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Bestuursverslag
Herken jij het ook dat je gedachten soms over elkaar heen buitelen?
Er is zoveel om aandacht aan te geven. Aan dat wat ons leven heeft
bepaald: de bestrijding van het coronavirus, de kabinetsformatie of
de wisseling van de macht in Amerika. Uit alles dat op ons afkwam
noem ik één ding: gamechangers. Welke personen, bedrijven,
bewegingen of gebeurtenissen veranderden de manier waarop de
dingen gebeurden op een ingrijpende, fundamenteel andere wijze?
De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu was zo iemand.
Onorthodox, anders, met liefde. De AFAS Foundation doet dingen
ook fundamenteel anders. Herkenbaar voor ons verlangen naar goed
doen is de uitspraak van Tutu: “My humanity is bound up in yours,
for we can only be human together”. Wij beseffen dat achter iedere
aanvraag bij de AFAS Foundation levens van mensen staan. Dat de
keuze om een project aan te nemen die levens ingrijpend verandert.
En ja, dat besef en die verantwoordelijkheid spoort ons aan om nog
meer mensen te helpen. Om mens onder de mensen te zijn.
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boksen, maar ook geëmotioneerd vanwege het

dat gebeurde. Dat gebeurde ook in Zuid-Afrika.

uitblijven van commitment van organisaties om dit

Hier werken Vrienden van Bambanani, Tjommie

op te kunnen starten. En wat is er sindsdien door

Foundation en Cruyff Foundation samen. Allemaal

haar veel en belangrijk werk verricht om een groep

met hetzelfde doel: de jongste generatie van

van gelijkgestemde bedrijven en stichtingen samen

Zuid-Afrika een mooiere toekomst geven. Samen

te brengen! Ook in de komende jaren geeft de AFAS

bereik je meer. Naast ons verlangen om mensen weer

Foundation belangrijke ondersteuning aan het thema

een naam en een plaats te geven in hun familie of in

kinderarmoede in Nederland.

de maatschappij en naast onze drive om de helpende
hand uit te steken naar mensen die het alleen niet

In het vervolg van dit jaarverslag lees je over vijf

redden, willen wij mensen verbinden, levens laten

impactvolle projecten die we samen met partners

samenkomen.

zijn gestart. Ieder project met een eigen accent. Met
name het scholenproject op de Caribbean benoemt

De AFAS Foundation wil dromen realiseren door

een belangrijk facet van de AFAS Foundation:

een andere benadering. Wij in plaats van ik.

mensen verbinden! Daar staken docenten, ouders

Relaties in plaats van likes. Gastvrij en vrijgevig.

Dromen realiseren

willen delen via de Wereldgezondheidsorganisatie

en andere betrokkenen de handen uit de mouwen

Verantwoordelijkheid nemen. Egalitair in plaats van

‘Dromen realiseren’ was het thema van het Goedste

(WHO). Die opvattingen en gemeenschappelijke

en knapten samen de klaslokalen en scholen op. Het

elitair. Bijdragen in plaats van verwerven. Trouw aan

Doel van de AFAS Foundation 2021. En het is maar

dromen zorgen voor een wereld waarin het minen

was een feest om te zien met welk enthousiasme

relaties. Dat is waar de AFAS Foundation voor staat.

hoe je daarnaar kijkt. Droom je van een mooi huis,

van bitcoins significante negatieve invloed heeft op

een leuke baan, fijne vrienden of een mooie oude

de CO2-uitstoot. Het najagen van die dromen kan

dag? Prima natuurlijk. Of komt dat waarvan we

er ook voor zorgen dat de wereld van individuen in

dromen voort uit de opvatting dat ‘ervoor gaan’ loont,

elkaar stort na een burn-out, een ziekte of een andere

dat succes een keuze is? Dat jouw ‘identiteitskapitaal’

ingrijpende gebeurtenis. En wat blijft er dan over van

bepaalt of je wel of niet die mooie baan krijgt? En

die dromen?

droom je van een goed imago en geniet je van de likes
op LinkedIn of Facebook en de kudos op Strava?

Iemand die zaken ook op een fundamenteel andere
wijze benadert en aanpakt, en waarmee de AFAS

Helaas zorgen deze opvattingen en de

Foundation in Nederland in 2021 intensief heeft

gemeenschappelijke dromen van miljoenen mensen

samengewerkt om dromen te realiseren, is prinses

voor een wereld waarin het volgens Oxfam Novib tot

Laurentien van Oranje. Ik herinner me de online

2078 duurt dat arme landen volledig gevaccineerd

afspraak nog, waarin ze mij figuurlijk door het scherm

zijn. Onder andere omdat de vaccinmakers vele

heentrok om steun te geven voor de opstart van

miljarden aan overheidssteun hebben ontvangen,

een beweging om kinderarmoede in Nederland

maar vaccintechnologie en specifieke kennis niet

uit te bannen. Zo toegewijd om dit voor elkaar te
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Focus in de AFAS Foundation

Een tienermoederproject in Burundi, noodhulp
aan de slachtoffers van de watersnoodramp

In 2021 is het werk onverminderd doorgegaan.

door burgeroorlog geteisterde Tigray te starten.

in Nederland en België, bevordering van

Er zijn grote nieuwe samenwerkingen

In Masanga in Sierra Leone werd er volop

de bijenteelt in Noord-Oeganda, een nieuw

aangegaan. Onder andere met het Liliane Fonds

verder gebouwd aan een gebouw voor

schoolbusje voor het vervoer van kinderen met

met het vierjarige programma ‘Zorgkompas’

spoedeisende hulp en huizen voor het

een aangeboren hersenbeschadiging in Nepal,

om revalidatiezorg in Kameroen te verbeteren.

verpleegkundig personeel. En met North Sea

het vroegtijdig opsporen van hartafwijkingen

Dit programma bestaat onder andere uit het

Farmers gingen we een nieuwe fase in met de

bij kinderen in Tanzania of een longitudinaal

opzetten van fysio- en ergotherapieopleidingen

ontwikkeling van duurzame zeewierboerderijen

onderzoek naar interventiestrategieën om

en het opleiden van enkele honderden

binnen windparken op de Noordzee, om een

discriminatie duurzaam te verminderen samen

therapeuten. Het gebeurt in actieve

positieve bijdrage te leveren aan klimaat- en

met de Radboud Universiteit. Het inspireert

samenwerking met de gemeenschap en de

voedselvraagstukken van vandaag.

en motiveert ons enorm om er nog een schep
bovenop te doen.

overheid. Met Clear Rivers is een samenwerking
gestart om de baai van Ambon plasticvrij te

Verder lees je in dit verslag over de projecten die

maken. De intentie is om in de komende jaren

we nog meer hebben aangenomen. Omdat wij

heel Ambon plasticvrij te maken.

voor vrijwel alles openstaan, is de veelkleurigheid

De waardevolle samenwerking met Woord en

en variëteit aan projecten, onderwerpen en

Het nieuwe Clubhuis van AFAS geeft enorm veel

landen enorm. En daar genieten wij van.

mogelijkheden om mensen te verbinden. Heel

Daad in Ethiopië werd geïntensiveerd door het

blij waren we om Corporate Power 2021 van het

lopende WASH-programma te verlengen en

Corporate Foundations Forum te organiseren in

tegelijk een groot noodhulpprogramma in het

ons Clubhuis. De derde editie van het Goedste
Doel trok honderden belangstellenden. Uit de vier
genomineerde stichtingen werd Free a Girl gekozen
tot het Goedste Doel van 2021. Over gamechangers
gesproken!

Natuurlijk hebben wij de hybride vorm van werken
omarmd. Opnieuw is een aantal keer een online
sessie ‘Zo werkt de AFAS Foundation’ gehouden.
Deze is gegeven om belangstellenden te inspireren
over hoe wij werken, hoe onze administratie is
geautomatiseerd en waar geïnteresseerden vragen
kunnen stellen.
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Doe jij het ook fundamenteel anders?
In het afgelopen jaar heeft het bestuur zich beraden op de koers voor de komende
jaren. De AFAS Foundation is en blijft bereikbaar en benaderbaar voor iedereen. Wij
gaan door met de AFAS Foundation Challenges. Onder andere in België en wellicht
voor het eerst met een speciale versie in Curaçao. En samen met strategische
partners continueren we projecten en zetten wij samen de volgende stap.

Maar meer nog dan eerst dagen wij stichtingen uit om groot en groots te denken
met het indienen van nieuwe projecten. Het mag verder gaan dan tot nu toe is
gerealiseerd. Er is wat ons betreft geen plafond. Ben jij of is jouw stichting daarom
de gamechanger van de toekomst?

Dank!
Graag bedank ik onze partners en de stichtingen die met ons het afgelopen
jaar hebben samengewerkt. Ook bedank ik alle, inmiddels meer dan vijftig,
projectleiders van de AFAS Foundation die de projecten die wij aannemen op een
fantastische wijze leiden. Dank aan iedereen die op een of andere wijze de AFAS
Foundation verder heeft gebracht. Tenslotte bedank ik het bestuur van de AFAS
Foundation voor de inzet, toewijding aan en de liefde voor de kwetsbare mensen
in deze wereld. Ik wens je veel leesplezier in dit jaarverslag.

Leusden, januari 2022

Gerben Eversdijk
Directeur AFAS Foundation
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Kerncijfers
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Uitgelichte
projecten
De liefde van mensen voor kwetsbare medemensen en de
passie van mensen om duurzame verbeteringen in de wereld
te realiseren, leidden tot prachtige initiatieven die door de
AFAS Foundation zijn ondersteund. We lichten vijf projecten
uit die we het afgelopen jaar hebben ondersteund.
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Prinses Máxima Centrum

Het Outreach Programma in strijd tegen kinderkanker

“Inmiddels ben ik al vier jaar betrokken bij dit mooie project. Dit project maakt
het verschil tussen de arme en rijke landen heel duidelijk. Dit is pijnlijk om te zien,

Sinds 2018 is de AFAS Foundation founding partner

kunnen kinderen in de aangegeven landen direct

van het Outreach Programma van het Prinses

geholpen worden via behandel-methoden die we

zeker omdat het om kinderen gaat. Maar wat hebben we prachtige resultaten

Máxima Centrum. In samenwerking met World

in Nederland al hebben ontwikkeld. Na drie jaren

bereikt! Zo stijgen de overlevingspercentages in de partnerziekenhuizen bij enkele

Child Cancer ontwikkelden wij een programma om

werkzaam te zijn in Indonesië, Malawi, Kenia en

de genezingskans bij kinderkanker in Indonesië,

Kosovo breiden we het programma significant uit.

Malawi, Kenia en Kosovo te vergroten van minder
dan 10 procent naar 25 procent.

Hierbij wordt de volledige focus gelegd op Kenia.
Uiteindelijk kan dit concept in een latere fase

Het programma werkt twee kanten op. Aan de

uitgerold worden naar andere landen. Wij willen

ene kant wordt met dit programma méér kennis

niets liever dan kinderkanker de wereld uit helpen.

verzameld waardoor in Nederland zeldzame vormen

Dat doen we door juist nú te focussen in Kenia.

ziektebeelden al van minder dan 10% naar 40-50%. Hoe fantastisch dit resultaat
ook is, geldt dit nog niet voor alle ziektebeelden. Daar knokken we voor! De AFAS
Foundation, maar vooral alle medewerkers van het Prinses Máxima Centrum en
in het bijzonder Gertjan Kaspers. Daar ben ik meer dan trots op!”

van kinderkanker worden onderzocht. Anderzijds

Melanie Blom
Projectleider AFAS Foundation

Impact
Steeds meer kinderen genezen van kanker:

Meer dan 1.000 ouders en families kregen

in bovengenoemde landen werd dit vergroot

voorlichting over de ziekte en de behandeling. In

van minder dan 10% naar 25% en voor

de partnerziekenhuizen maken inmiddels meer

enkele (maar lang niet alle) ziektebeelden van

kinderen met kanker hun behandeling af.

minder dan 10% naar 40-50% genezingskans.

Honderden professionals, onderzoekers en
gezondheids-medewerkers zijn getraind.
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Scholenproject Caribbean

Verbeteren onderwijssituatie op Curaçao en Aruba

De onderwijssituatie op de Caribische eilanden is

In november 2020 hebben we een oproep

ver beneden pijl en is hard aan verbetering toe.

gedaan aan alle schoolbesturen op Curaçao

Al jaren trekken schoolbesturen aan de bel over

en Aruba om hun plan in te sturen voor het

de slechte onderwijssituatie op o.a. Curaçao en

opknappen van hun school. Daaruit heeft de

Aruba. De staat van onderhoud van gebouwen

AFAS Foundation 14 scholen op Curaçao en 16

is slecht, er zijn verouderde lesmethodes en er

scholen op Aruba geselecteerd. Deze scholen zijn

is schaarste aan gekwalificeerd personeel. Ook

inmiddels flink opgeknapt! AFAS ta yuda di (AFAS

hebben veel scholen onvoldoende toegang tot

helpt uit het hart).

internet, beschikken ze niet over digiborden en

“Wat kun je veel bereiken als je anderen inspireert! In totaal gingen 16 scholen op
Aruba en 14 scholen op Curaçao aan de slag met meer dan 500 vrijwilligers zoals
leerkrachten, ouders, kinderen maar ook heel andere bedrijven. En dat allemaal

zijn er geen digitale apparaten zoals laptops of

door een initiatief gestart door de AFAS Foundation. Anderen helpen zit in mijn DNA

tablets.

dus als projectleider heb ik dit echt met heel veel plezier gedaan. Een glimlach van
zo’n kind op de eerste schooldag na de opknapbeurt is priceless.”

Rothmar Coenraad
Projectleider AFAS Foundation Caribbean

Impact
In totaal hebben 30 scholen meegedaan aan

Naast het budget wat ze via Kooyman gedoneerd

het opknapproject voor scholen. Scholen

kregen, konden ze strijden voor de prijs voor de

kregen een account bij bouwmarkt Kooyman

mooist opgeknapte school. Glorieux College won

B.V. om voor een bepaald bedrag materialen

op Curaçao en Cayena Kleuterschool op Aruba!

aan te schaffen. Dit werd gebruikt voor het
opknappen van een jongenstoilet tot aan het

Met hulp van de meer dan 500 vrijwilligers is

verven van een heel schoolgebouw.

drie maanden lang hard gewerkt om het doel te
behalen. Zonder hun inzet was dit project niet te
realiseren. Masha Danki (hartelijk dank).
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Impact
Het Wolkentheater heeft afgelopen zomer bij dertig

De spelers van het Wolkentheater verzorgen

azc’s door heel Nederland opgetreden.

diverse workshops: zo leren de kinderen de
hula dansen, trommelen en zelfs hun droomreis

In de openlucht bij het azc werd binnen de geldende

schilderen. Ook werd de theatervoorstelling

coronamaatregelen een festivalterrein gecreëerd met

‘Circus Tropical’ gespeeld, waarin de kinderen de

tentjes, vlaggetjes, tafels, bankjes en decor. De clowns,

in de workshops geleerde kunsten zelf kunnen

poppenspelers en theaterdocenten gebruiken bijna

toepassen en laten zien. Zo maken zij zelf

geen woorden, waardoor de shows toegankelijk zijn

onderdeel uit van de show.

voor iedereen.

Stichting Wolkentheater
Vluchtenlingenkinderen in het zonnetje

Voor kinderen in asielzoekerscentra (azc’s) is de

“Het Wolkentheater zorgt ervoor dat de

omgeving waarin ze leven lastig: zij hebben veel

kinderen in azc’s hun verdriet, gemis en angst

meegemaakt, bevinden zich in een onzekere situatie
en zijn daardoor extra kwetsbaar. In tijden van corona

even vergeten na een vaak heftige periode. Met
‘Circus Tropical’ hebben we ze een leuke en

verlangt men meer dan ooit naar reizen, samenzijn en
een welkome, leuke onderbreking van de dagelijkse

gezellige middag bezorgd. De glimlach op de

routine. Daarom ging het Wolkentheater dit jaar langs

gezichten van de kinderen is waarvoor je het

dertig azc’s door heel Nederland om deze kinderen met
het theaterevenement ‘Circus Tropical’ een leuke dag te

doet. Geweldig dat we op deze manier iets
voor hen kunnen betekenen.”

bezorgen en in het zonnetje te zetten.

De theatergroep, die bijna 30 jaar geleden werd
opgericht door vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië,
geeft de kinderen in azc’s daarmee één onbezorgde
dag. Eén dag waarop ze gewoon kind kunnen zijn. Alle
theaterevenementen van het Wolkentheater werden dit

Alaa Alcheikh Hamdon

deze zomer ondersteund door AFAS Foundation.

Projectleider AFAS Foundation
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Mamas for Africa
In de bres voor de meest kwetsbare vrouwen in Oost-Congo

In de regio Oost-Congo is er seksueel geweld

“De eerste keer dat ik met Mama’s For

tegen vrouwen en jonge meisjes. De slachtoffers

Africa heb samengezeten, voelde ik hun

worden vaak verstoten en blijven door armoede,

passie recht door het scherm. Het is mooi

onwetendheid of te grote afstand verhinderd van

om te zien dat je zo gepassioneerd bent

degelijke medische en psychologische zorgen.

en hiervoor wilt gaan. Dit laat mij als
Mama’s for Africa verleent hulp aan

individu een stukje bijdragen aan een

getraumatiseerde vrouwen in gebieden die moeilijk

betere wereld.”

toegankelijk zijn en die dringend een medische
behandeling nodig hebben. Ze vervoeren de
vrouwen naar hun veilige “Maisons de la Femme”
om van hieruit te laten opnemen in het ziekenhuis.
Ze gaan ook ter plaatste met ambulante zorgteams
om vrouwen te ondersteunen en te helpen. De
wegen naar de afgelegen dorpen zijn lang, zwaar

Isabelle Goole

en alleen toegankelijk met een terreinwagen.

Projectleider AFAS Foundation België

Dit is waarom de AFAS Foundation twee Toyota
Landcruisers heeft geschonken.

Impact
Bijna elke dag worden vrouwen in afgelegen dorpen

Mama’s For Africa kan via deze wagens naar

die medische of psychologische hulp nodig hebben

dorpen die moeilijk te bereiken zijn en er veel

vervoerd naar “Maison de la femme” of het ziekenhuis.

onwetendheid is. Hier wordt er een sensibilisering
en preventiecampagnes gegeven. Zo krijgen

Met de Toyota Landcruisers komt Mama’s for Africa op

de dorpelingen uitleg over een gelijkwaardige

onherbergzame plaatsen waar gewapende groepen

behandelingen van mannen en vrouwen.

en milities langskomen om terreur te zaaien en geen
enkele andere internationale organisatie zich nog waagt.
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De Hersenstichting

Jongeren met hersenletsel krijgen coachingstraject

In 2021 bestond AFAS Software 25 jaar en heeft

van een baan door middel van een intensief

dit jubileum onder andere gevierd door een

coachingstraject. De Class laat graag zien dat

wandelchallenge te organiseren met de wandelapp

jongeren met een beperking nog tot veel in staat

Ommetje. Bijna 7.000 klanten, medewerkers en

zijn. Bij AFAS delen we deze visie. Inmiddels is zelfs

relaties wandelden mee om geld in te zamelen voor

ex-deelneemster Mara Swaans bij ons in dienst

het project De Class van de Hersenstichting.

getreden als Hospitality en Events medewerker.

De Class helpt jongeren met niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) en begeleidt hen bij het vinden

“Het is mooi om te zien hoe deze jongeren een toekomst voor zichzelf
creëren. Om te zien dat zij hun kracht vinden en weer in zichzelf geloven. Dat
raakt je! Fantastisch dat wij iets voor hen kunnen betekenen.”

Yasmine van Dusschoten
Projectleider AFAS Foundation

Impact
De Class helpt jongeren uit een isolement

Het programma richt zich ook op lichamelijke en

te komen en zelfstandiger te worden.

psychische fitheid; er is veel aandacht voor sport

Samen met partijen zoals de KNVB en

en gezonde leefstijl.

Randstad krijgen jongeren begeleiding van
een professionele jobcoach.

Met dit project zijn 20 jongeren met
niet-aangeboren hersenletsel weer in staat om
aan het werk te gaan.
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Jaarrekening
De AFAS Foundation is er voor jou. En de AFAS Foundation is er door
jou. Het afgelopen jaar hebben we maar liefst 67 projecten in binnenen buitenland gefinancierd. Op de pagina’s die volgen vind je alle
cijfers over het jaar 2021.
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Activa

Passiva

Balans per 31-12-2021

31-12-2021

Balans per 31-12-2021

31-12-2020

31-12-2021

in €

in €

0

0

Liquide middelen (1)

4.754.383

3.850.828

Voorzieningen toegezegde projecten (2)

Totaal Active

4.754.383

3.850.828

Kortlopende schulden

Overige vorderingen en overlopende activa
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31-12-2020

in €

in €

2.284.075

1.005.931

233.793

116.546

Crediteuren

2.236.516

2.728.351

Totaal Active

4.754.383

3.850.828

Overige reserve
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De inkomsten en uitgaven over 2021

Specificatie uitgaven projecten
2021

2020

in €

in €

7.000.000

6.000.000

Zorg
Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

Naar toekomstbestendige kinderoncologische zorg
in heel Kenia

618.543

Stichting Masanga Nederland

Opstart van de Toekomst van Masanga Hospital
2020

399.839

Stichting Liliane Fonds

Projectvoorstel Zorgkompas - Kameroen

390.554

Stichting T.E.S.S. Unlimited

AFAS Huis: Tess Unlimited

290.000

Stichting Medisch Comité Nederland-Vietnam
(MCNV)

Samen in actie voor moeder en kind in Nong en
Sepone, Laos

209.917

Stichting Vrienden Sengerema Hospital

Verbetering infrastructuur Reproductive Child Health
en Antenatal Care

83.000

Mamas for Africa

Aankoop Toyota Landcruisers: “Onze Toyota
Landcruiser, onze held”

76.765

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

Bewustwording, vroege diagnose en verwijzing
kinderkanker Kenia

69.000

Stichting Masanga Nederland

Jaar 1 van de Toekomst van Masanga Hospital 2021

57.119

Casey Troy Foundation

Bouw (klein) gezondheidscentrum Bomono Ba Jedu

35.000

Stichting Vrienden van het UMC Utrecht

Vroegtijdig opsporen hartafwijking bij kinderen in
Tanzania

34.925

Childsurgery Viet Nam Foundation

Herstel operaties aan kinderen met fysieke
afwijkingen

32.000

Stichting Care4Nepal

Het verbeteren van revalidatiezorg in NepalStichting
Care4Nepal

30.000

Project Gahate-Nepal

Gezondheidscentrum in het bergdorp Karmarang,
Himalaya in Nepal

27.140

De Venser

Beweegtuin De Venser (Amsterdam Bijlmer)

27.000

Stichting Bahay Aurora

Kindernoodhulp (3)

26.378

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenie

Ambulance

22.309

Stichting Holland Building Nepal

Hulp bieden aan dagloners en Covid-19 patiënten in
Nepal.

14.700

Stichting Kanjer Wens Nederland

Aanvraag bijdrage voor de Superhelden Fotoshoot

5.000

Pluryn

Outdoor fitness - Pluryn locatie Almelo

5.000

Mulanje Mission Hospital

Covid-19

4.350

Stichting Alzheimer Indonesia Nederland

Melody Memory Project

4.180

Inkomsten
Ontvangen giften vanuit AFAS Software B.V.
Kosten
Algemene kosten

56.622

Uitgekeerde en toegezegde giften
Vrijval voorzieningen en kleine projecten

Uitgaven
Financiële baten en lasten
Mutatie overige reserve

11.259

5.856.994

5.982.144

-202.068

51.813

5.654.926

6.033.957

5.707.548

6.045.216

-14.308

-3.422

1.278.144

-48.638

Toelichting op de balansposten
2021

2020

in €

in €

4.754.383

3.850.828

Liquide middelen (1)
Tegoeden op bankrekeningen
De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.

Voorziening toegezegde projecten (2)
Veelkleurige toekomst 2022 t/m 2025
Guatemala Opleidingen 2022

218.793

Guatemala Opleidingen 2021

15.000

15.000

Guatemala Opleidingen 2022

15.000

Free a Girl Laos jaar 3

86.546

233.793

116.546

in €

Totaal voor projecten in onderwijs
Het verschil tussen de toezegging en uitbetaling aan de diverse projecten wordt jaarlijks
toegevoegd aan de voorziening. Jaarlijks wordt de hoogte en projectinhoud van de voorziening
beoordeeld.
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2.462.719

Maatschappij

in €

Stichting Woord en Daad

Inspiring Water Entrepreneurship in Tigray - iWet jaar
5

947.920

Radboud Universiteit Nijmegen

Een longitudinaal onderzoek naar interventie
strategieën om discriminatie te verminderen

297.322

Stichting Woord en Daad

Noodhulp in Tigray

Bartiméus Fonds

Onderwijs

in €

Stichting Miss IQ

Project Curaçao en Aruba 2021

140.880

Stichting SODUON

Tienermoederproject in BURUNDI

113.097

Kooyman Holding International B.V.

Materialen Kooyman t.b.v. scholenproject Aruba

69.000

227.580

Stichting Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie

Stichting Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie

50.000

Meye Way -project 2

220.192

Kooyman Holding International B.V

Materialen Kooyman t.b.v. scholenproject Curaçao

46.000

North Sea Farmers

Samenwerking AFAS Foundation-North Sea Farmers
eco-anker 2021

220.000

Stichting Vrienden van Bambanani

Dakalo school in Lulakani (Zuid-Afrika)

28.186

Stichting Holland Building Nepal

Plasticvrij Ambon

215.000

Schoolbus voor het vervoer van kinderen met een
aangeboren hersenbeschadiging in Nepal

22.200

Clear Rivers
Stichting Number 5 Foundation

Structurele aanpak kinderarmoede Nederland

100.000

Stichting Egoli Africa

20.000

Stichting Street Child Nederland

Ondersteuning kwetsbare gemeenschappen
terugkerende overstromingen Sierra Leone.

70.636

Aanpakken van laaggeletterdheid onder jongeren in
Uganda

Scol Preparatorio Cayena

Winnaar scholenproject onderwijs op Aruba

10.000

Stichting Tools to Work

Een eigen bedrijf voor ex-gedetineerden in Kenia

64.785

Glorieux College

Winnen scholenproject Curaçao

10.000

Stichting House4srilanka

Huizenbouwproject 2022 in Sri Lanka door stichting
House4SriLanka

58.400

Stichting Floor & Anniek for Africa

Passion for Mother & Child - Vakschool

5.000

Stichting iMPACT direct

Fashion Business Academy

4.889

Stichting ter Bevordering van de Bijenteelt in NoordUganda

Bevordering van de bijenteelt in Noord-Oeganda

52.450

Stichting Perspectief 3000

Bonusmeiden Programma 2021

3.042

Hersenstichting

De Class Edwin van der Sar Foundation

50.000

Stichting Juf Lieke naar Malawi

Aanvullende werkzaamheden klaslokaaltjes tbv
betere afwatering

1.770

Stichting Free a Girl

Free a Girl - Winnaar Goedste Doel

50.000

Tjommie Foundation

De Tunnelkas Projectaanvraag

45.000

WOLKENTHEATER

CIRCUS TROPICAL

39.000

Stichting Tomoka Support

3 liter water alstublieft! 10 waterputten voor Togo

30.427

Stichting House4srilanka

Huizenbouwproject in Sri Lanka door stichting
House4SriLanka

30.000

Stichting ZOA

ZOA Charity Diner donatie Jemen

30.000

Stichting Bahay Aurora

Kindernoodhulp

26.750

Racing Club Curacao

Ondersteuningsverzoek projecten Gratis
Jeugdtennisles voor kansarme jeugd RCC

23.462

Diamant-groep

Social Return Diamantgroep - Implementatie van
DiDi

20.000

Stichting Mpilo Foundation

Mpilo Foundation Aanvraag 2021 AFAS Foundation
Rehab 28 boreholes project

16.119

Stichting Vrienden van de VPGB

Ondersteuning Renovatieproject Kerkgebouw
Protestantse Gemeente Bonaire

10.000

Stichting Mpilo Foundation

Mpilo Foundation Pilotproject rehabilitatie van 6
waterputten/pompen.

9.155

Stichting Nooit Voorbij

Project: Wij zijn Nooit Voorbij 2022

7.250

Stichting ter Bevordering van de Bijenteelt in NoordUganda

Follow-up Project Trees, Bees & 1.000 families in
Uganda

5.100

Stichting Afrisol Foundation

Bijdrage aan realisatie verkoopcenter en
compostunit project Surisol (Stichting Afrisol)

3.682

Totaal voor projecten in maatschappij
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Totaal voor projecten in zorg

2.870.230
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524.046

Bedankt dat we samen de
wereld een stukje mooier
kunnen maken!
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