te lobbyen voor een krachtig Europees cultuurbeleid dat het belang van cultuur in de Europese
samenleving onderstreept.
CONTACT: GUNILLA REDELIUS / 020 - 57 33 868 / GREDELIUS@CULTURALFOUNDATION.EU / WWW.CULTURALFOUNDATION.EU

KUNST & CULTUUR

203

De Hollandsche Molen
Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend
houden van de wind- en watermolens van Nederland. Om deze doelen te bereiken is De Hollandsche
Molen actief voor iedereen die in molens is geïnteresseerd, voor moleneigenaren en andere molenprofessionals.
De Hollandsche Molen brengt de molen en het molenbehoud onder aandacht van de samenleving. Zo
organiseren wij de jaarlijkse Nationale Molendag, de Molenprijs, het uitgeven van publicaties en een
website met onder andere informatie voor kinderen.
Wij staan molenbezitters bij met technische adviezen voor effectief onderhoud en historische restauraties. Verder waken wij over een goede inrichting van de molenomgeving. Educatie en bescherming van
het molenaarsambacht zijn ook belangrijke taken.
Wij nemen het molenaarsexamen af bij kandidaten die door het Gilde van Vrijwillige Molenaars zijn
opgeleid. Verder bemiddelen wij bij de overheid en particuliere organisaties voor het verkrijgen van subsidies en fondsbijdragen voor restauratie en onderhoud. Bij het Molenfonds kunnen molens financiering
aanvragen voor molenprojecten. Het fonds biedt tevens een crowdfunding platform. Het motto is: Geven
om molens is geven aan molens.
CONTACT: NICOLE BAKKER / 020 - 62 38 703 / N.BAKKER@MOLENS.NL / WWW.MOLENS.NL
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Cultuurbehoud voor een gezonde toekomst van onze planeet
Unieke culturen dreigen in razendsnel tempo te verdwijnen en waardevolle kennis over de mens en
natuur gaat daarmee verloren. We moeten nu handelen, want alleen verenigd in onze diversiteit,
kunnen we enorme uitdagingen zoals het stoppen van de opwarming van de aarde aan. Als we nu
niets doen is alles voor altijd verdwenen.
De Jimmy Nelson foundation (JNF), opgezet door kunstenaar Jimmy Nelson die voor zijn werk culturen
over de hele wereld bezoekt en met eigen ogen ziet hoe snel de wereld verandert, werkt samen met kleine gemeenschappen om hen te ondersteunen bij het beschermen van hun cultuur. Zo ook bij de Q’eros,
die wonen op één van de meest afgelegen plekken in de Peruaanse Andes. Zij dreigen in hoog tempo
hun cultuur te verliezen door de komst van de eerste weg die hun gemeenschap bereikt. Hierdoor is de
behoefte ontstaan voor een cultureel centrum in Q’eros, waar foto’s, video’s, boeken, verhalen, muziek,
kleding en meer kan worden gearchiveerd en tentoongesteld. Dit met als doel toekomstige generaties te
leren hoe zij zich hebben aangepast aan extreme milieu-uitdagingen, iets waar onze hele planeet nu voor
staat. De Q’eros voelen een verplichting de kennis te delen en respect voor elkaar en moeder aarde te
behouden, te verspreiden en te vieren.

CONTACT:
KIEKE VAN MAARSCHALKERWAART / 020 - 72 20 925 / KIEKE@JIMMYNELSONFOUNDATION.COM / WWW.JIMMYNELSONFOUNDATION.COM
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Help muzikaal talent aan een hoogwaardig instrument
Het NMF bezit een unieke collectie muziekinstrumenten die zij in bruikleen geeft aan professionele
musici en conservatoriumstudenten. Voor musici zijn talent, doorzettingsvermogen en goede begeleiding niet voldoende. Ook het bespelen van een kwalitatief goed instrument is cruciaal, terwijl het
daar nou juist vaak aan ontbreekt. Puur vanwege de hoge prijzen.
Het NMF is voor bijna 100% afhankelijk van de genereuze geldelijke donaties van (fondsen van) particulieren. Ook zijn er steeds weer particulieren die het NMF in natura willen ondersteunen. Met de hulp van
velen heeft het NMF een hoogwaardige collectie muziekinstrumenten kunnen opbouwen.
Door het aankopen van historische Nederlandse instrumenten en het geven van bouwopdrachten aan
vooraanstaande Nederlandse viool- en strijkstokkenbouwers, ontwikkelt en behoudt het NMF cultureel
erfgoed. Tot slot ontwikkelt en organiseert het NMF een hoop muzikale activiteiten, met de NMF-musici in
de hoofdrol. Zo heeft niet alleen de musicus, maar ook ú als luisteraar voordeel van uw steun!
Wilt u ook dat onze musici het juiste gereedschap in handen hebben om zich muzikaal optimaal te kunnen ontwikkelen? Steun dan het NMF.
CONTACT:
MANON VEENENDAAL / 020 - 62 21 255 / INFO@MUZIEKINSTRUMENTENFONDS.NL / WWW.MUZIEKINSTRUMENTENFONDS.NL
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Muziek maken, toegankelijk voor álle kinderen!
Kinderen moeten in aanraking kunnen komen met muziek. Wetenschappers tonen aan dat muziek
maken de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. Toch zijn veel kinderen, ook in aandachtswijken,
niet bekend met hoe je samen muziek kunt maken omdat daar geen geld voor is of vanwege een verstandelijke of fysieke beperking.
De MuziekSpeelplaats is een plek in de buurt waar kinderen samen komen om muziek te maken, zoals zij
ook naar een sportveldje kunnen gaan. Wij willen mensen inspireren een De MuziekSpeelplaats te organiseren. Het initiatief wordt door buurtbewoners zelf genomen. Wij ondersteunen door “Boegbeelden”
(buurtbewoners die zich ontwikkelen tot muzikale buurtleiders) te helpen en deskundig op te leiden.
• Samen met gemeenten, instellingen, bedrijven en andere partners helpen wij bij de oprichting van een
De MuziekSpeelplaats.
• Een boegbeeld dient de aanvraag in namens de buurt.
• Een De MuziekSpeelplaats wordt georganiseerd en geleid door het boegbeeld in samenwerking met
de buurt(bewoners).
• Wij ondersteunen boegbeelden met onze ervaring en netwerk. Zij krijgen een opleiding en een startbudget.
• We stellen een toolkit aan De MuziekSpeelplaatsen beschikbaar: Muziekinstrumenten, promotiepakket
en een stappenplan.
• Uiteindelijk ontwikkelt De MuziekSpeelplaats zich tot een muzikale ontmoetingsplek die de buurt
plezier, kennis en trots brengt.
De MuziekSpeelplaats heeft de culturele ANBI-status.
CONTACT: MICHEL KOOLMEES / 085 - 13 03 272 / POSTBUS@MUZIEKSPEELPLAATS.NL / WWW.MUZIEKSPEELPLAATS.NL
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Uw huis niet meer in de familie, wél in goede handen…
Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. Wij doen dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Wilt u ook dat prachtige huizen voor de toekomst worden veiliggesteld?
Steun ons dan.
Bezit u een bijzonder huis? Dan kunt u dit huis voor de toekomst behouden door het te schenken aan
Hendrick de Keyser. Nadat het huis volledig is gerestaureerd, wordt het huis verhuurd of opengesteld.
Verworven huizen worden nooit meer verkocht. De Vereniging bewaart meer dan 400 huizen, waaronder
diverse topstukken met een onvervangbare waarde.
Ook is het mogelijk om het behoud van ons erfgoed te steunen door een financiële schenking of
erflating. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op zodat we alle mogelijkheden
persoonlijk met u kunnen bespreken.
Vereniging Hendrick de Keyser is gecertificeerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en is als
culturele instelling met ANBI-status vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
CONTACT: AMAL AHMED / 020 - 52 10 630 / AHMED@HENDRICKDEKEYSER.NL / WWW.HENDRICKDEKEYSER.NL
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Zonder schenkingen geen Rijksmuseum
Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en geschiedenis. Als de ‘schatkamer van Nederland’ beheert het Rijksmuseum een verzameling van (inter)nationale topstukken, met als doel deze te delen
met een zo breed mogelijk publiek.
De wereldberoemde collectie biedt een representatief overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis
vanaf de Middeleeuwen tot nu en belangrijke aspecten van Europese en Aziatische kunst.
Veel objecten in onze collectie zijn geschonken. Van een zilveren theelepel tot een zelfportret van
Rembrandt. Ook projecten op het gebied van educatie, restauratie en onderzoek zijn alleen mogelijk
dankzij schenkingen en nalatenschappen.
Met uw schenking of nalatenschap levert u een essentiële bijdrage aan het Rijksmuseum. Elke bijdrage,
groot of klein, is zeer welkom.
Neem voor het bespreken van de verschillende mogelijkheden contact met ons op.

CONTACT: JORIEN HUISMAN / 020 - 67 47 133 / J.HUISMAN@RIJKSMUSEUM.NL / WWW.RIJKSMUSEUM.NL/STEUN
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Verzamel mee, voor de eeuwigheid
De Vereniging Rembrandt heeft als doel dat iedereen kan genieten van topkunst. Een openbare kunstcollectie in Nederland op wereldniveau. De Vereniging Rembrandt verleent niet alleen financiële steun
bij aankoop van belangrijke kunstwerken, maar biedt ook bijdragen aan museaal onderzoek en restauraties. De Vereniging Rembrandt komt waar nodig op voor de belangen van het openbaar kunstbezit.
Met ruim 16.000 leden steunt de Vereniging Rembrandt al ruim 135 jaar musea financieel bij het aankopen van alle vormen van kunst. Daarom verzamelt zij zo veel mogelijk kunstliefhebbers die actief het
Nederlands openbaar kunstbezit willen steunen.
Meebouwen aan de Collectie Nederland kan via een lidmaatschap, een schenking of een testamentaire
bepaling. Als dank ontvangt u o.a. de Rembrandtkaart, voor gratis toegang tot ruim 125 kunstmusea.
U kunt uw schenking oormerken: deze wordt dan aan een door u bepaald verzamelgebied binnen de
vereniging besteed. De meest persoonlijke manier van schenken is het oprichten van een Fonds op
Naam, waarvan u de naam en doelstelling bepaalt.
De Vereniging Rembrandt is een onafhankelijke, particuliere organisatie met de Erkenning van het CBF en
is als culturele instelling met ANBI-status vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
CONTACT: LEONIE PELS RIJCKEN / 070 - 42 71 720 / PELSRIJCKEN@VERENIGINGREMBRANDT.NL / WWW.VERENIGINGREMBRANDT.NL
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Maak het samen! Ondersteun creatieve cultuurmakers.
Kunst maakt een samenleving mooier. Creativiteit maakt een samenleving slimmer. Stichting
voordekunst helpt creatieve makers met het vinden van nieuw publiek én geld om hun projecten
werkelijkheid te maken. Met behulp van diegenen voor wie het bedoeld is: het publiek.
Samen maken we cultuur mogelijk. Doe het voordekunst.
Voordekunst is een online platform, open voor iedereen met een creatief idee.
Op voordekunst.nl zijn geen kant-en-klare-kunstwerken te vinden, maar projecten in wording. Wij helpen
hen met het vinden van betrokken publiek. We bieden advies en begeleiding om makers te helpen met
het succesvol opzetten van hun eigen crowdfundingcampagnes. Dankzij deze begeleiding slaagt maar
liefst 83% van alle campagnes in het halen van hun doel. Sinds 2010 is er zo meer dan € 27 miljoen
gedoneerd door ruim 270.000 donateurs. Hiermee werden meer dan 4.000 kunstprojecten gefinancierd.
Via voordekunst.nl is het mogelijk direct bij te dragen aan projecten. Het is echter ook mogelijk om structureel te geven, bijvoorbeeld aan een van onze tien disciplines (zoals film, theater, dans) of specifiek aan
talentvolle jonge makers.
Doe ook mee! Sluit je aan en neem een kijkje op onze website. Of neem contact op om de mogelijkheden
te bespreken.
CONTACT: KRISTEL CASANDER / 020 - 23 37 019 / KRISTEL@VOORDEKUNST.NL / WWW.VOORDEKUNST.NL
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Het NBG brengt de Bijbel dichtbij
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en
donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren
en doorgeven. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of
haar leven aan wil ontlenen. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe bijbelvertaling voor Angola.
En van debijbel.nl tot Bijbelzondag.
Het NBG brengt de Bijbel dichtbij: voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.
Dankzij uw gift kunnen we verschillende projecten opzetten of steunen in binnen- en buitenland.
Bijvoorbeeld Bijbel Basics, de kindernevendienstmethode waarmee kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200
meest essentiële bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Zo wordt een basis gelegd voor
de bijbelopvoeding van kinderen en recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel. Of denkt u aan
debijbel.nl, dé bijbelwebsite van Nederland. Meer dan 1.000.000 gebruikers lezen hierdoor altijd en
overal hun favoriete bijbelvertaling op hun telefoon, tablet of computer. En ‘luisterbijbels voor Ghana’ is
een van de internationale projecten van het NBG. In Ghana kunnen veel mensen niet lezen of schrijven,
of ze zijn te arm om een bijbel te kunnen kopen. Daarom deelt het NBG luisterbijbels uit, zodat ook zij
toegang krijgen tot de rijkdom van de Bijbel.
CONTACT: AALT VREEKAMP / 06 - 57 38 37 25 / AVREEKAMP@BIJBELGENOOTSCHAP.NL / WWW.BIJBELGENOOTSCHAP.NL
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De Bijbelvereniging verspreidt gratis Bijbels in Nederland.
De Bijbelvereniging heeft als doel gratis (gedeelten van) de Bijbel te verspreiden in overnachtingslocaties, zoals hotels, vakantieverblijven, zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices en
gevangenissen. Daarnaast verstrekt de Bijbelvereniging kosteloos Bijbels voor bijvoorbeeld
vluchtelingenwerk/opvang thuislozen.
Zoveel mogelijk overnachtingslocaties in Nederland worden voorzien van Bijbels en/of Bijbelgedeelten.
Ruim 70 jaar geleden werd begonnen met het leggen van een viertalig Nieuw Testament in hotelkamers.
Daarna volgden in snel tempo vele andere locaties waarin mensen, vrijwillig of verplicht, de nacht
doorbrengen. Tot de laatste categorie behoren onder andere de gevangenissen. Gedetineerden zijn voor
veel mensen buiten beeld, onbewust of bewust. Maar God ziet ze en juist door het lezen van de Bijbel
durven gevangenen hun spiegelbeeld te bekijken en zien ze de werkelijkheid onder ogen. En krijgen ze
een eerlijk beeld van zichzelf en van anderen. Ook voor vluchtelingen, asiel(be)zoekers, kerkbezichtigers,
mantelzorgers en uiteenlopende missionaire activiteiten is er een breed assortiment Bijbeluitgaven
beschikbaar in vele tientallen talen. Daarnaast verspreidt de Bijbelvereniging kosteloos kinderbijbels in
vele talen voor veel verschillende doeleinden.

CONTACT: JAAP VAN MIDDENDORP / 085 - 10 41 714 / INFO@BIJBELVERENIGING.NL / WWW.BIJBELVERENIGING.NL
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Betrouwbare voorlichting over Israël
De Stichting Christenen voor Israël geeft betrouwbare voorlichting over Israël. Zij roept christenen op
tot solidariteit met Israël en bestrijdt elke vorm van antisemitisme. Zij gaat hierbij uit van het gezag
en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Zij steunt Israël metterdaad en is werkzaam in
Nederlandse kerken en gemeenten.
Christenen voor Israel geeft een maandelijkse (gratis) krant uit “Israël Aktueel” met een totale oplage van
60.000 tot 110.000 stuks per maand. Voor de leden van de jongerenafdeling is er Isreality en voor kinderen het blad TOV. Ook is zij betrokken bij de uitgifte van de tijdschriften “Profetisch Perspectief” en “Israël
en de kerk”. Daarnaast organiseert de stichting lezingen en concerten in Nijkerk en in het hele land om
haar boodschap uit te dragen en steunt zij diverse projecten in Israël financieel, zoals de gaarkeukens,
scholen en de opvang voor immigranten en kansarme kinderen. Jaarlijks wordt een tiental solidariteitsreizen naar Israël georganiseerd.

CONTACT:
DHR. B.L. VAN KOESVELD / 033 - 24 58 824 / SCHENKEN@CHRISTENENVOORISRAEL.NL / WWW.CHRISTENENVOORISRAEL.NL
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EH

Evangelische
Hogeschool
Amersfoort

Investeren in een nieuwe generatie
Jongeren toerusten zodat zij vanuit een persoonlijke relatie met God zelfstandig en positief-kritisch
als christen kunnen functioneren in studie, maatschappij en kerk, op bijbelgetrouwe wijze hun
houding en handelen kunnen bepalen binnen hun (wetenschappelijk) vakgebied en daarin hun
geloof op een betrokken manier kunnen delen met hun omgeving.
Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en
beroepskeuze. Dat doen we via het EH-Basisjaar, een éénjarig tussenjaar (voltijd) ter voorbereiding op
een studie aan hbo of universiteit. Daarnaast bieden we ook het EH-Traject aan, een opleiding van vijf
maanden (deeltijd) voor jongeren die voortijdig stoppen met hun studie of die om een andere redenen
behoefte hebben aan een heroriëntatie op hun toekomst.

CONTACT: GERARD BIJKERK / 033 - 46 04 000 / INFO@EH.NL / WWW.EH.NL
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Houvast voor jongeren
en hun gemeenten

HGJB is een jeugdorganisatie voor jongeren en hun gemeenten.
HGJB is een vereniging binnen de PKN die jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat
ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. Kernwoorden hierbij zijn: herkenbaarheid, levensecht, inspirerend en deskundig.
HGJB wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Dit betekent dat we jongeren
in beweging willen zetten om Jezus te (gaan) volgen en dat we hen willen leren hoe zij dit in hun dagelijkse
leven handen en voeten kunnen geven. Daarom richt HGJB zich op jongeren, of nauwkeuriger geformuleerd: op jongeren in de gemeente. De christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren
kennen als de God van het verbond. HGJB wil houvast voor jongeren en hun gemeenten zijn. Daarom
organiseert HGJB inspirerende activiteiten voor jongeren. Ook rust HGJB ouders en leidinggevenden toe
met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methodes en materialen voor goed kerkelijk
jeugdwerk.
Het werk van de HGJB heeft impact op jongeren en hun gemeenten. Gelooft u ook dat jongeren voor hun
behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in
Hem? Verras ons met uw financiële steun, zodat wij ons werk onverminderd voort kunnen zetten.
CONTACT: JAN SLINGERLAND / 030 - 22 85 402 / JSLINGERLAND@HGJB.NL / WWW.HGJB.NL
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Kerken helpen kerken
MISSIO Pauselijke Missiewerken steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten.
MISSIO heeft als opdracht: financiële ondersteuning van parochies wereldwijd en bevordering van
missionaire bewustwording in eigen land.
MISSIO is onderdeel van de Wereldkerk en dat bepaalt de manier waarop hulp verleend wordt. MISSIO verleent structurele hulp. Wij investeren in de mensen die de geloofsgemeenschappen in Afrika en Azië vormen
en kunnen dragen. MISSIO maakt de parochies in de derde wereld sterk om zelf hun missie uit te voeren.
Wereldmissiemaand
Op de voorlaatste zondag in oktober viert de katholieke Kerk over de hele wereld Missiezondag. In Nederland is er ook een speciale Wereldmissiedag van de kinderen in het eerste weekend van oktober. In beide
weekenden wordt in parochies gecollecteerd voor MISSIO. Daarnaast werft MISSIO fondsen via een sponsorprogramma voor priesterstudenten in Afrika en Azië. Ook kan MISSIO steunen op haar donateurs.
Tijdschrift Kerk Wereldwijd
Om de missionaire gedachte te bevorderen geeft MISSIO een tweemaandelijks tijdschrift uit,
Kerk Wereldwijd. Voor kinderen is een speciale website ontwikkeld, www.missiokids.nl.
CONTACT: MARIANNE BAIJENS / 070 – 30 47 445 / M.BAIJENS@MISSIO.NL / WWW.MISSIO.NL
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Wat laat u na aan uw vervolgde familie?
Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. Samen met u willen wij hen
versterken, toerusten en aanmoedigen om het evangelie te blijven verspreiden. Wereldwijd vormen
christenen in Jezus Christus één familie. Daarom verbinden we zoveel mogelijk christenen met hun
vervolgde broeders en zusters.
“Het is ruim zestig jaar geleden dat ik met mijn Volkswagen Kever voorbij het IJzeren Gordijn reed, om
Bijbels te brengen naar christenen die door de wereld waren vergeten”, zegt Open Doors-oprichter Anne
van der Bijl (91). “Mijn verhaal bewijst dat wij allen met Gods hulp het verschil kunnen maken in het leven
van onze lijdende broeders en zusters.”
Gebed, hulp en aanwezigheid staan centraal in ons werk. Open Doors is sinds de oprichting in 1955 flink
gegroeid en steunt christenen in ruim vijftig landen. We verspreiden Bijbels en christelijke boeken in landen waar deze verboden of moeilijk verkrijgbaar zijn. Daarnaast ondersteunen we vervolgde christenen
met diverse trainingen, praktische hulp, microkredieten en traumazorg.
Anne: “Open Doors opnemen in uw testament is eenvoudig, en de hoop die u daarmee kunt brengen in
duizenden levens – nu en ver in de toekomst – is echt geweldig.”
CONTACT: JAAP VAN LEEUWEN / 0341 - 46 50 00 / NALATEN@OPENDOORS.NL / WWW.OPENDOORS.NL
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Vrienden van de Friezenkerk te Rome
Doel van de stichting is het Willibrordcentrum (de Friezenkerk te Rome) via fondswerving te helpen
bij de realisatie en instandhouding van een permanente ruimte voor viering, gebed, bezinning en
ontmoeting ten behoeve van Nederlanders in Rome vlakbij het belangrijkste religieuze centrum van
Rome, de St. Pieter.
De taak van de Stichting Vrienden van de Friezenkerk is om de goede staat van onderhoud van de kerk te
handhaven, en het Willibrordcentrum financieel te steunen bij ingrepen die het dagelijkse onderhoud te
boven gaan.
Ook ziet de Stichting Vrienden van de Friezenkerk het als haar taak om bij te dragen aan een grotere
bekendheid van de Friezenkerk in Nederland. Te weinig wordt beseft hoe uniek het is een eigen plek
te hebben met een lange geschiedenis vlakbij het centrum van de wereldkerk. De Friezenkerk is een
rooms-katholieke kerk die heeft bewezen een aantrekkingskracht uit te oefenen niet alleen op katholieke
pelgrims uit Nederland, maar ook op bezoekers met andere religieuze achtergronden, waaronder tal van
scholieren. Dit potentieel van ontmoeting tussen mensen van diverse overtuiging en van verschillende generaties verdient versterking, op een wijze die in Nederland minder vanzelfsprekend lijkt te zijn geworden.
CONTACT: A.J.C.M. VAN AMELSVOORT / 06 - 45 52 61 10 / FRIEZENKERK@KRO.NL / WWW.FRIEZENKERK.NL

RELIGIE & LEVENSBESCHOUWING

219

220

GOEDE
DOELEN
GIDS

ONDERWIJS

ONDERWIJS

221

Help ons verder
Als stichting werken wij aan het maatschappelijke vraagstuk dat het onderwijs niet alle jongeren even
goed voorbereid op de toekomst. Daarom nemen wij eigenaarschap van het grootste maatschappelijke vraagstuk van Nederland en willen deze oplossen door samen met ouders, scholen, bedrijven en
overheid het verschil te maken.
Onze stichting onderzoekt hoe alle jongens en meisjes beter op de toekomst kunnen worden voorbereid. Elk nieuw inzicht gebruiken wij om innovatieve middelen te ontwikkelen voor het algemeen belang.
Als onafhankelijke stichting kunnen wij verder gaan dan scholen en het onderwijs aanvullen met gave
initiatieven. Wij ondersteunen andere organisaties die tegen dezelfde problemen aanlopen met kennis,
netwerk, of middelen. Samen zorgen we ervoor dat jongeren de kennis en vaardigheden krijgen die ze
nodig hebben voor een succesvolle toekomst.

CONTACT: BAS KLEIN / 06 - 16 57 06 04 / STICHTING@010010.NL / WWW.010010.NL

STICHTING

Hier maken we toekomst
Stichting IMC Weekendschool bereidt jongeren (10 - 14 jaar) voor zelfstandig en gemotiveerd hun
plaats te vinden in de samenleving. Door lessen van bevlogen vak experts verruimen de jongeren
hun blikveld, vergroten ze hun zelfvertrouwen en versterken ze hun binding met de maatschappij.
Bij IMC Weekendschool staat de potentie en ontwikkeling van jongeren in Nederland centraal. Daarom
biedt de stichting al meer dan 20 jaar aanvullend, motivatiegericht onderwijs, op die plekken in Nederland waar dit het hardst nodig is.
Binnen onze programma’s krijgen jongeren les van bevlogen professionals (vrijwilligers). Het curriculum
omvat academische vakken (alfa, beta, gamma), kunsten, nieuwe media en maatschappelijk relevante
vakken zoals politiek, journalistiek en ondernemen. Centraal staat de interactie met de gastdocenten, aan
wie de jongeren alles kunnen vragen. Zo bereiden de jongeren zich spelenderwijs voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: het maken van gemotiveerde keuzes voor de toekomst. Naast het
driejarig curriculum op de 10 weekendschoolvestigingen, bieden we dit lesprogramma ook aan op meer
dan 35 locaties in het basisonderwijs via IMC Basis, en op 10 locaties via IMC on Tour, het lesprogramma
voor nieuwkomerskinderen.
CONTACT: SIMONE SWINKELS / 06 - 34 87 27 17 / SIMONE.SWINKELS@WEEKENDSCHOOL.NL / WWW.IMCWEEKENDSCHOOL.NL
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Join for Joy
Een betere toekomst door spelenderwijs leren
Spel heeft een positief effect op de fysieke, sociale en mentale ontwikkeling van kinderen. Spelen is
leuk en het motiveert kinderen naar school te komen en op school te blijven. Sport is een krachtig
middel voor kansarme kinderen om zich te ontwikkelen tot geschoolde en betrokken leden van hun
gemeenschap.
In samenwerking met lokale partner organisaties ondersteunt Join for Joy basisscholen in de moeilijk te
bereiken gebieden van Kenia, Oeganda, Zambia en Malawi met training en expertise bij het implementeren van een Sport en spel programma.
Sport en spel inspireert. Door te sporten en te spelen kunnen kinderen beter omgaan met de uitdagingen waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden zoals; geweld, kinderarbeid, tienerzwangerschappen,
kindhuwelijken, analfabetisme en genderongelijkheid.
Sport en spel maakt school aantrekkelijker en motiveert kinderen uit om naar school te komen en op
school te blijven. Zo versterken we met ons programma het basisonderwijs en geven we kinderen een
extra zetje om goede keuzes te maken en deze na te streven.
CONTACT: MINKE VAN GEEN / 06 - 41 46 50 84 / INFO@JOINFORJOY.NET / WWW.JOINFORJOY.NET
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Geef kansarme meisjes een toekomst
Meisjes behoren tot de kansarmste in Kenia. Wij geven hen een goede vierjarige middelbare school
opleiding en opvang in een veilig internaat. En we begeleiden ieder meisje - ruim 600 meisjes - in
haar ontwikkeling naar een zelfstandige en middelbaar opgeleide vrouw, die vol vertrouwen met
haar toekomst aan de slag kan.
De Verkaart Foundation bestaat al meer dan 25 jaar en is ontstaan vanuit de overtuiging dat als je in
kansarme meisjes investeert, dit ook een positieve uitwerking heeft op hun omgeving. Goed opgeleide
vrouwen creëren een betere leefomgeving voor hun families en inspireren andere vrouwen. Op drie door
de stichting gebouwde middelbare scholen met internaat krijgen de kansarme meisjes onderdak, gezonde voeding en medische verzorging en volgen zij hun vierjarige middelbare opleiding.
Wij hebben in Kenia een stevige organisatie neergezet en al meer dan 10.000 kansarme meisjes geholpen. Maar we zijn nog lang niet klaar! Alleen al de kosten van docenten, leermiddelen, voeding, zorg en
instandhouding van de gebouwen vormen ieder jaar weer een grote uitdaging. En graag zouden we nog
veel meer kansarme meisjes een vierjarige middelbare opleiding gunnen.

CONTACT: MOIRA VAN VEEN / 06 - 11 42 78 19 / INFO@VERKAARTFOUNDATION.COM / WWW.VERKAARTFOUNDATION.COM
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010010, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

221

Stichting 010010
ADRES: Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam
IBAN: NL64 INGB 0007 3019 01 KVK: 67093892

168Million (Goede Doelen Nederland lid)

57

Stichting 168 Million
ADRES: Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht
IBAN: NL22 ABNA 0254 6162 40 KVK: 68951744

AAD, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

15

Stichting All continents Associated Dutch Academy of Healthcare
ADRES: Industriestraat 1a, 6851 EM Huissen
IBAN: NL71 INGB 0007 3272 86 KVK: 59448881

AAP, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

137

AAP, Opvang voor Uitheemse Dieren, Stichting
ADRES: Postbus 50313, 1305 AH Almere
IBAN: NL64 INGB 0002 7775 30 KVK: 41200553

Achter de Regenboog, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

153

Stichting Achter de Regenboog
ADRES: Postbus 13012, 3507 LA Utrecht
IBAN: NL54 INGB 0005 5575 36 KVK: 41186289

ActionAid (Goede Doelen Nederland lid)

58

Stichting ActionAid
ADRES: Postbus 10707, 1001 ES Amsterdam
IBAN: NL89 TRIO 0338 8888 88 KVK: 41217595

ADRA Nederland, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

59

Stichting ADRA Nederland
ADRES: Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide
IBAN: NL57 RABO 0378 3857 47 KVK: 41184789

Aids Fonds (Goede Doelen Nederland lid)

16

Stichting Aidsfonds - Soa Aids Nederland
ADRES: Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam
IBAN: NL37 INGB 0000 0089 57 KVK: 41207989

Akka’s Ganzenparadijs, Stichting
Stichting Akka’s Ganzenparadijs
ADRES: Burgemeester ten Holteweg 47, 7751 CR Dalen
IBAN: NL69 TRIO 0784 7932 04 KVK: 4087996

138
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Albert Schweitzer Fonds, Stichting Nederlands (Goede Doelen Nederland lid)

60

Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds
ADRES: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht
IBAN: NL51 ABNA 0470 3805 78 KVK: 41244008

ALS Nederland, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

17

Stichting ALS Nederland
ADRES: Koninginnegracht 7, 2514 AA Den Haag
IBAN: NL50 INGB 0000 1000 00 KVK: 34219945

Alzheimer Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

18

Stichting Alzheimer Nederland
ADRES: Postbus 2077, 3800 CB Amersfoort
IBAN: NL13 INGB 0000 0025 02 KVK: 41181369

AMBER Alert (Goede Doelen Nederland lid)

61

Stichting AMBER Alert Europe
ADRES: Peter Treckpoelstraat 4, 6191 VK Beek
IBAN: NL94 RABO 0162 4402 86 KVK: 57040559

Amnesty International (Goede Doelen Nederland lid)

62

Vereniging Amnesty International, afdeling Nederland
ADRES: Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam
IBAN: NL45 TRIO 0198 1000 00 KVK: 40530953

Amref Flying Doctors (Goede Doelen Nederland lid)

63

Stichting AMREF Nederland
ADRES: Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
IBAN: NL68 ABNA 0707 0704 57 KVK: 41150298

Art of Charity | HelpMalawi.nu

64

Stichting The Art of Charity
ADRES: Postbus 4182, 7320 AD Apeldoorn
IBAN: NL29 RABO 0118 3557 32 KVK: 8224426

Artsen zonder Grenzen (Goede Doelen Nederland lid)

65

Vereniging Artsen zonder Grenzen
ADRES: Postbus 10014, 1001 EA Amsterdam
IBAN: NL13 INGB 0000 0040 54 KVK: 41215974

Bartiméus Fonds (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Bartiméus Fonds
ADRES: Postbus 999, 3700 AZ Zeist
IBAN: NL05 ABNA 0526 2626 21 KVK: 40476190

154
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Bevordering Huisdierenwelzijn, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

139

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH)
ADRES: t Haantje 62, 7847 TD t Haantje (Drenthe)
IBAN: NL81 INGB 0006 4873 77 KVK: 60131381

Bijbelgenootschap, Nederlands (Goede Doelen Nederland lid)

212

Nederlands Bijbelgenootschap
ADRES: Postbus 620, 2003 RP Haarlem
IBAN: NL74 SNSB 0266 3808 08 KVK: 34049013

Bijbelvereniging (Goede Doelen Nederland lid)

213

Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons
ADRES: Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld
IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98 KVK: 40407494

Bio Vakantieoord (Goede Doelen Nederland lid)

155

Stichting Bio Kinderrevalidatie
ADRES: Wekeromseweg 8, 6816 VS Arnhem
IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09 KVK: 41197926

Bluyssen Fonds, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

156

Stichting Bluyssen Fonds
ADRES: Postbus 149, 5830 AC Boxmeer
IBAN: NL11 ABNA 0526 1215 72 KVK: 41083701

Bont voor Dieren Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

140

Stichting Bont voor Dieren
ADRES: Panamalaan, 110, 1019 AZ Amsterdam
IBAN: NL68 TRIO 0338 6252 32 KVK: 41002701

Bouworde Nederland, Stichting Internationale (Goede Doelen Nederland lid)

66

Stichting Internationale Bouworde Nederland
ADRES: St. Annastraat 174, 6524 GT Nijmegen
IBAN: NL27 INGB 0000 8607 00 KVK: 41055227

Brandwonden Stichting, Nederlandse (Goede Doelen Nederland lid)

19

Nederlandse Brandwonden Stichting
ADRES: Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk
IBAN: NL93 RABO 0388 0132 22 KVK: 41222331

Brooke Hospital for Animals (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland
ADRES: Valkenburgerstraat 188-F, 1011 NC Amsterdam
IBAN: NL12 INGB 0005 5686 71 KVK: 41093228

141
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Campaign for Tibet, International (Goede Doelen Nederland lid)

67

Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet
ADRES: Postbus 337, 1000 AH Amsterdam
IBAN: NL09 INGB 0000 0042 23 KVK: 34119094

CARE Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

68

Stichting CARE Nederland
ADRES: Parkstraat 19, 2514 JD Den Haag
IBAN: NL94 INGB 0000 0024 02 KVK: 41158230

Care4BrittleBones, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

20

Stichting Care4BrittleBones
ADRES: Het Kerkehout 3a, 2245 XM Wassenaar
IBAN: NL44 ABNA 0589 3107 55 KVK: 54665256

CHOICE for Youth & Sexuality (Goede Doelen Nederland lid)

69

Stichting CHOICE for Youth and Sexuality
ADRES: Keizersgracht 177, 1016 DR Amsterdam
IBAN: NL88 ABNA 0463 4591 56 KVK: 32108345

Christenen voor Israël, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

214

Stichting Christenen voor Israël
ADRES: Postbus 110, 3860 BC Nijkerk
IBAN: NL87 ABNA 0513 8529 05 KVK: 41188705

CliniClowns (Goede Doelen Nederland lid)

157

Stichting CliniClowns Nederland
ADRES: Postbus 1565, 3800 BN Amersfoort
IBAN: NL31 INGB 0000 0066 40 KVK: 41212043

COC Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

158

Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit COC Nederland
ADRES: Nieuwe Herengracht 49, 1011 RN Amsterdam
IBAN: NL84 ABNA 0518 8614 57 KVK: 34374865

Cordaid (Goede Doelen Nederland lid)

70

Stichting Cordaid
ADRES: Grote Marktstraat 25, 2511 BH Den Haag
IBAN: NL57 INGB 0000 0009 34 KVK: 41160054

Cultuurfonds, Prins Bernhard (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
ADRES: Postbus 19750, 1000 GT Amsterdam
IBAN: NL32 INGB 0000 3333 18 KVK: 41197850

201

INFORMATIE GOEDE DOELEN

229

Cystic Fibrosis Stichting, Nederlandse (Goede Doelen Nederland lid)

21

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
ADRES: Dr. A. Schweitzerweg 3a, 3744 MG Baarn
IBAN: NL41 ABNA 0472 4598 56 KVK: 41188408

De Hond Kan De Was Doen, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

159

Stichting De Hond Kan De Was Doen
ADRES: Tunneloven 14, 3961 ER Wijk bij Duurstede
IBAN: NL35 INGB 0000 0700 06 KVK: 34118212

De Hoop, Vrienden van (Goede Doelen Nederland lid)

160

Stichting Vrienden van De Hoop
ADRES: Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht
IBAN: NL06 INGB 0000 3838 38 KVK: 41118128

De Stad Uit (Goede Doelen Nederland lid)

161

Stichting Lekker Groen
ADRES: Willebrordusstraat 84, 3037 TW Rotterdam
IBAN: NL79 TRIO 0198 5525 72 KVK: 52746372

Diabetes Fonds, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

22

Stichting Diabetes Fonds
ADRES: Stationsplein 139, 3818 LE Amersfoort
IBAN: NL81 ABNA 0707 0708 05 KVK: 41178025

Dierenbescherming (Goede Doelen Nederland lid)

142

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
ADRES: Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag
IBAN: NL05 INGB 0003 9631 56 KVK: 41193523

DierenLot, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

143

Stichting DierenLot
ADRES: Postbus 359, 3500 AJ Utrecht
IBAN: NL28 INGB 0000 0023 29 KVK: 18076548

Dokters van de Wereld (Goede Doelen Nederland lid)

23

Dokters van de Wereld
ADRES: Nieuwe Herengracht 20, 1018 DP Amsterdam
IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 KVK: 40539494

Dream4Kids (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Dream4Kids
ADRES: Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen
IBAN: NL63 RABO 0103 4084 87 KVK: 17159095

162

INFORMATIE GOEDE DOELEN

230

Ecomare

144

Stichting Texels Museum
ADRES: Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog
IBAN: NL46 RABO 0362 5997 77 KVK: 41239214

Edukans (Goede Doelen Nederland lid)

71

Edukans
ADRES: Berkenweg 11, 3818 LA Amersfoort
IBAN: NL21 INGB 0000 0005 15 KVK: 32092131

Enjoycleaningup (Goede Doelen Nederland lid)

120

Stichting Enjoycleaningup
ADRES: Koddebeierlaan 20, 3401 GE IJsselstein
IBAN: NL03 TRIO 0391 2230 03 KVK: 66756634

Epilepsiefonds (Goede Doelen Nederland lid)

24

Stichting Epilepsiefonds - De Macht van het Kleine
ADRES: De Molen 35, 3994 DA Houten
IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11 KVK: 41183884

Esther Vergeer Foundation

163

Stichting Esther Vergeer Foundation
ADRES: Papendallaan 60, 3.28, 6816 VD Arnhem
IBAN: NL37 ABNA 0593 8367 07 KVK: 30194179

European Cultural Foundation (Goede Doelen Nederland lid)

202

Europese Culturele Stichting
ADRES: Jan van Goyenkade 5, 1075 HN Amsterdam
IBAN: NL36 ABNA 0411 2201 60 KVK: 41199699

Evangelische Hogeschool Amersfoort (Goede Doelen Nederland lid)

215

Stichting Evangelische Hogeschool
ADRES: Drentsestraat 1, 3812 EH Amersfoort
IBAN: NL40 ABNA 0448 3610 00 KVK: 41192079

Eye Care Foundation (Goede Doelen Nederland lid)

72

Stichting Eye Care Foundation
ADRES: Postbus 59021, 1040 KA Amsterdam
IBAN: NL14 ABNA 0543 4445 54 KVK: 34305700

Ezelsociëteit, Stichting De (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting De Ezelsociëteit
ADRES: Zwitsersekade 5, 3707 HZ Zeist
IBAN: NL04 RABO 0311 2554 26 KVK: 4064293

145

INFORMATIE GOEDE DOELEN

231

Fonds Gehandicaptensport (Goede Doelen Nederland lid)

164

Fonds Gehandicaptensport
ADRES: Burgemeester A. Colijnweg 2, 1182 AL Amstelveen
IBAN: NL17 ABNA 0519 5308 96 KVK: 41149296

Fonds Slachtofferhulp (Goede Doelen Nederland lid)

165

Stichting Fonds Slachtofferhulp
ADRES: Postbus 93166, 2509 AD Den Haag
IBAN: NL60 INGB 0000 0067 00 KVK: 41155922

foodwatch Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

166

foodwatch Nederland
ADRES: De Wittenstraat 25, 1052 AK Amsterdam
IBAN: NL43 TRIO 0390 3757 64 KVK: 34370358

Free Press Unlimited (Goede Doelen Nederland lid)

73

Stichting Free Press Unlimited
ADRES: Weesperstraat 3, 1018 DN Amsterdam
IBAN: NL92 INGB 0000 0076 76 KVK: 52957535

Gehandicapte Kind, Nederlandse Stichting voor het (Goede Doelen Nederland lid)

167

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (v/h NSGK)
ADRES: Wibautstraat 212-214, 1091 GS Amsterdam
IBAN: NL76 RABO 0334 4334 44 KVK: 41199157

Geldersch Landschap & Kasteelen (Goede Doelen Nederland lid)

121

Stichting Het Geldersch Landschap
ADRES: Postbus 7005, 6801 HA Arnhem
IBAN: NL38 RABO 0381 6062 95 KVK: 41047543

Gilles de la Tourette, Stichting

25

Stichting Gilles de la Tourette
ADRES: Postbus 3071, 1801 GB Alkmaar
IBAN: NL38 INGB 0000 0999 25 KVK: 41127771

Goois Natuurreservaat, Stichting Steun (Goede Doelen Nederland lid)

122

Stichting Steun Goois Natuurreservaat
ADRES: Nieuwe Meentweg 2, 1217 DZ Hilversum
IBAN: NL11 RABO 0339 9770 00 KVK: 41193822

Greenpeace Nederland, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Greenpeace Nederland
ADRES: Postbus 3946, 1001 AS Amsterdam
IBAN: NL62 TRIO 0784 9525 07 KVK: 41198809

123

INFORMATIE GOEDE DOELEN

232

Haarwensen (Goede Doelen Nederland lid)

168

Stichting Haarwensen
ADRES: Postbus 244, 3640 AE Mijdrecht
IBAN: NL42 RABO 0136 3286 28 KVK: 34290369

Habitat Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

74

Stichting Habitat for Humanity Nederland
ADRES: Gatwickstraat 1, 1043 GK Amsterdam
IBAN: NL79 INGB 0000 0062 61 KVK: 41226182

HandicapNL (Goede Doelen Nederland lid)

169

Stichting HandicapNederland
ADRES: Singelpark 1, 3984 NC Odijk
IBAN: NL71 ABNA 0491 1000 00 KVK: 52854841

Hart voor Kinderen, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

75

Stichting Hart voor Kinderen
ADRES: Postbus 160, 1250 AD Laren
IBAN: NL41 INGB 0000 0045 20 KVK: 32136226

Hartekind, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

26

Stichting Hartekind
ADRES: Professor W.H. Keesomlaan 12, 1183 DJ Amstelveen
IBAN: NL62 INGB 0004 3126 88 KVK: 30243590

Hartpatiënten Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

27

Stichting Hartpatiënten Nederland
ADRES: Zwartbroekstraat 19, 6041 JL Roermond
IBAN: NL35 INGB 0000 5940 00 KVK: 41067141

Hartstichting (Goede Doelen Nederland lid)

28

Nederlandse Hartstichting
ADRES: Postbus 300, 2501 CH Den Haag
IBAN: NL88 ABNA 0573 2003 00 KVK: 41150408

Heifer Nederland, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

76

Stichting Heifer Nederland
ADRES: Kade 23, 4703 GA Roosendaal
IBAN: NL60 INGB 0000 0046 63 KVK: 20093733

Hersenstichting (Goede Doelen Nederland lid)
Hersenstichting Nederland
ADRES: Postbus 191, 2501 CD Den Haag
IBAN: NL18 INGB 0000 0008 60 KVK: 41155766

29

INFORMATIE GOEDE DOELEN

233

HGJB (Goede Doelen Nederland lid)

216

Vereniging Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond
ADRES: Prins Bernhardlaan 1, 3722 AE Bilthoven
IBAN: NL35 RABO 0308 3168 35 KVK: 40479532

Hivos (Goede Doelen Nederland lid)

77

Stichting Hivos
ADRES: Grote Marktstraat 47a, 2511 BH Den Haag
IBAN: NL50 TRIO 0338 7775 55 KVK: 41198677

Hollandsche Molen, De (Goede Doelen Nederland lid)

203

De Hollandsche Molen, vereniging tot behoud van molens in Nederland
ADRES: Zeeburgerdijk 139, 1095 AA Amsterdam
IBAN: NL71 INGB 0000 1135 90 KVK: 40530646

HomePlan, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

78

Stichting HomePlan
ADRES: Steenen Hoofd 63, 4825 AJ Breda
IBAN: NL35 RABO 0188 9530 00 KVK: 41106900

Hondenbescherming, Koninklijke (Goede Doelen Nederland lid)

146

Koninklijke Hondenbescherming
ADRES: Statenlaan 108, 2582 GV Den Haag
IBAN: NL76 INGB 0000 1301 84 KVK: 40409239

Huidfonds (Goede Doelen Nederland lid)

30

Stichting Nationaal Huidfonds
ADRES: Postbus 778, 3430 AT Nieuwegein
IBAN: NL43 INGB 0000 0773 31 KVK: 41184634

Hulp voor Helden - KPPR (Goede Doelen Nederland lid)

170

Sichting Koninklijke PIT Pro Rege
ADRES: Pr. Willem-Alexanderlaan 1429, 7312 GB Apeldoorn
IBAN: NL26 INGB 0000 3860 00 KVK: 40477601

Hulphond Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

171

Stichting Hulphond
ADRES: Broekstraat 31, 5373 KD Herpen
IBAN: NL53 RABO 0121 6234 24 KVK: 9114583

Humanistisch Verbond, Vereniging (Goede Doelen Nederland lid)
Vereniging Humanistisch Verbond
ADRES: Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam
IBAN: NL44 TRIO 0379 4361 83 KVK: 40476010

172

INFORMATIE GOEDE DOELEN

234

Humanitas (Goede Doelen Nederland lid)

173

Humanitas, Nederlandse Vereniging
ADRES: Postbus 71, 1000 AB Amsterdam
IBAN: NL25 RABO 0126 8251 65 KVK: 40530895

IMC Weekendschool (Goede Doelen Nederland lid)

222

Stichting IMC Weekendschool
ADRES: Strawinskylaan 719, 1077 XX Amsterdam
IBAN: NL23 ABNA 0506 9771 45 KVK: 41217599

International Justice Mission, Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

79

Stichting International Justice Mission The Netherlands
ADRES: Postbus 13815, 2501 EV Den Haag
IBAN: NL 37 INGB 0004 9613 89 KVK: 27342349

Interplast Holland, Stichting

80

Stichting Interplast Holland
ADRES: Postbus 2189, 2301 CD Leiden
IBAN: NL76 ABNA 0448 8009 26 KVK: 41168141

IUCN Nederland

124

Stichting IUCN Nederlands Comité
ADRES: Plantage Middenlaan, 2K, 1018 DD Amsterdam
IBAN: NL27 TRIO 0390 5131 13 KVK: 41180885

IVN Natuureducatie

174

IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
ADRES: Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam
IBAN: NL36 ABNA 0249 0866 97 KVK: 34147938

Jantje Beton (Goede Doelen Nederland lid)

175

Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton
ADRES: Arthur van Schendelsstraat 550, 3511 MH Utrecht
IBAN: NL58 RABO 0160 8979 55 KVK: 41178084

JDRF (Goede Doelen Nederland lid)

31

Stichting JDRF Nederland
ADRES: Maanlander 47, 3824 MN Amersfoort
IBAN: NL96 RABO 0166 8642 26 KVK: 51358131

Jimmy Nelson Foundation (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Jimmy Nelson Foundation
ADRES: Helicopterstraat 25G, 1059 CE Amsterdam
IBAN: NL49 ABNA 0426 4999 48 KVK: 66225752

204

INFORMATIE GOEDE DOELEN

235

Johan Cruyff Foundation, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

176

Stichting Johan Cruyff Foundation
ADRES: Olympisch Stadion, 13, 1076 DE Amsterdam
IBAN: NL95 INGB 0000 0014 14 KVK: 41216893

Join for Joy (Goede Doelen Nederland lid)

223

Stichting Join for Joy
ADRES: Molenpad 5, 1016 GL Amsterdam
IBAN: NL92 RABO 0118 1629 26 KVK: 52315525

Kanjer Wens, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

177

Stichting Kanjer Wens
ADRES: Bolderweg 2, 1332 AT Almere
IBAN: NL38 INGB 0007 5905 56 KVK: 68081502

Kerk in Actie (Goede Doelen Nederland lid)

81

Kerk in Actie
ADRES: Joseph Haydnlaan 2, 3533 AE Utrecht
IBAN: NL89 ABNA 0457 4574 57 KVK: 41177229

KidsRights, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

82

Stichting KidsRights
ADRES: New Yorkstraat 2, 1175 RD Amsterdam
IBAN: NL30 INGB 0000 0089 86 KVK: 34192528

Kinderhulp, Nationaal Fonds (Goede Doelen Nederland lid)

178

Nationaal Fonds Kinderhulp
ADRES: Postbus 2130, 7420 AC Deventer
IBAN: NL35 RABO 0707 0707 40 KVK: 41080756

Kinderpostzegels Nederland, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

179

Stichting Kinderpostzegels Nederland
ADRES: Schipholweg 97, 2316 XA Leiden
IBAN: NL45 INGB 0000 0496 50 KVK: 41167934

KNCV Tuberculosefonds (Goede Doelen Nederland lid)

32

Kon. Ned. Centr. Ver. tot Bestrijding der Tuberculose
ADRES: Postbus 146, 2501 CC Den Haag
IBAN: NL37 INGB 0000 0001 30 KVK: 40408837

KNGF Geleidehonden (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Koninkijk Nederlands Geleidehonden Fonds
ADRES: Postbus 544, 1180 AM Amstelveen
IBAN: NL81 INGB 0000 2754 00 KVK: 41200230

180

INFORMATIE GOEDE DOELEN

236

KWF Kankerbestrijding (Goede Doelen Nederland lid)

33

Stichting KWF Kankerbestrijding
ADRES: Postbus 75508, 1070 AM Amsterdam
IBAN: NL23 RABO 0333 7779 99 KVK: 41197125

Landschap Noord-Holland (Goede Doelen Nederland lid)

125

Stichting Landschap Noord-Holland
ADRES: Postbus 222, 1850 AE Heiloo
IBAN: NL50 RABO 0119 1395 02 KVK: 37073325

Lawyers for Lawyers (Goede Doelen Nederland lid)

83

St. Advocaten voor Advocaten/Lawyers for Lawyers
ADRES: Postbus 15732, 1001 NE Amsterdam
IBAN: NL69 ABNA 0489 9386 55 KVK: 41181988

Leger des Heils (Goede Doelen Nederland lid)

181

Stichting Leger des Heils
ADRES: Postbus 3006, 1300 EH Almere
IBAN: NL72 RABO 0707 0701 71 KVK: 41208155

Leprastichting (Goede Doelen Nederland lid)

84

Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding
ADRES: Postbus 95005, 1090 HA Amsterdam
IBAN: NL84 INGB 0000 0505 00 KVK: 41199723

Leprazending Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

85

Stichting Leprazending Nederland
ADRES: Postbus 902, 7301 BD Apeldoorn
IBAN: NL75 INGB 0003 2439 99 KVK: 41039028

Liedjesfabriek (Goede Doelen Nederland lid)

182

Stichting De Liedjesfabriek
ADRES: Weurtseweg 150, 6541 BA Nijmegen
IBAN: NL39 RABO 0106 5954 66 KVK: 9187275

Light for the World (Goede Doelen Nederland lid)

86

Stichting Light for the World Nederland
ADRES: Postbus 672, 3900 AR Veenendaal
IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31 KVK: 41180500

Liliane Fonds (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Liliane Fonds
ADRES: Havensingel 26, 5211 TX s-Hertogenbosch
IBAN: NL08 RABO 0303 0800 00 KVK: 41081480

87

INFORMATIE GOEDE DOELEN

237

Lokale Fondsen Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

183

Stichting Lokale Fondsen Nederland
ADRES: Rembrandtlaan 9, 3723 BG Bilthoven
IBAN: NL91 RABO 01082 4775 33 KVK: 60717432

Longfonds (Goede Doelen Nederland lid)

34

Stichting Longfonds
ADRES: Postbus 627, 3800 AP Amersfoort
IBAN: NL50 ABNA 0575 2552 50 KVK: 40506839

Maag Lever Darm Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

35

Nederlandse Maag Lever Darm Stichting
ADRES: Postbus 800, 3800 AV Amersfoort
IBAN: NL70 INGB 0000 0027 37 KVK: 41010169

MAF Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

88

Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland
ADRES: Postbus 7, 7390 AA Twello
IBAN: NL40 ABNA 0558 3458 08 KVK: 41231129

Make-A-Wish Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

184

Make-A-Wish Nederland
ADRES: Postbus 13, 1200 AA Hilversum
IBAN: NL48 RABO 0366 0212 22 KVK: 41131321

Mama Cash, St. (Goede Doelen Nederland lid)

89

Stichting Mama Cash
ADRES: Postbus 15686, 1001 ND Amsterdam
IBAN: NL86 TRIO 0379 7496 10 KVK: 41202535

Mary’s Meals Nederland, St. (Goede Doelen Nederland lid)

90

Stichting Mary’s Meals Nederland
ADRES: Ziekerstraat 12C, 6511 LH Nijmegen
IBAN: NL13 RABO 0166 2733 41 KVK: 53796217

MD Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

36

Stichting MD Nederland
ADRES: Sandtmannlaan 19, 1412 GB Naarden
IBAN: NL63 ABNA 0525 0030 02 KVK: 74235532

ME/CVS Stichting Nederland (Goede Doelen Nederland lid)
ME/CVS Stichting Nederland
ADRES: Houttuinlaan 4b, 3447 GM Woerden
IBAN: NL29 INGB 0000 6306 77 KVK: 41206783

37

INFORMATIE GOEDE DOELEN

238

Metakids (Goede Doelen Nederland lid)

38

Stichting Metakids
ADRES: Postjesweg 175-D, 1062 JN Amsterdam
IBAN: NL70 ABNA 0822 4056 52 KVK: 5067806

Milieudefensie, Vereniging (Goede Doelen Nederland lid)

126

Vereniging Milieudefensie
ADRES: Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam
IBAN: NL68 TRIO 0198 0900 80 KVK: 40530467

MIND (Goede Doelen Nederland lid)

39

Stichting MIND
ADRES: Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort
IBAN: NL08 ABNA 0469 0800 00 KVK: 41177226

Missio Pauselijke Missiewerken

217

Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken
ADRES: Postbus 93140, 2509 AC Den Haag
IBAN: NL93 INGB 0000 0087 25 KVK: 41151392

Mission Possible (Goede Doelen Nederland lid)

91

Stichting Mission Possible Nederland
ADRES: Postbus 1715, 9701 BS Groningen
IBAN: NL07 RABO 0158 0454 24 KVK: 51077655

MIVA (Goede Doelen Nederland lid)

92

Stichting MIVA
ADRES: Havensingel 26, 5211 TX s-Hertogenbosch
IBAN: NL42 INGB 0000 0029 50 KVK: 41197054

MS Fonds, Nationaal (Goede Doelen Nederland lid)

40

Stichting Nationaal MS Fonds
ADRES: Industrieweg 130 C, 3044 AT Rotterdam
IBAN: NL92 INGB 0000 0050 57 KVK: 41133967

MS Research, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

41

Stichting MS Research
ADRES: Postbus 200, 2250 AE Voorschoten
IBAN: NL36 INGB 0004 9417 16 KVK: 41201360

Muziekids, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Muziekids
ADRES: Koninginneweg 78, 1211 AT Hilversum
IBAN: NL43 ABNA 0587 8985 50 KVK: 32156118

185

INFORMATIE GOEDE DOELEN

239

Muziekinstrumenten Fonds, St. Nat. (Goede Doelen Nederland lid)

205

Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
ADRES: Postbus 11912, 1001 GX Amsterdam
IBAN: NL58 ABNA 0555 0286 66 KVK: 41205257

Muziekspeelplaats, De (Goede Doelen Nederland lid)

206

Stichting De MuziekSpeelplaats
ADRES: Boterbloem 10, 7382 CG Klarenbeek
IBAN: NL07 ABNA 0854 5636 44 KVK: 75359871

Nationaal Ouderenfonds (Goede Doelen Nederland lid)

186

Stichting Nationaal Ouderenfonds
ADRES: Smallepad 30E, 3811 MG Amersfoort
IBAN: NL94 RABO 0311 9117 57 KVK: 41150459

Natuur & Milieu, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

127

Stichting Natuur & Milieu
ADRES: Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ Utrecht
IBAN: NL39 TRIO 0198 0809 99 KVK: 41192228

Natuurmonumenten (Goede Doelen Nederland lid)

128

Vereniging Natuurmonumenten
ADRES: Noordereinde 60, 1243 JJ s-Graveland
IBAN: NL69 INGB 0000 0099 33 KVK: 40516730

Nederlands Cultuurlandschap, Vereniging

129

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC)
ADRES: Rijksstraatweg 174, 6573 DG Beek-Ubbergen
IBAN: NL49 INGB 0001 5658 82 KVK: 40145291

Nierstichting (Goede Doelen Nederland lid)

42

Nierstichting Nederland
ADRES: Postbus 2020, 1400 DA Bussum
IBAN: NL70 INGB 0000 0880 00 KVK: 41197093

Niketan (Goede Doelen Nederland lid)

93

Stichting Niketan
ADRES: Itterbeek 7, 2641 TW Pijnacker
IBAN: NL30 ABNA 0519 9278 77 KVK: 27173896

Oasebos (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Oasebos
ADRES: Kerkweg 102, 3628 AS Kockengen
IBAN: NL19 TRIO 0197 6384 57 KVK: 9144037

130

INFORMATIE GOEDE DOELEN

240

Oogfonds (Goede Doelen Nederland lid)

43

Stichting Oogfonds Nederland
ADRES: Catharijnesingel 40, 3511 GC Utrecht
IBAN: NL21 INGB 0000 0039 10 KVK: 40531501

Open Doors (Goede Doelen Nederland lid)

218

Stichting Open Doors
ADRES: Postbus 47, 3850 AA Ermelo
IBAN: NL08 INGB 0000 007733 KVK: 41035175

Oranje Fonds (Goede Doelen Nederland lid)

187

Stichting Oranje Fonds
ADRES: Maliebaan 18, 3581 CP Utrecht
IBAN: NL70 INGB 0000 8884 44 KVK: 41151564

Our Energy Foundation (Goede Doelen Nederland lid)

94

Stichting Our Energy Foundation
ADRES: Denemarkenweg 5, 7772 TD Hardenberg
IBAN: NL86 TRIO 0197 7928 39 KVK: 59234709

Oxfam Novib, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

95

Stichting Oxfam Novib
ADRES: Postbus 30919, 2500 GX Den Haag
IBAN: NL93 RABO 0170 1002 00 KVK: 27108436

PAX (Goede Doelen Nederland lid)

96

Stichting Vredesbeweging PAX Nederland
ADRES: Postbus 19318, 3501 DH Utrecht
IBAN: NL03 TRIO 0390 5150 00 KVK: 30214009

Phéron (Goede Doelen Nederland lid)

188

Stichting Phéron
ADRES: Kleinzand 33, 8601 BE Sneek
IBAN: NL09 RABO 0310 2983 34 KVK: 61644285

Plan International Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

97

Stichting Plan International Nederland
ADRES: Postbus 75454, 1070 AL Amsterdam
IBAN: NL11 RABO 0393 5867 66 KVK: 41198890

Plastic Soup Foundation (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Plastic Soup Foundation
ADRES: Sumatrakade 1537, 1019 RS Amsterdam
IBAN: NL13 TRIO 0198 0475 17 KVK: 52072894

131
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Prader-Willi Fonds (Goede Doelen Nederland lid)

44

Stichting Prader-Willi Fonds
ADRES: Crommelinlaan 16, 2627 AC Delft
IBAN: NL62 INGB 0009 5642 68 KVK: 27263367

Prinses Beatrix Spierfonds (Goede Doelen Nederland lid)

45

Stichting Prinses Beatrix Spierfonds
ADRES: Javastraat 86, 2585 AS Den Haag
IBAN: NL82 INGB 0000 0009 69 KVK: 41151611

Proefdiervrij (Goede Doelen Nederland lid)

147

Stichting Proefdiervrij
ADRES: Groot Hertoginnelaan 201, 2517 ES Den Haag
IBAN: NL30 TRIO 0254 6497 18 KVK: 27183084

ReachAnother Foundation (Goede Doelen Nederland lid)

98

Stichting ReachAnother Foundation Nederland
ADRES: Valkenburgstraat 10, 6845 HX Arnhem
IBAN: NL36 ABNA 0449 2893 62 KVK: 30253231

Red een Kind (Goede Doelen Nederland lid)

99

Stichting Red een Kind
ADRES: Postbus 40169, 8004 DD Zwolle
IBAN: NL77 ABNA 0377 3328 60 KVK: 41022454

Regenboog Groep, De (Goede Doelen Nederland lid)

189

Stichting De Regenboog Groep
ADRES: Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam
IBAN: NL79 TRIO 0379 3155 64 KVK: 41198390

ReumaZorg Nederland, Nationale Vereniging (Goede Doelen Nederland lid)

46

Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland
ADRES: Postbus 58, 6500 AB Nijmegen
IBAN: NL34 INGB 0006 7571 07 KVK: 61827126

Rewilding Europe

132

Stichting Rewilding Europe
ADRES: Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen
IBAN: NL52 TRIO 0212 4230 88 KVK: 53036123

Rijksmuseum Fonds, Stichting Het (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Het Rijksmuseum Fonds
ADRES: Postbus 74888, 1070 DN Amsterdam
IBAN: NL22 ABNA 0560 0207 40 KVK: 41214443

208
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Rode Kruis, Het Nederlandse (Goede Doelen Nederland lid)

100

Het Nederlandse Rode Kruis
ADRES: Postbus 28120, 2502 KC Den Haag
IBAN: NL33 INGB 0000 0008 81 KVK: 40409352

Ronald McDonald Kinderfonds (Goede Doelen Nederland lid)

190

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds
ADRES: Stationsplein 13, 3818 LE Amersfoort
IBAN: NL61 RABO 0393 2000 00 KVK: 41205545

Sailing Kids, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

191

Stichting Sailing Kids
ADRES: Rozenlaan 75, 3135 XN Vlaardingen
IBAN: NL19 RABO 0133 0421 97 KVK: 5083529

Save the Children (Goede Doelen Nederland lid)

101

Stichting Save the Children
ADRES: Laan van Nieuw oost-Indië, 2593 BM Den Haag
IBAN: NL24 RABO 0343 5000 00 KVK: 41201463

Simavi (Goede Doelen Nederland lid)

102

Stichting Simavi
ADRES: Naritaweg 135, 1043 BS Amsterdam-Sloterdijk
IBAN: NL37 ABNA 0561 2351 04 KVK: 40594571

Solidaridad (Goede Doelen Nederland lid)

103

Stichting Solidaridad
ADRES: t Goylaan 15, 3525 AA Utrecht
IBAN: NL05 TRIO 0212 1854 11 KVK: 41150939

Sophia-Vereeniging (Goede Doelen Nederland lid)

148

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren
ADRES: Nieuwezijds Voorburgwal 153, 1012 RK Amsterdam
IBAN: NL63 INGB 0000 3069 58 KVK: 40531576

SOS Kinderdorpen (Goede Doelen Nederland lid)

104

Stichting Nederlandse Vrienden der SOS Kinderdorpen
ADRES: Postbus 9104, 1006 AC AMSTERDAM
IBAN: NL90 INGB 0000 0022 80 KVK: 41197577

Spieren voor Spieren (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Spieren voor Spieren
ADRES: IJsbaanpad 9 -11, 1076 CV Amsterdam
IBAN: NL36 INGB 0000 0333 22 KVK: 27169928

47
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Steun Emma Kinderziekenhuis AMC, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

48

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC
ADRES: Meibergdreef 9, H8-180, 1105 AZ Amsterdam
IBAN: NL67 ABNA 0546 9312 35 KVK: 41198519

Stichting Living Memories (Goede Doelen Nederland lid)

192

Stichting Living Memories
ADRES: Brugstraat 30, 1906 WV Limmen
IBAN: NL74 RABO 0316 6863 60 KVK: 67978274

Stichting Overleven met Alvleesklierkanker (Goede Doelen Nederland lid)

49

Stichting Overleven met Alvleesklierkanker
ADRES: Postbus 837, 3500 AV Utrecht
IBAN: NL82 INGB 0000 0420 00 KVK: 64583325

Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis (Goede Doelen Nederland lid)

50

Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis
ADRES: Postbus 9100, 3007 AC Rotterdam
IBAN: NL46 INGB 0668 6379 43 KVK: 24425908

Stichting Vrienden van het Sophia (Goede Doelen Nederland lid)

51

Stichting Vrienden van het Sophia
ADRES: Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam
IBAN: NL21 ABNA 0707 0701 39 KVK: 41134459

Tear, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

105

Stichting Tear fund Nederland
ADRES: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht
IBAN: NL32 ABNA 0501 0303 01 KVK: 41177385

Terre des Hommes (Goede Doelen Nederland lid)

106

Stichting Terre des Hommes Nederland
ADRES: Zoutmanstraat 42-44, 2518 GS Den Haag
IBAN: NL10 INGB 0000 2525 25 KVK: 41149287

Tjommie Foundation (Goede Doelen Nederland lid)

107

Stichting Tjommie Foundation
ADRES: Overtoom 141, 1054 HG Amsterdam
IBAN: NL82 RABO 0111 3174 28 KVK: 8083704

Topsport for Life (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Topsport for Life
ADRES: Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven
IBAN: NL51 RABO 0101 4629 80 KVK: 17281987
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Trombosestichting Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

52

Trombosestichting Nederland
ADRES: Postbus 100, 2250 AC Voorschoten
IBAN: NL35 INGB 0000 3020 30 KVK: 41150933

Tuinenstichting, Nederlandse (Goede Doelen Nederland lid)

133

Nederlandse Tuinenstichting
ADRES: Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam
IBAN: NL28 INGB 0005 5954 46 KVK: 41127203

UAF (Goede Doelen Nederland lid)

194

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
ADRES: Postbus 14300, 3508 SK Utrecht
IBAN: NL41 INGB 0000 0763 00 KVK: 41177131

UN Women Nationaal Comité Nederland, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

108

Stichting UN Women Nationaal Comité Nederland
ADRES: Postbus 85518, 2508 CE Den Haag
IBAN: NL58 TRIO 0776 4695 41 KVK: 66624525

UNICEF Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

109

Stichting Nederlands Comité UNICEF
ADRES: Postbus 95375, 2509 CJ Den Haag
IBAN: NL86 INGB 0000 0001 21 KVK: 27102631

Vereniging Hendrick de Keyser

207

Vereniging Hendrick de Keyser
ADRES: Herengracht 172, 1016 BP Amsterdam
IBAN: NL94 ABNA 0411 8402 07 KVK: 40530264

Vereniging Rembrandt (Goede Doelen Nederland lid)

209

Vereniging Rembrandt
ADRES: Denneweg 124, 2514 CL Den Haag
IBAN: NL06 ABNA 0213 3993 85 KVK: 40531186

Vergeten Kind, St. Het (Goede Doelen Nederland lid)

195

Stichting Het Vergeten Kind
ADRES: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht
IBAN: NL83 RABO 0172 4314 84 KVK: 27300977

Verkaart Foundation (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Verkaart Foundation
ADRES: Berglustlaan 71, 3054 BD Rotterdam
IBAN: NL36 RABO 0143 1665 57 KVK: 27379883

224
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vfonds (Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg)

196

(Goede Doelen Nederland lid)
St. Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen
ADRES: Vredesbolwerk 10, 3512 EH Utrecht
IBAN: NL64 TRIO 0197 6426 91 KVK: 41150499

Villa Pardoes (Goede Doelen Nederland lid)

197

Stichting Fondswerving Villa Pardoes
ADRES: Postus 133, 5170 AC Kaatsheuvel
IBAN: NL35 RABO 0300 2240 28 KVK: 18053563

Vlinderkind, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

53

Stichting Vlinderkind
ADRES: Postbus 93110, 2509 AC Den Haag
IBAN: NL31 INGB 0000 0067 37 KVK: 8087249

Vluchteling, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

110

Stichting Vluchteling
ADRES: Laan van Nieuw Oost-Indië 131, 2593 BM Den Haag
IBAN: NL48 INGB 0000 0009 99 KVK: 41149486

VluchtelingenWerk Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

198

Vereniging VluchtelingenWerk Nederland
ADRES: Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam
IBAN: NL60 INGB 0000 1234 88 KVK: 40532333

Vogelbescherming Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

134

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
ADRES: Postbus 925, 3700 AX Zeist
IBAN: NL44 INGB 0000 6565 00 KVK: 40530150

voordekunst (Goede Doelen Nederland lid)

210

Stichting voordekunst
ADRES: Brouwersgracht 266, 1013 HG Amsterdam
IBAN: NL37 ABNA 0595 2982 06 KVK: 51175614

Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis (Goede Doelen Nederland lid)

54

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis
ADRES: Postbus 30001, 9700 RB Groningen
IBAN: NL86 RABO 0335 4439 07 KVK: 2077458

Vrienden van de Friezenkerk, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Vrienden van de Friezenkerk
ADRES: Postbus 645, 1200 AP Hilversum
IBAN: NL02 INGB 0000 0046 40 KVK: 41193970

219
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Vrienden van MeerZoo, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

149

Stichting Vrienden van MeerZoo
ADRES: Steenwijkerweg 15, 8316 RG Marknesse
IBAN: NL11 RABO 0143 8017 75 KVK: 59487704

VSO Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

111

Stichting VSO Nederland
ADRES: Weg der Verenigde Naties 1, 3572 KT Utrecht
IBAN: NL93 INGB 0000 0000 92 KVK: 41155934

Wakibi, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

112

Stichting Wakibi
ADRES: Tenierslaan 23, 1412 JE Naarden
IBAN: NL52 ABNA 0591 6555 86 KVK: 53277201

Wakker Dier (Goede Doelen Nederland lid)

150

Wakker Dier
ADRES: Postbus 92024, 1090 AA Amsterdam
IBAN: NL56 TRIO 0254 6688 44 KVK: 30146550

War Child (Goede Doelen Nederland lid)

113

Stichting War Child
ADRES: Helmholtzstraat 61-G, 1098 LE Amsterdam
IBAN: NL56 RABO 0166 3663 66 KVK: 41215393

Wereld Natuur Fonds (Goede Doelen Nederland lid)

135

Stichting Wereld Natuur Fonds-Nederland
ADRES: Driebergseweg 10, 3708 JB Zeist
IBAN: NL31 RABO 0300 0000 30 KVK: 41177588

WereldOuders (Goede Doelen Nederland lid)

114

Stichting WereldOuders
ADRES: Oude Enghweg 2, 1217 JC Hilversum
IBAN: NL60 INGB 0000 0011 71 KVK: 41120904

Wilde Ganzen (Goede Doelen Nederland lid)

115

Stichting Wilde Ganzen/IKON
ADRES: Piet Mondriaanlaan 14, 3812 GV Amersfoort
IBAN: NL53 INGB 0000 0400 00 KVK: 41192276

Woord en Daad (Goede Doelen Nederland lid)
Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad
ADRES: Postbus 560, 4200 AN Gorinchem
IBAN: NL64 RABO 0385 4870 88 KVK: 41118168

116
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World Animal Protection Nederland (Goede Doelen Nederland lid)

151

Stichting World Animal Protection Nederland
ADRES: Louis Couperusplein 2, 3 hoog, 2514 HP Den Haag
IBAN: NL30 TRIO 0198 3073 65 KVK: 40531234

World Vision Nederland, Stichting (Goede Doelen Nederland lid)

117

Stichting World Vision Nederland
ADRES: Utrechtseweg 12, 3811 NB Amersfoort
IBAN: NL54 ABNA 0412 0072 82 KVK: 41179943

Ziekenhuis Chronische Lyme (Goede Doelen Nederland lid)

55

Stichting Ziekenhuis Chronische Lyme
ADRES: Pickelaan 56B, 2201 ET Noordwijk
IBAN: NL70 RABO 0327 2876 59 KVK: 70824363

ZOA (Goede Doelen Nederland lid)

118

Stichting ZOA
ADRES: Postbus 4130, 7320 AC Apeldoorn
IBAN: NL02 RABO 0387 5120 12 KVK: 41009723

Zonnebloem, de (Goede Doelen Nederland lid)
Nationale Vereniging de Zonnebloem
ADRES: Postbus 2100, 4800 CC Breda
IBAN: NL03 RABO 0108 9019 98 KVK: 40281159
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LIJST ERKENDE
GOEDE DOELEN

100WEEKS

www.100weeks.nl

168 Million Foundation

www.168million-foundation.nl

3xM

www.3xm.nl

AAD

www.stichting-aad.nl

AAP

www.aap.nl

Achter de Regenboog

www.achterderegenboog.nl

ACNS Projecthulp

www.acnsprojecthulp.nl

ActieZwerfhonden

www.actiezwerfhonden.nl

ActionAid

www.actionaid.nl

Acute Zorg VPR

www.stichtingacutezorgvpr.nl

ADF Stichting (Angst Dwang en Fobie Stichting)

www.adfstichting.nl

ADRA Nederland

www.adra.nl

Aflatoun International

www.aflatoun.org

Agapè

www.agape.nl

AGON

www.agon-nijverdal.nl

Agrarische Natuurfondsen Fryslân

www.agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Aidsfonds

www.aidsfonds.nl

Ajax Foundation

www.ajax.nl/foundation

Akka’s Ganzenparadijs

www.ganzenparadijs.nl

Aktie '68

www.stichtingaktie68.nl

Albert Schweitzer Fonds (NASF)

www.nasf.nl

Als kanker je raakt

www.alskankerjeraakt.nl

ALS Nederland

www.als.nl

Alzheimer Nederland

www.alzheimer-nederland.nl

Amara Foundation

www.amarafoundation.org

AMBER Alert Europe

www.amberalert.eu

Amigos de Potosí (AdP)

www.amigosdepotosi.nl

Amnesty International

www.amnesty.nl

Amref Flying Doctors

www.amref.nl

Amsterdams Universiteitsfonds

www.auf.nl

Amsterdamse Zwerfkatten

www.amsterdamsezwerfkatten.nl

Antwoord

www.antwoord.nl

Apollos

www.apollos.nl

ARK Natuurontwikkeling

www.ark.eu

Armoedefonds

www.armoedefonds.nl

Artsen voor Kinderen

www.artsenvoorkinderen.nl

Artsen zonder Grenzen

www.artsenzondergrenzen.nl

ASAP

www.asap-foundation.org
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ATD-Vierde Wereld

www.atd-vierdewereld.nl

Avonturis

www.avonturis.nl

Babadag-Roemenië

www.babadag.nl

Bake for Life

www.bakeforlife.nl

Barcode For Life

www.barcodeforlife.nl

Bart de Graaff Foundation

www.bartfoundation.nl

Bartiméus Fonds

www.bartimeusfonds.nl

Bas van de Goor Foundation

www.bvdgf.org

Be Aware

www.stichting-be-aware.nl

Bears in Mind

www.bearsinmind.org

Beat Batten!

www.beatbatten.com

BeSt

www.stichtingbest.nl

Bevordering Huisdierenwelzijn

www.huisdierenwelzijn.nl

Bible League

www.bibleleague.nl

Biblionef Nederland

www.biblionef.nl

Bijbelvereniging

www.bijbelvereniging.nl

Bio-Kinderrevalidatie

www.stichtingbio.nl

Bisschoppelijke Vastenactie (BVA)

www.vastenactie.nl

Blijdschap Voor De Dieren

www.bvdd.eu

Blue Ribbon

www.blueribbon.nl

Bluyssen Fonds

www.bluyssenfonds.nl

Bont voor Dieren

www.bontvoordieren.nl

Brabants Landschap

www.brabantslandschap.nl

Brabantse Milieufederatie

www.brabantsemilieufederatie.nl

Brandweer zonder Grenzen

www.brandweerzondergrenzen.nl

Bring the Elephant Home

www.bring-the-elephant-home.nl

Britt Helpt

www.stichtingbritthelpt.nl

Brooke Hospital for Animals Nederland

www.brooke.nl

Care for Brazil

www.careforbrazil.nl

CARE Nederland

www.carenederland.org

Care4BrittleBones

www.care4brittlebones.org/nl

CHILD

www.stichtingchild.nl

Child Support Indonesia

www.childsupportindonesia.nl

CHILD SURGERY - Viet Nam

www.childsurgery-vietnam.org

Children of Mexico

www.childrenofmexico.org

CHOICE for Youth and Sexuality

www.choiceforyouth.org

Christenen voor Israël

www.christenenvoorisrael.nl

Christ's Hope Nederland

www.christshope.nl

LIJST ERKENDE GOEDE DOELEN

251

Cizira Botan (CIBO)

www.cibonederland.nl

CliniClowns

www.cliniclowns.nl

CMTC-OVM

www.cmtc.nl

Cobra Museum voor Moderne Kunst

www.cobra-museum.nl

COC

www.coc.nl

Collectieve Israël Actie (of CIA)

www.israelactie.nl

Commando & Family Support (CFS)

www.commandofamilysupport.nl

Compassion Nederland

www.compassion.nl

Connect2Us

www.connect2us.eu

Cordaid

www.cordaid.org

Cycling out of Poverty

www.coop-africa.org

Dance4life

www.dance4life.nl

Day for Change

www.dayforchange.nl

DE BRUG

www.de-brug.org

De Gereformeerde Zendingsbond

www.gzb.nl

De Herberg Breda

www.stichtingdeherberg.nl

De Hollandsche Molen

www.molens.nl

De Hond Kan De Was Doen

www.dehondkandewasdoen.nl

De Liedjesfabriek

www.liedjesfabriek.nl

De Natuur en Milieufederaties

www.natuurenmilieufederaties.nl

De Regenboog Groep

www.deregenboog.org

De Regenboogboom

www.regenboogboom.nl

De Stad Uit

www.lekkergroen010.wordpress.com

De Stadshoeve

www.parkdestadshoeve.nl

De Ster

www.stichtingdester.nl

De Upside van Down

www.deupsidevandown.nl

De Vakantiebank

www.devakantiebank.nl

De Vrolijkheid

www.vrolijkheid.nl

De Wittenberg

www.dewittenberg.nl

De Zonnebloem

www.zonnebloem.nl

Defence for Children

www.defenceforchildren.nl

Diabetes Fonds

www.diabetesfonds.nl

Dierenambulance Amersfoort e.o.

www.dierenambulanceamersfoort.nl

Dierenambulance Amsterdam

www.dierenambulance-amsterdam.nl

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

www.dierenambulance-gooivecht.nl

Dierenambulance Woudenberg e.o.

www.dierenambulancewoudenberg.nl

Dierenartsen zonder Grenzen

www.dierenartsenzondergrenzen.nl

Dierenbescherming

www.dierenbescherming.nl
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DierenLot

www.dier.nu

Dierennood

www.dierennood.nl

Dierenopvangcentrum Amsterdam

www.doamsterdam.nl

Dierentehuis Vijfheerenlanden en Culemborg

www.dierentehuisvijfheerenlanden.nl

Diva Dichtbij

www.divadichtbij.nl

DOEN

www.doen.nl

Dokters van de Wereld

www.doktersvandewereld.org

Dorcas

www.dorcas.nl

Dream4Kids

www.dream4kids.nl

Drentse Landschap

www.drentslandschap.nl

Driessen Foundation

www.driessenfoundation.nl

Dutch American Police Department

www.dapd.nl

Eardrop

www.eardrop.nl

Ebenezer Operatie Exodus

www.operation-exodus.org

EducAIDed

www.educaided.org

Edukans

www.edukans.nl

El Fuego

www.el-fuego.nl

e-Learning for Kids

www.e-learningforkids.org

Elimu Mount Elgon

www.elimumountelgon.nl

En Classe

www.enclasse.org

Enjoycleaningup Foundation

www.enjoycleaningup.com

Epilepsiefonds

www.epilepsie.nl

Equal Opportunity Fund Ghana

www.eofghana.nl

Erasmus MC Foundation

www.erasmusmcfoundation.nl

Eritrea Hagez

www.eritreahagez.nl

Esther Vergeer Foundation

www.esthervergeerfoundation.nl

Europa Kinderhulp

www.europakinderhulp.nl

European Cultural Foundation (ECF)

www.culturalfoundation.eu

Eva Demaya Stichting

www.evademaya.nl

Evangelische Hogeschool

www.eh.nl

Exodus Nederland

www.exodus.nl

Eye Care Foundation

www.eyecarefoundation.nl

Ezelsociëteit

www.ezelsocieteit.nl

Familie Sponsorplan Roemenië

www.fsrom.nl

Familiehuis Daniel den Hoed

www.familiehuis.nl

Faridpur

www.stichtingfaridpur.nl

Federatie Paardrijden Gehandicapten

www.verenigingfpg.nl

Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN)

www.fsan.nl
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Fietsersbond

www.fietsersbond.nl

Flevo-landschap

www.flevo-landschap.nl

FloJa Malawi

www.flojamalawi.nl

Fonds Gehandicaptensport

www.fondsgehandicaptensport.nl

Fonds Gezond Geboren / Strong Babies

www.fondsgezondgeboren.nl

Fonds Kind & Handicap

www.fondskindenhandicap.nl

Fonds Slachtofferhulp

www.fondsslachtofferhulp.nl

Foodwatch

www.foodwatch.nl

Free a Girl

www.freeagirl.nl

Free Press Unlimited

www.freepressunlimited.org

Friends for Life

www.friendsforlife.nl

Friends of Young Bethlehem

www.fofyb.org

Friendship Foundation

www.friendshipfoundation.nl

Friendship Sports Centre

www.friendshipsc.nl

Friese Milieufederatie

www.fmf.frl

FSHD Stichting

www.fshd.nl

FunCare4Kids

www.funcare4kids.nl

Fund for Excellence of the Royal Conservatoire

www.fundforexcellence.nl

Fundación Paz-Holandesa

www.pazholandesa.com

Gaandeweg

www.gaandeweg.nl

Gastenverblijven VU medisch centrum

www.vumc.nl/gastenverblijven

Gave

www.gave.nl

Geldersch Landschap en Kasteelen

www.glk.nl

Gelderse Natuur- en Milieufederatie

www.gnmf.nl

Gevangenenzorg Nederland

www.gevangenenzorg.nl

Gipsy Mission

www.gipsymission.nl

Greenpeace Nederland

www.greenpeace.nl

Haarwensen

www.haarwensen.nl

Habitat Nederland

www.habitat.nl

HALIN

www.stichtinghalin.nl

HandicapNL

www.handicap.nl

HAPIN

www.hapin.nl

Happy Holiday

www.stichtinghappyholiday.nl

Happy Watoto

www.happywatoto.nl

Harambee Holland

www.harambeeholland.nl

Hart voor CF

www.hartvoorcf.nl

Hart voor Kinderen

www.hartvoorkinderen.nl

Hartekind

www.hartekind.nl
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Hartpatiënten Nederland

www.hartpatienten.nl

Hartstichting

www.hartstichting.nl

HealthNet TPO

www.healthnettpo.org

Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis

www.dierenasiel-hoorn.nl

Heifer Nederland

www.heifer.nl

Help Kobane

www.helpkobane.nl

Help Mij Leven

www.helpmijleven.org

Hendrick de Keyser

www.hendrickdekeyser.nl

Hersenstichting

www.hersenstichting.nl

Het Concertgebouw Fonds

www.concertgebouw.nl

Het Groninger Landschap

www.groningerlandschap.nl

Het Nederlandse Rode Kruis

www.rodekruis.nl

Het Rijksmuseum Fonds

www.rijksmuseum.nl/nl/steun-het-rijks

Het Sikkelcelfonds

www.hetsikkelcelfonds.nl

Het Vergeten Kind

www.hetvergetenkind.nl

HGJB

www.hgjb.nl

Hivos

www.hivos.org

HOE

www.stichtinghoe.nl

Home of Good Hope

www.homeofgoodhope.nl

Homeopaten zonder Grenzen

www.hzg.nl

HomePlan

www.homeplan.nl

Hoogvliegers

www.stichtinghoogvliegers.nl

Hospice Huizen

www.hospicehuizen.nl

House of Refuge

www.shor.nl

Huidfonds

www.huidfonds.nl

Hulp voor Helden

www.hulpvoorhelden.nl

Hulphond Nederland

www.hulphond.nl

Humanistisch Verbond

www.humanistischverbond.nl

Humanitas

www.humanitas.nl

HungerNdThirst Foundation

www.hungerndthirst.org

IBO-Nederland

www.ibo-nederland.org

ICCO Cooperation

www.icco.nl

ICS

www.ics.nl

IFES Nederland

www.ifes.nl

IKL

www.ikl-limburg.nl

ILD Care Foundation

www.ildcare.nl

IMC Weekendschool

www.imcweekendschool.nl

In de Rechte Straat

www.inderechtestraat.nl
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Inloophuis de Tweede Mijl

www.detweedemijl.nl

Interkerkelijke Stichting Ethiopië-Eritrea

www.isee-urk.nl

International Campaign for Tibet

www.savetibet.nl

International China Concern

www.chinaconcern.org

International Justice Mission Nederland

www.ijmnl.org

Interplast Holland

www.interplastholland.nl

Interserve Nederland

www.interserve.nl

Isai Ma(i)yam

www.kindereninindia.org

It Fryske Gea

www.itfryskegea.nl

IUCN NL

www.iucn.nl

IVN Natuureducatie

www.ivn.nl

IZB

www.izb.nl

Jambo Hakuna Matata

www.jambohakunamatata.nl

Jantje Beton

www.jantjebeton.nl

JDRF Nederland

www.jdrf.nl

Jeevan Jyot Nederland

www.sjjn.nl

Jeugd met een Opdracht

www.jmeo.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur

www.jeugdfondssportencultuur.nl

Jimmy Nelson Foundation

www.jimmynelsonfoundation.com

Johan Cruyff Foundation

www.cruyff-foundation.org

Johanniter Nederland

www.johanniter.nl

Join for Joy

www.joinforjoy.net

Justice and Peace Nederland

www.justiceandpeace.nl/nl/

Kalinga

www.kalinga.nl

Kanjer Wens

www.kanjerwens.nl

Kansarmen Sri Lanka

www.kansarmensrilanka.nl

Kansfonds

www.kansfonds.nl

Katholiek Dovenpastoraat

www.doofenkatholiek.nl

Kenya Project Etten-Leur

www.kenyaproject.nl

Kerk in Actie

www.kerkinactie.nl

Kerstnacht Heerenveen

www.kerstnachtheerenveen.nl

KidsCare Kenia

www.kidscarekenia.nl

KidsRights

www.kidsrights.nl

KiKa

www.kika.nl

Kind en Brandwond

www.kindenbrandwond.nl

Kinderdroomwens

www.kinderdroomwens.nl

Kinderfonds Franniez

www.franniez.nl

Kinderfonds MAMAS

www.kinderfondsmamas.nl
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Kinderhulp Afrika

www.kinderhulp-afrika.nl

Kinderhulp Bodhgaya

www.kinderhulpbodhgaya.nl

Kinderhulp Dominicaanse Republiek

www.domrep.nl

Kinderpostzegels

www.kinderpostzegels.nl

KNCV Tuberculosefonds

www.kncvtbc.org

KNGF Geleidehonden

www.geleidehond.nl

KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij)

www.knrm.nl

Kom over en help

www.komoverenhelp.nl

Koninklijke Hondenbescherming

www.hondenbescherming.nl

KOVAMO

www.stichting-kovamo.nl

Krajicek Foundation

www.krajicekfoundation.nl

Kuren met Reuma

www.kurenmetreuma.com

KWF Kankerbestrijding

www.kwf.nl

Landschap Noord-Holland

www.landschapnoordholland.nl

Landschap Overijssel

www.landschapoverijssel.nl

LandschappenNL

www.landschappen.nl

Landschapsbeheer Gelderland

www.landschapsbeheergelderland.nl

Landschapsbeheer Groningen

www.landschapsbeheergroningen.nl

Landschapsbeheer Zeeland

www.landschapsbeheerzeeland.nl

Lawyers for Lawyers of L4L

www.lawyersforlawyers.org

Learn! Foundation

www.learnfoundation.nl

Learn2Gether

www.learn2gether.nl

Leger des Heils Fondsenwerving

www.legerdesheils.nl

Leprastichting

www.leprastichting.nl

Leprazending

www.leprazending.nl

Let's Care

www.letscare.net

Liberi Foundation

www.liberifoundation.com

Light for the World

www.lightfortheworld.nl

Liliane Fonds

www.lilianefonds.nl

Limburgs Landschap

www.limburgs-landschap.nl

Lion Heart Foundation

www.lion-heart.nl

Living Memories

www.stichtinglivingmemories.nl

Longfonds

www.longfonds.nl

Look Good...Feel Better

www.lookgoodfeelbetter.nl

Los Cachorros

www.loscachorros.nl

Luchtvaart zonder Grenzen

www.luchtvaartzondergrenzen.org

Lymevereniging

www.lymevereniging.nl

Maag Lever Darm Stichting

www.maagleverdarmstichting.nl
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Macheo Nederland

www.macheo.org/nl/

Madamfo

www.madamfo.com

Maendeleo

www.maendeleo.eu

MAF Nederland

www.maf.nl

Magen David Adom Nederland

www.mda-nederland.nl

Make-A-Wish® Nederland

www.makeawishnederland.org

Mama Cash

www.mamacash.nl

Marriage Week Nederland

www.loveup.nl

Marthas Talent Foundation

www.marthastalent.nl

Mary's Meals Nederland

www.marysmeals.nl

Max Havelaar

www.maxhavelaar.nl

MCNV

www.mcnv.org

ME/CVS Stichting Nederland

www.mecvs.nl

Medair Nederland

www.medair.org

Medi-Aid Holland Sri Lanka

www.medi-aid.nl

Medical Checks for Children

www.medicalchecksforchildren.org

Mensen met een Missie

www.mensenmeteenmissie.nl

Mensenkinderen

www.mensenkinderen.nl

Mercy Ships Holland

www.mercyships.nl

Metakids

www.metakids.nl

Milieudefensie

www.milieudefensie.nl

Milieufederatie Noord-Holland

www.mnh.nl

MiM

www.stichting-mim.nl

MIND - Fonds Psychische Gezondheid

www.wijzijnmind.nl

MissieNederland

www.missienederland.nl

Missing Chapter Foundation

www.missingchapter.org

MISSIO

www.missio.nl

Mission Possible Nederland

www.missionpossible.nl

MissionHouse

www.freewebs.com/gambiamission

MIVA

www.miva.nl

Movement On The Ground

www.movementontheground.nl

MS Research

www.msresearch.nl

Muziek Jong voor Oud

www.muziekjongvooroud.nl

Muziekids

www.muziekids.nl

Mzamomhle

www.mzamomhle.nl

Nandri

www.nandri.eu

Nationaal Fonds Kinderhulp

www.kinderhulp.nl

Nationaal MS Fonds

www.nationaalmsfonds.nl
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Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

www.muziekinstrumentenfonds.nl

Nationaal Ouderenfonds

www.ouderenfonds.nl

Nationale Monumentenorganisatie

www.nationalemonumentenorganisatie.nl

Nationale Reclasserings Actie (NRA)

www.nationalereclasseringsaktie.nl

Nativitas

www.kinderenvanflores.nl

Natura Artis Magistra

www.artis.nl

Natuur & Milieu

www.natuurenmilieu.nl

Natuur en Milieu Overijssel

www.natuurenmilieuoverijssel.nl

Natuur en Milieufederatie Drenthe

www.nmfdrenthe.nl

Natuur en Milieufederatie Flevoland

www.nmfflevoland.nl

Natuur en Milieufederatie Groningen

www.nmfgroningen.nl

Natuur en Milieufederatie Limburg

www.nmflimburg.nl

Natuur en Milieufederatie Utrecht

www.nmu.nl

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

www.milieufederatie.nl

Natuurmonumenten

www.natuurmonumenten.nl

NBG (Nederlands Bijbelgenootschap)

www.bijbelgenootschap.nl

NCFS (Cystic Fibrosis)

www.ncfs.nl

Nederland-Batam

www.neba.nl

Nederlands Cultuurlandschap

www.nederlandscultuurlandschap.nl

Nederlands KankerFonds voor Dieren

www.nkfd.nl

Nederlandse Brandwonden Stichting

www.brandwondenstichting.nl

Nederlandse Tuinenstichting

www.tuinenstichting.nl

Nederlandse Vrienden van NSWAS

www.nswas.nl

Nierstichting

www.nierstichting.nl

Nieuwe Generatie Brasil

www.ng-brasil.com

Niketan

www.niketan.nl

NOC*NSF

www.nocnsf.nl

NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)

www.nsgk.nl

NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

www.autisme.nl

Oasebos

www.oasebos.nl

OGO

www.stichting-ogo.nl

Omogolo Wildlife Trust

www.omogolowildlife.org

On Wheels

www.stichtingonwheels.nl

Ondersteuningscentrum 'De IJssel'

www.inloophuisdeijssel.nl

Ontmoeting

www.ontmoeting.org

Oogfonds

www.oogfonds.nl

Open Doors

www.opendoors.nl

Openluchtmuseum

www.openluchtmuseum.nl
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Operatie Mobilisatie

www.operatiemobilisatie.nl

Opkikker

www.opkikker.nl

Oppepper4all

www.oppepper4all.nl

Orange Babies

www.orangebabies.com

Oranje Fonds

www.oranjefonds.nl

Oud Geleerd Jong Gedaan

www.ogjg.nl

Oude Groninger Kerken (SOGK)

www.groningerkerken.nl

Our Energy Foundation

www.ourenergyfoundation.nl

Oxfam Novib

www.oxfamnovib.nl

Pandilla Ontwikkelingshulp

www.pandilla.nl

Papoeajeugd naar School

www.pjns.nl

PAX

www.paxvoorvrede.nl

Pax Kinderhulp

www.paxkinderhulp.nl

Peace Parks Foundation Nederland

www.peaceparks.nl

Peerke Donders Stichting

www.peerkedondersstichting.nl

Phéron

www.stichtingpheron.nl

PIMMA

www.pimma.nl

Plan International Nederland

www.planinternational.nl

Plastic Soup Foundation

www.plasticsoupfoundation.org

Plons

www.plons.nl

Prader-Willi Fonds

www.prader-willi-fonds.nl

Prematurendag

www.prematurendag.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds

www.cultuurfonds.nl

Prins Claus Fonds

www.princeclausfund.org

Prinses Beatrix Spierfonds

www.prinsesbeatrixspierfonds.nl

Proefdiervrij

www.proefdiervrij.nl

Proplan

www.stichtingproplan.nl

ProstaatKankerStichting.nl

www.prostaatkankerstichting.nl

Quiet Community Maastricht

www.quiet.nl/maastricht

ReachAnother Foundation NL

www.reachanother.nl

Red een Kind

www.redeenkind.nl

Reddingstation Wijdenes

www.reddingstationwijdenes.nl

Reis met je Hart

www.reismetjehart.nl

Resto VanHarte

www.restovanharte.nl

ReumaNederland

www.reumanederland.nl

ReumaZorg Nederland (RZN)

www.reumazorgnederland.nl

Rewilding Europe

www.rewildingeurope.com

Rhiza

www.rhiza.nl
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Right To Play

www.righttoplay.nl

Rijksmuseum van Oudheden (RMO)

www.rmo.nl

Rising Stars

www.rising-stars.nl

Ronald McDonald Kinderfonds

www.kinderfonds.nl

Roparun

www.roparun.nl

Ruby and Rose

www.rubyandrose.nl

Rudolphstichting

www.rudolphstichting.nl

Run4Schools

www.run4schools.nl

Running Blind

www.runningblind.nl

Rutgers

www.rutgers.nl

SAC (Stichting Actie Calcutta)

www.actiecalcutta.nl

Sahelp

www.sahelp.nl

Sailing Kids

www.sailingkids.eu

SailWise

www.sailwise.nl

Salvatoriaanse Hulpactie

www.salvatorhulp.org

Save Ethiopian Children

www.secfoundation.nl

Save the Children

www.savethechildren.nl

Sawasdee

www.sawasdee.nl

Sawasdee Kinderfonds

www.sawasdee.nl

Scholenproject Cambodja Rotterdam

www.sscr.nl

SDS (Stichting Downsyndroom)

www.downsyndroom.nl

SDSP (Duurzame Samenleving Papua Barat)

www.sdsp.nl

SFH Medical Support Group

www.stfrancishospital-msg.nl

Shaare Zedek

www.shaarezedek.nl

Simavi

www.simavi.nl

Siriz

www.siriz.nl

Sjaak Pach Stichting

www.pachstichting.nl

Smaragd

www.verenigingsmaragd.nl

Smarter Hospital

www.smarter-hospital.com

SMHO

www.smho.nl

Solidaridad

www.solidaridad.nl

Sophia-Vereeniging

www.sophia-vereeniging.nl

SOS Kinderdorpen

www.soskinderdorpen.nl

Spaanse Evangelische Zending

www.sez.st

SPARK

www.spark-online.org

Special Arts

www.specialarts.nl

Spieren voor Spieren

www.spierenvoorspieren.nl

Spina Bifida Fonds

www.spinabifidafonds.nl
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Steun 22q11

www.steun22q11.nl

Sportive4kids / Weissensee4kids

www.weissensee4kids.nl

SPZA

www.spza.org

Steun Emma Kinderziekenhuis

www.steunemma.nl

Steun Goois Natuurreservaat

www.gnr.nl

Steunfonds Vrienden van Maasveld

www.koraal.nl

Stichting 010010

www.010010.nl

Stichting BEN

www.basketballexperience.nl

Stichting Bethlehem

www.stichtingbethlehem.nl

Stichting De Noordzee

www.noordzee.nl

Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK)

www.sdok.nl

Stichting De Pietersberg

www.pdcdeherberg.nl

Stichting Félice

www.stichtingfelice.nl

Stichting Generaal Maczek Memorial

www.maczekmemorial.nl

Stichting Gilles de la Tourette

www.tourette.nl

Stichting Jalihal

www.jalihal.nl

Stichting 'Je mag er zijn' Midden Nederland

www.woudenberg.jemagerzijn.nl

Stichting Jozef

www.stichtingjozef.nl

Stichting Kiddy Goodpills

www.kiddygoodpills.nl

Stichting MD (Nederland)

www.md.nl

Stichting Meierijstad Helpt

www.meierijstadhelptoosteuropa.nl

Stichting Nepal

www.stichtingnepal.org

Stichting Pater Schlooz

www.stichtingpaterschlooz.nl

Stichting Remote School Papua

www.remoteschoolpapua.org

Stichting SAKO

www.stichtingsako.nl

Stichting 't Praethuys

www.praethuys.nl

Stichting Tess

www.stichtingtess.nl

Stichting van het Kind

www.stichtingvanhetkind.nl

Stichting Vluchteling

www.vluchteling.nl

Stichting voor Sara

www.voorsara.nl

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

www.uaf.nl

Stichting Vrienden Ashram

www.svashram.nl

Stichting Wiesje

www.wiesje.nl

Stichting WOL

www.stichtingwol.com

Stichting Zoalsjan

www.zoalsjan.nl

Stille Armen Maastricht

www.stgsam.nl

Stoelenproject

www.stoelenproject.nl

Stofwisselkracht

www.stofwisselkracht.nl
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STOPhersentumoren.nl

www.STOPhersentumoren.nl

StotterFonds

www.stotteren.nl

Stray Animal Foundation Platform

www.stray-afp.org/nl

Sumbing Bibir

www.sumbingbibir.nl

Support Casper

www.supportcasper.nl

Supporters van Prisma

www.stichtingprisma.nl

surftherapie.nl

www.surftherapie.nl

SWODB (Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid)

www.swodb.nl

Sympany+

www.sympany.nl

Talent Foundation PvT

www.talentfoundation.nl

Tania Leon Studiefonds

www.tanialeonstudiefonds.nl

Tear

www.tear.nl

Tekenbeetziekten

www.tekenbeetziekten.nl

Tekenen voor Kinderen

www.tekenenvoorkinderen.nl

Terre des Hommes Nederland

www.terredeshommes.nl

Tesselhuus

www.tesselhuus.nl

Texels Museum

www.texelsmuseum.nl

The Art of Charity

www.helpmalawi.nu

The Corts Foundation (TCF)

www.cortsfoundation.org

The Hunger Project

www.thehungerproject.nl

The Style Foundation

www.thestylefoundation.org

Thomas Bouwprojecten

www.thomasbouwprojecten.nl

Tikkie jij bent hem!

www.stichtingtikkiejijbenthem.nl

Tjommie

www.tjommie.nl

Toon Hermans Huis Maastricht

www.toonhermanshuismaastricht.nl

Topsport for Life

www.topsportforlife.nl

Trans World Radio

www.twr.nl

Trees for All

www.treesforall.nl

Trombosestichting

www.trombosestichting.nl

TTAF

www.ttaf.org

UN Women

www.unwomen.nl

UNICEF Nederland

www.unicef.nl

Ushersyndroom

www.ushersyndroom.nl

Utrechts Landschap

www.utrechtslandschap.nl

Varend Corso Westland

www.varendcorso.nl

Vasculitis Stichting

www.vasculitis.nl

VBOK

www.vbok.nl

Veldwerk

www.stichting-veldwerk.nl
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Verburg Charity Foundation

www.verburgcharity.com

Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning

www.vpgo.nl

Vereniging Rembrandt

www.verenigingrembrandt.nl

Verkaart Development Team

www.verkaartfoundation.com

Verre Naasten

www.verrenaasten.nl

vfonds

www.vfonds.nl

Vicki Brownhuis

www.vickibrownhuis.nl

Vier het Leven

www.4hetleven.nl

Villa Pardoes Fondsenwerving

www.villapardoes.nl

Villa Pinedo

www.villapinedo.nl

Vlinderkind

www.vlinderkind.nl

VluchtelingenWerk Nederland

www.vluchtelingenwerk.nl

VNB

www.vnb.nl

Voedselbanken Nederland

www.voedselbankennederland.nl

Vogelbescherming Nederland

www.vogelbescherming.nl

Vogelhospitaal

www.vogelhospitaal.nl

Vogelrevalidatiecentrum Zundert

www.vrczundert.nl

voordekunst

www.voordekunst.nl

VPSG

www.vpsg.nl

Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

www.vriendenbeatrixkinderziekenhuis.nl

Vrienden Maasstad Ziekenhuis

www.maasstadziekenhuis.nl/vrienden

Vrienden Parnassia Groep

www.vriendenparnassiagroep.nl

Vrienden van Amphia

www.amphia.nl/vrienden

Vrienden van ARIE

www.vrienden-van-arie.nl

Vrienden van de Friezenkerk

www.friezenkerk.nl

Vrienden van De Hoop

www.vriendenvandehoop.nl

Vrienden van Estrela Nova

www.estrelanova.nl

Vrienden van GGA (God's Golden Acre)

www.godsgoldenacre.nl

Vrienden van het Elkerliek

www.vriendenvanhetelkerliek.nl

Vrienden van het Sophia

www.vriendensophia.nl

Vrienden van het St Jansdal

www.vriendenvanstjansdal.nl

Vrienden van Hospice Bardo

www.hospicebardo.nl

Vrienden van MeerZoo

www.vriendenvanmeerzoo.nl

Vrienden van Nieuw Unicum

www.vriendenvannieuwunicum.nl

Vrienden van Philharmonie Zuidnederland

www.philharmoniezuidnederland.nl

Vrienden van Sint Mary’s

www.stjansdal.nl/stmarys

Vriendenkring Nederland

www.vriendenkringnederland.nl

VSO

www.vso.nl
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Waddenvereniging

www.waddenvereniging.nl

Wakibi

www.wakibi.nl

Wakker Dier

www.wakkerdier.nl

War Child

www.warchild.nl

Water for Life

www.waterforlife.nl

Weeshuis Sri Lanka

www.weeshuissrilanka.nl

Welzijn Kinderen van Bal Anand

www.stichtingbalanand.nl

Wemos

www.wemos.nl

WensAmbulance Brabant

www.wensambulancebrabant.nl

Wensstichting SHAMAJO

www.shamajo.nl

Wereldkinderen

www.wereldkinderen.nl

WereldOuders

www.wereldouders.nl

Werkgroep Urgenta

www.stichtingwerkgroepurgenta.nl

Wetlands International

www.wetlands.org

Wilde Ganzen

www.wildeganzen.nl

Wings of Support

www.wingsofsupport.org

Woord en Daad

www.woordendaad.nl

Work with Nature

www.work-with-nature.com

World Animal Protection

www.worldanimalprotection.nl

World of Wildlife

www.worldofwildlife.nl

World Press Photo

www.worldpressphoto.org

World Servants

www.worldservants.nl

World Vision

www.worldvision.nl

WWF-NL

www.wwf.nl

WWvK

www.wwvk.nl

Wycliffe Bijbelvertalers

www.wycliffe.nl

YMCA Nederland

www.ymca.nl

Young Africa International

www.youngafrica.nl

Zaanse Stichting Dierenzorg

www.dierenzorg.net

Zeehondencentrum Pieterburen

www.zeehondencentrum.nl

Zeeuwse Landschap

www.hetzeeuwselandschap.nl

Zeeuwse Milieufederatie

www.zmf.nl

Ziekenhuis Chronische Lyme (ZCL)

www.stichtingzcl.nl

ZOA

www.zoa.nl

Zorgeloos naar School

www.zorgeloosnaarschool.nl

Zuid-Hollands Landschap

www.zhl.nl

Zulu Aid

www.zuluaid.nl

Zwaluwen Jeugd Actie

www.zwaluwenjeugdactie.nl
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Zweli Foundation

www.zwelifoundation.nl

Zwerfkatten Nederland

www.stichtingzwerfkattennederland.nl

ZZg / Zeister Zendingsgenootschap

www.zzg.nl

Er zijn 600+ Erkende Goede Doelen
in Nederland. U herkent ze aan het ‘Erkend
Goed Doel’ - logo. U vindt alle erkende goede
doelen in het Register Goede Doelen van het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF),
www.cbf.nl. De lijst in deze gids is bijgewerkt
tot 15 april 2020.
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Erkend Goed Doel
Goede doelen werken aan oplossingen voor
maatschappelijke problemen in de samenleving. Goede doelen moeten transparant
zijn en verantwoording afleggen aan hun
donateurs en de maatschappij over hun
werkwijze, kosten en bestedingen.
Per 1 januari 2016 is de Erkenningsregeling
Goede Doelen ingevoerd. De Erkenning is
het keurmerk voor goede doelen dat door
het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF),
de toezichthouder binnen de sector, wordt
uitgegeven. Met de Erkenning kunnen goede
doelen laten zien dat ze aan alle kwaliteitseisen voldoen, hun maatschappelijke doelen
realiseren en dat ze transparant zijn. Om voor
een Erkenning in aanmerking te komen,

ondergaat een organisatie een grondige
toetsing door het CBF. Het CBF controleert de
kwaliteitseisen door erkende goede doelen
jaarlijks te checken en eens in de drie jaar uitgebreid te toetsen. Aan een Erkend Goed Doel
kunt u dus gerust geven. Meer informatie leest
u op www.geefgerust.nl. Inmiddels zijn er meer
dan 600 Erkende Goede Doelen in Nederland.
Alle goede doelen die in deze gids zijn opgenomen, zijn Erkend Goed Doel of hebben
de Erkenning bij het CBF aangevraagd. De
meeste goede doelen die in deze gids zijn
opgenomen zijn lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Goede Doelen
Nederland stelt het hebben van de Erkenning als voorwaarde voor het lidmaatschap.

Goede Doelen Nederland,
samen voor een sterke sector
Goede Doelen Nederland is dé brancheorganisatie van erkende goede doelen. We
behartigen de belangen van ruim 190 leden.
Dit maakt ons een centrale speler in de
filantropische sector en het aanspreekpunt
namens, voor én over goede doelen in Nederland. We versterken hun maatschappelijke positie, zodat ze efficiënt, effectief en impactvol
kunnen blijven werken aan een betere wereld.

Goede Doelen Nederland richt zich in
alles wat ze doet op het bevorderen van
transparantie, het creëren van een positief
maatschappelijk klimaat, het vergroten
van de zichtbaarheid van de sector en
het ondersteunen van een professionele
bedrijfsvoering. Of we nu belangen behartigen, sectorafspraken maken of diensten
verlenen.
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Samenwerking Goede Doelen
Nederland en notarissen
Goede Doelen Nederland werkt, op het
gebied van schenken en nalaten aan goede
doelen, samen met een aantal koepelorganisaties van notarissen en andere partners.
Notarissen krijgen regelmatig vragen over
nalaten en belastingvrij schenken aan goede
doelen. De onderlinge banden van mensen
veranderen en de vanzelfsprekendheid van
het nalaten aan kinderen en kleinkinderen
vermindert. Goede doelen worden steeds
vaker als erfgenaam of legataris opgenomen
in een testament. Maar het publiek is ook
kritisch ten aanzien van het steunen van goede doelen. Notarissen krijgen vragen over
de manier waarop goede doelen omgaan
met de geschonken of nagelaten (financiële)
middelen. Door de samenwerking weten notarissen beter hoe goede doelen werken en
kunnen zij hun cliënten daarover informeren.
Met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) overlegt Goede Doelen Nederland regelmatig over actuele ontwikkelingen.
Met Netwerk Notarissen, een koepel van
ruim 145 kantoren /circa 600 notarissen,
heeft Goede Doelen Nederland een kennispartnerschap. Hierdoor kunnen goede

doelen en notarissen het publiek beter
voorlichten over de manier waarop goede
doelen kunnen worden gesteund. Ook de
afwikkeling van een nalatenschap waarbij
een goed doel erfgenaam of legataris is,
verloopt door de onderlinge werkafspraken
soepeler.
Met de Vereniging van Estate Planners in
het Notariaat (EPN) ontwikkelde Goede
Doelen Nederland onder meer een richtlijn.
De richtlijn bevordert dat een nalatenschap
waarin een of meer goede doelen als begunstigde zijn opgenomen, op een transparante
en respectvolle wijze wordt afgewikkeld.
Goede Doelen Nederland werkt ook samen
met NuNotariaat. Via NuNotariaat.nl kunnen
mensen eenvoudig en voordelig zelf online
een testament en levenstestament in concept opstellen en bij een van de 50 samenwerkende notariskantoren ondertekenen.
Daarnaast is er met TestamentTest.nl een
samenwerking. TestamentTest.nl biedt kosteloos een snelle online test aan die uitwijst
of iemand een testament nodig heeft of dat
het bestaande testament nog up-to-date is.
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Colofon
Goede Doelen Nederland
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam

Aan de totstandkoming van deze uitgave is zeer veel
zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolle-

Telefoon: 020 - 422 99 77

dig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen

E-mail: info@goededoelennederland.nl

van activiteiten die worden ondernomen op basis

Website: www.goededoelennederland.nl

van de Goede Doelen Gids, aanvaarden organisaties,

www.goededoelen.nl

auteurs, redactie en uitgever geen aansprakelijkheid.
Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen
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informatie houden zij zich aanbevolen.
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vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

tot en met 1 april 2020. Het is altijd verstandig om de

door fotokopieën, opnamen, of op enige andere

actuele stand van zaken rond wet- en regelgeving te (laten)

manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
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van de uitgever.
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