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Bestuursverslag
De meeste mensen zullen het erover eens zijn dat de liefde het 

belangrijkste is in ons bestaan. De liefde overwint alles. Afstanden, 

raciale en etnische verschillen, uiteenlopende meningen en 

opvattingen en vul maar in. Maar stel dat je er iets aan mag 

toevoegen dat misschien wel even belangrijk is? Wat is dat voor jou? 

Voor de AFAS Foundation is dat het terugbrengen van hoop en een 

lach in de levens van vele mensen in deze wereld. 
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Door het einde van de lockdowns werd het weer 

mogelijk om strategische projecten te bezoeken. 

Tijdens deze reizen wordt nog meer duidelijk wat de 

echte impact van de programma’s is. Gerben Eversdijk, 

directeur van de AFAS Foundation: 

“De ontmoeting heeft mijn leven veranderd. Het was op 

een zondag in juni, diep in Kameroen, dat ik haar voor 

het eerst zag. Matina, een jonge vrouw van een jaar of 23. 

Ze vertelde daar over haar werk als social worker onder 

de kinderen met een lichamelijke en geestelijke beperking. 

Op de vraag waarom ze dit werk deed, antwoordde ze: 

“Eén van de belangrijkste dingen in mijn leven is om hoop 

te brengen en mensen gelukkig te maken. Om weer een 

lach te brengen op het gezicht van kinderen die verdrietig 

zijn. Dat is mijn droom”. Het raakte mij diep met hoeveel 

liefde ze dit vertelde. Het liet me niet meer los. Vaak denk 

ik terug aan wat deze jonge vrouw Matina zei. Want het 

maakt niet uit wie je bent of waar je woont. De meeste 

mensen in deze wereld herkennen het verlangen naar 

een verbetering van hun situatie.” 

Het jaar 2022 is helaas opnieuw een jaar met 

vele crises geweest. Geschokt zijn we door de 

oorlogen in Oekraïne, Tigray en Jemen. De nijpende 

omstandigheden in Afghanistan, Syrië en Sudan 

raken ons. Evenals de schrijnende situaties in 

Nederland met de energiecrisis, de hoge inflatie, 

de asielproblematiek, de schuldenproblematiek, 

de woningcrisis en noem maar op. Het raakt veel 

mensen en niet zonder gevolgen. De vraag komt 

daarmee op: wie of wat brengt hoop in deze situaties? 

Zodanig dat er weer een lach is. Het is dé drijfveer van 

de AFAS Foundation om hoop en een lach te brengen. 

Samen met onze partners. Zij zijn het die samen met 

ons hoop en een lach willen brengen in de levens van 

honderdduizenden mensen.

Hoop en een lach

Opvang Oekraïense vluchtelingen
Het jaar was nog maar net begonnen, het einde van 

de lockdown kwam in zicht, toen de inval van Rusland 

in Oekraïne plaatsvond. Honderdduizenden mensen 

sloegen op de vlucht. Wat een solidariteit ontstond er 

tussen landen en tussen mensen. Hartverwarmend. 

Maar wat doe je dan als bedrijf? En wat doe je dan als 

stichting? 

In februari 2022 heeft AFAS Software een naburig 

pand in Leusden aangekocht. Met het uitbreken van 

de oorlog werd gelijk duidelijk dat dit een opvangplek 

zou moeten worden voor Oekraïense vluchtelingen. 

De familiestichtingen van de aandeelhouders en de 

AFAS Foundation hebben de benodigde investeringen 

gedaan om dit pand om te bouwen tot een veilige 

plek. Binnen drie maanden is het, door de tomeloze 

inzet van alle stichtingen en medewerkers van AFAS 

Software, klaargemaakt om les te kunnen geven aan 

Oekraïense jongeren. Direct daarna is er woon- en 

leefgelegenheid gecreëerd voor 250, met name, 

vrouwen en kinderen. De gemeente Leusden heeft 

hierna het beheer overgenomen. In deze tijd is alles is 

uit de kast getrokken om er een warme en veilige plek 

van te maken voor de mensen die op de vlucht waren. 

Dat is gelukt. Er is rust. De meeste mensen hebben 

werk gevonden. Het is daar goed. Als je in iets gelooft 

en je hebt de absolute wil om er iets van te maken, 

dan is alles mogelijk. Het is één van de hoogtepunten 

van de AFAS Foundation van het afgelopen jaar.
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Er is een inspiratiereis gemaakt naar Curaçao 

en Aruba. Daar is onder andere het eerder 

uitgevoerde scholenopknapproject bezocht, er zijn 

inspiratiesessies geweest met mogelijke nieuwe 

samenwerkingspartners en met het Ministerie 

van Onderwijs. Ook is een tweede editie van het 

scholenopknapproject gestart. De reis is waardevol 

geweest. Er is een heel goed beeld gekregen van de 

projecten die op Curaçao en Aruba zijn uitgevoerd 

en we zijn ervan overtuigd dat dit door moet gaan.

Met het Liliane Fonds is een reis gemaakt naar 

Kameroen voor het project Zorgkompas. Dit 

project gaat over kwalitatief goede revalidatiezorg 

onder de armsten van de bevolking. Dit gebeurt 

door het verhogen van het aantal social workers, 

Ongeveer 42% van de kinderen tussen 9 en 14 jaar 

is gevangen in gedwongen huishoudelijk werk. Op 

zoek naar inkomen of op de vlucht voor het jihadisme 

trekken duizenden kinderen naar de stad om daar door 

mensenhandelaren verhandeld te worden. De meesten 

van hen worden slecht behandeld. Ze krijgen slechts één 

maaltijd per dag, kunnen niet naar school, worden vaak 

gedwongen tot seks en krijgen niet of nauwelijks betaald. 

Het was zeer confronterend om deze getraumatiseerde 

jonge kinderen te ontmoeten. Zonder hoop en alleen in 

een boze wereld. Het is duidelijk dat de AFAS Foundation 

dit programma van Woord en Daad zal ondersteunen.

fysiotherapeuten en ergotherapeuten middels een 

groot opleidingsprogramma dat geaccrediteerd 

is door de Kameroense overheid. Er heeft een 

ontmoeting plaatsgevonden met de minister van 

Gezondheid en er zijn daar afspraken gemaakt voor 

verdere samenwerking. Tijdens deze reis is ook 

besloten om als uitbreiding van het programma 

een Center of Excellence te bouwen, waardoor 

alle opleidingsactiviteiten voor Kameroen en de 

omliggende landen gecentraliseerd kunnen worden. 

Het is een succesvol en goedlopend programma.

Met Woord en Daad is een reis naar Burkina Faso 

gemaakt. Het is onderdeel van een vooronderzoek 

naar een programma op het gebied van uitbuiting 

van kinderen in Burkina Faso en Benin. 

Tijdens een reis naar Zuid-Afrika zijn de projecten 

van Stichting Vrienden van Bambanani en Socionext 

bezocht. Socionext helpt werklozen om binnen 5 dagen 

een eigen bedrijfje op te richten. Het is belangrijk 

werk. Er zijn daarom afspraken gemaakt om dit uit 

te breiden naar een veel groter gebied om nog meer 

impact te maken. Bambanani en de AFAS Foundation 

hebben in het township Namakgale een prachtig 

opleidingscentrum gerealiseerd dat zorgt voor volledige 

zelfredzaamheid en voorbestaan van het onderwijs 

ter plekke. Ook wordt er een nieuw centrum voor 

gehandicapten gebouwd voor een goede dagbesteding. 

Om zodoende de nadruk te leggen op wat deze 

mensen wel kunnen. Beide partners vervullen een 

belangrijke rol in de samenleving daar. 

Met Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie 

(PMC) is een reis naar Kenia gemaakt. Het betreft 

hier een programma voor de bestrijding van vijf 

typen kinderkanker. Dat gebeurt onder andere door 

het minimaliseren van toegangsdrempels tot zorg, 

het updaten en lokaal toepasbaar maken van de 

behandelprotocollen en het uitvoeren van tijdige 

diagnoses. Maar ook via volledige registratie van 

alle relevante data, het dekken van de kosten van 

de behandeling, het vergroten van de kennis over 

kinderkanker onder de bevolking en het af laten nemen 

van stigmatisering en het ervaren van een hogere 

kwaliteit van leven door survivors. Het is een prachtig 

programma en de AFAS Foundation is onder de indruk 

van alles dat daar onder leiding van het PMC gebeurt.

Reizen
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Focus van het bestuur

Het verhogen van het aantal hoogwaardige 

projectaanvragen.

Het structurele alloceren van minimaal 

70% van het beschikbare budget van het 

aankomende jaar aan projecten met een 

meerjarige potentie én aan partners.

Het intensiveren van samenwerking tussen 

de projectleiders en het bestuur van de AFAS 

Foundation.

Het verder beheersen van de risico’s onder de 

lopende projecten.

Het vergroten van de samenwerking tussen 

corporate foundations van Nederland door 

het meerjarig hosten van het Corporate 

Power-congres.

In 2022 heeft het bestuur van de AFAS Foundation 

focus gelegd op een aantal aspecten:

De focus van het bestuur om meer hoogwaardige 

projectaanvragen binnen te krijgen is uitgewerkt 

door een actieve profilering van nieuwe en 

afgeronde projecten in communicatie-uitingen en 

social media bijdragen. Bij de publicatie van het 

jaarverslag en de jaarfilm 2021 werd een oproep 

gedaan om opnieuw of voor het eerst, grootse en 

impactvolle projecten en programma’s in te dienen 

die zich bijvoorbeeld op het niveau van een land of 

volledige sector afspelen. Verder is in een nieuwe 

film duidelijker verteld welke projectaanvragen de 

AFAS Foundation honoreert. Verder is besloten 

om stichtingen met een jaarlijks budget boven 

de €10.000.000 niet direct af te wijzen. Ook is de 

projectenpagina op afas.foundation/projecten 

continu geactualiseerd. Al deze inspanningen zijn 

succesvol geweest. Er zijn nieuwe samenwerkingen 

aangegaan met onder andere ReefSystems, 

Edukans, Movement on the Ground, World 

Animal Protection, Stichting Humanitaire Hulp 

Syrië, Stichting Boljizivot, Stichting Jacana, Ayuda 

Maya, Youthure Foundation en Nederlands Albert 

Schweitzer Fonds.

De focus van het bestuur om minimaal 70% van 

het beschikbare budget van het aankomende 

jaar aan projecten met een meerjarige potentie 

en aan partners te alloceren is zeer succesvol 

geweest. Er zijn 14 nieuwe partners toegelaten tot 

het partnernetwerk op de eerst gehouden AFAS 

Foundation Partnerdag. Deze partners voeren vaak 

repeterende activiteiten uit zoals als het aanleggen 

van waterputten, het realiseren van toiletten in de 

jungle, het aanleggen van zuurstof in ziekenhuizen 

et cetera. De AFAS Foundation heeft besloten dat 

deze stichtingen gedurende een initiële periode van 

drie jaren ieder jaar eenzelfde plan kunnen indienen 

voor de financiering van deze activiteiten. Dit 

betekent een jaarlijkse hap uit het budget van ruim 

€600.000. Ook de verwerving van nieuwe projecten 

heeft ertoe geleid, dat bij een jaarlijks succesvol 

verloop van deze projecten, de totale uitnutting van 

het toekomstig budget is toegenomen. Voor 2023 

was er begin december 2022 al een bedrag van 

€7.500.000 gealloceerd op een budget voor 2023 

van €8.000.000, bijna 94%. Tot en met 2026 is deze 

jaarlijkse allocatie inzichtelijk gemaakt via de cockpit 

met KPI’s van de stichting. 

Vanwege de vele mooie projecttoekenningen in 

2022 en de succesvolle allocatie van het budget voor 

2023 hebben de aandeelhouders van AFAS Software 

besloten om het budget van 2022 tussentijds te 

verhogen van €7.500.000 naar €8.000.000 en het 

budget voor 2023 ook nog eens te verhogen van 

€8.000.000 naar €8.500.000. Het bestuur van de 

AFAS Foundation ziet dit als een enorme waardering 

voor het werk dat in 2022 is gedaan en waardeert op 

haar beurt de betrokkenheid en verhoogde bijdrage 

van de aandeelhouders van AFAS Software in hoge 

mate.

De intensivering van de samenwerking tussen 

de projectleiders en het bestuur van de AFAS 

Foundation heeft vorm gekregen door een 

koppeling van groepjes projectleiders aan een 

specifiek bestuurslid. Er is een driemaandelijks 

inloopspreekuur gestart waarin projectleiders 

kunnen binnenlopen met vragen van allerlei aard. 

http://afas.foundation/projecten
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Ook zijn de projectleiders betrokken bij de AFAS 

Foundation Partnerdag en is er een app-groep 

gestart.

  

De focus van het bestuur op het beheersen van de 

risico’s van de lopende projecten heeft er allereerst 

toe geleid dat alle AFAS Foundation projectleiders 

driemaandelijks via een geautomatiseerde 

taak gevraagd worden om aan te geven of hun 

project risico’s kent op het gebied van budget, 

samenwerking en eindresultaat. Ook zijn voor het 

eerst de bestuursleden gekoppeld aan projecten 

en partners waardoor er gerichte aandacht is en 

gerichte contacten zijn vanuit ieder bestuurslid. 

Tijdens iedere bestuursvergadering worden de 

projecten met een risico besproken en wordt er op 

verzoek vooraf van een bestuurslid ook toelichting 

op de status van een specifiek project gegeven. 

Tenslotte is besloten om het beleid ten aanzien de 

halfjaarlijkse evaluaties van lopende projecten, die 

door de begunstigde stichtingen zelf moest worden 

geïnitieerd, te veranderen naar een beleid dat de 

AFAS Foundation 3-4 dagen per jaar plant waar de 

stichtingen gevraagd worden deel te nemen aan de 

evaluatie.

Inzake het vergroten van de samenwerking tussen 

corporate foundations in Nederland zijn stappen 

gezet, echter door het overlijden van een belangrijke 

partner is dit beleidsvoornemen tijdelijk stopgezet. Eén van de bestuursleden heeft afscheid 

genomen omdat de vierjaarstermijn voor 

bestuurder eindigde. De AFAS Foundation 

bedankt Marko Filipović voor wat hij betekent 

heeft voor de ontwikkeling van de stichting.

Er zijn twee nieuwe bestuurders aangesteld. Eén 

bestuurder ter vervanging van de vertrekkende 

bestuurder en één bestuurder om ruimte te 

bieden aan het toenemende belang van het 

besturen van onze mooie stichting. We wensen 

Jeroen de Beer en Pardes Menapal veel succes in 

hun bestuursperiode. 

Er zijn vier AFAS Foundation Challenges 

gehouden, waarvan één in België. Totaal werd er 

tijdens deze challenges voor bijna €1.500.000 aan 

toewijzingen gedaan. Besloten is om voor 2023 

€1.000.000 te reserveren voor vier challenges. 

De challenges blijven pure en bijzondere 

momenten. Het maakt ons als Foundation uniek 

in onze aanpak. Het zorgt voor echte verbinding, 

nog voordat we (opnieuw) gaan samenwerken met 

een stichting. Persoonlijk zijn voor bestuursleden 

ook altijd heel leerzame momenten waarbij iedere 

challenge uniek is.

De eerste AFAS Foundation Partnerdag is 

gehouden. De presentatie, de mooie reacties 

en gesprekken over hoe de projecten 

levensveranderend werkten bij de mensen die 

geholpen zijn, maakten op iedereen diepe indruk. 

Wat die dag gebeurde was heel bijzonder en zorgde 

voor kippenvel. Wij zijn blij dat we als Foundation 

deze nieuwe fase met vaste partnerships ingaan.

De AFAS Foundation wenst het volledige jaarlijkse 

budget te besteden en geen vermogen op te 

bouwen. Omdat er in de afgelopen jaren een kleine 

onderbesteding was is besloten om de uitfasering 

Naast de beleidsvoornemens die hierboven 

zijn uitgewerkt zijn er nog andere 

belangrijke bestuurszaken te noemen.
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van het iWET-project in Ethiopië in een keer ten 

laste van het toegenomen vermogen te laten 

vallen. Daarmee komt de totale besteding in 2022 

op bijna €7.735.000.

Het beleidsplan is geactualiseerd op diverse 

onderdelen en aangescherpt op het beoordelings- 

en toewijzingsproces. Toegevoegd is hoe 

omgegaan wordt met aanvragen door klanten van 

AFAS Software. Doel van het herziene beleidsplan 

is om deze nog actiever in te zetten als naslagwerk 

hoe de AFAS Foundation werkt.

Bij iedere aanvraag boven de €100.000 is de 

mogelijkheid gecreëerd om vast te leggen wat de 

motivatie is om de aanvraag aan te nemen.

“Mijn mooiste AFAS Foundation moment dit jaar vond 

plaats tijdens de reis in Burkina Faso. Een moment van 

hoop in een uitzichtloze situatie. Vanaf de eerste dag 

dat we daar waren hebben we direct zoveel pijn en 

ellendige situaties gezien. Jonge meisjes met totaal geen 

emotie meer in hun blik. Jonge meisjes met baby’s die 

niet meer konden werken, maar wel voor hun kindjes 

moesten zorgen. Meisjes die zich niet bewust waren van 

hun rechten en er helemaal alleen voor stonden. En dan 

ineens tussen al die ellende was daar Zakinatou van de 

organisatie ADDAD, die de meisjes al zingend en dansend 

bewust maakte van hun rechten en voor deze meisjes 

opkomt. Omdat ze zelf ook uit zo’n situatie is gekomen en 

voor verandering wilde zorgen. Je voelde de energie en de 

In 2022 zijn er 92 nieuwe projecten aangenomen 

en enkele hiervan zijn in dit jaarverslag uitgelicht. 

Omdat wij voor vrijwel alles openstaan is de 

veelkleurigheid en variëteit aan projecten, 

onderwerpen en landen enorm. En daar genieten 

wij van. Het heeft veel invloed op ons eigen 

leven. De twee nieuwe bestuursleden vertellen 

over hun moment van 2022.

verbondenheid in deze groep. Dat één iemand zoiets kan 

bewerkstelligen en zoveel levens kan verbeteren was voor 

mij echt zo’n mooi moment. Dit is denk ik ook precies 

wat de AFAS Foundation is en moet zijn: hoop en kansen 

bieden aan mensen en organisaties die dat écht nodig 

hebben”.

Tenslotte

Jeroen de Beer 

Bestuurslid AFAS Foundation 
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Gerben Eversdijk 

Directeur AFAS Foundation

Leusden, januari 2023

“Mijn mooiste Foundation moment was ver van huis in 

het Kenyatta National Hospital te Nairobi, Kenia. Ik heb 

specifiek dit moment gekozen omdat het een moment was 

dat ik alles aan de kant zette en mij focuste op één doel. 

Om een beeld te schetsen leg ik graag uit hoe onze dag 

eruitzag. We kregen een rondleiding in Kenyatta National 

Hospital, het laatste ziekenhuis die op de planning stond 

in Kenia, dus we hadden al wel het een en ander gezien. 

Toch raakte het mij diep en ik was niet de enige. Er waren 

oncologen uit Nederland die we daar ontmoetten en die 

ook betrokken waren namens het Prins Maxima Centrum. 

Ik weet nog dat ik naar één van hen keek en zijn gezicht 

sprak boekdelen, hij was verbijsterd en lichtelijk in shock. 

Mede door de situatie ter plekke en een immens verschil 

met de situatie in Nederland vertelde hij mij. Ik dacht bij 

mezelf, ik ben dus niet de enige die moeite heeft om dit 

te verwerken. Alleen maakte ik dit keer gebruik van een 

wijze les die ik had geleerd door te observeren in een 

vorig en ziekenhuis dat we hadden bezocht in Eldoret. 

In een kamer met 6 bedden en ongeveer 20 patiënten 

en familieleden keek ik naar hoe mijn collega bewoog, 

sprak en glimlachte met de kinderen. Ik zat zelf toen in 

een staat van lichtelijk shock, net zoals de Nederlandse 

arts. Maar nu 3 dagen verder wist ik hoe ik me moest 

gedragen. In een kamer met 23 kinderen, die zonder 

ouders in het ziekenhuis verbleven, focuste ik me 

maar op één ding: een glimlach op het gezicht van alle 

kinderen zien te krijgen. Dit is waar wij vanuit de AFAS 

Foundation voor staan. Vanuit het menselijke opereren, 

een verbinding maken, inspireren en verbinden met als 

doel om een lach te krijgen op een gezicht. Een gezicht 

dat te vaak heeft gehuild, een gezicht dat te vaak is getest 

door het leven of een gezicht dat niet wordt gezien”.

Pardes Menapal 

Bestuurslid AFAS Foundation 

Dank!
aan iedereen die op een of andere wijze de AFAS 

Foundation verder heeft gebracht. Wij wensen je veel 

leesplezier in dit jaarverslag.

Wie de AFAS Foundation volgt, de uitingen ziet, de 

projecten die we ondersteunen bekijkt, ziet dat er 

in 2022 ontzettend veel werk is gedaan. Dat maakt 

ons blij en geeft dankbaarheid. Graag bedankt het 

bestuur van de Foundation daarom de partners en 

de stichtingen die met ons het afgelopen jaar hebben 

samengewerkt. Wij zijn in het afgelopen jaar opnieuw 

vaak geïnspireerd door de ontmoetingen, verhalen 

en presentaties van de mensen achter de stichtingen 

waarmee wij samenwerken. Ook bedankt het bestuur 

alle projectleiders van de AFAS Foundation die de 

projecten, die wij aannemen, op een fantastische 

wijze leiden. Jullie betrokkenheid steunt ons. Dank 
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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 zes projecten 

uit die we het afgelopen jaar hebben ondersteund.

Uitgelichte
projecten
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Liliane Fonds
De weg naar kwalitatief goede 

revalidatiezorg in Kameroen

Een opgroeiend kind wil niets liever dan kunnen 

lopen, spelen, bewegen, en uiteindelijk zelfstandig 

kunnen leven. Met een beperking is dit helaas niet 

altijd zo eenvoudig. Zeker niet in Kameroen, waar 

maar liefst 86% van de kinderen en jongeren met 

een beperking geen toegang heeft tot kwalitatief 

goede revalidatiezorg. Het tekort aan goede 

revalidatiezorg in Kameroen is een structureel 

probleem dat bij de basis aangepakt moet worden. 

Daar brengt Liliane Fonds, samen met hun lokale 

partner, Cameroon Baptist Convention Health 

Service (CBCHS) verandering in. Via het gezamenlijke 

project Zorgkompas hebben kinderen met een 

handicap in Kameroen zicht op een betere 

toekomst. Met Zorgkompas ontwikkelen we samen 

goede opleidingen voor revalidatieprofessionals: 

fysiotherapeuten, ergotherapeuten en Community 

Based Rehabilitation (CBR) veldwerkers (in 

Nederland vergelijkbaar met een sociaal werker). Zo 

groeien het bereik en de kwaliteit van deze diensten 

voor degenen die revalidatie het meest nodig 

hebben: kinderen en jongeren met een handicap die 

in armoede opgroeien. 

Marko Filipović 

Projectleider AFAS Foundation

Impact

CBR-opleiding is erkend door de regering. Erkenning 

van de opleiding CBR door de overheid draagt bij aan 

de duurzaamheid ervan en maakt de opleiding nóg 

aantrekkelijker.

Met steun van het project heeft de universiteit van 

Dschang het curriculum voor de masteropleiding 

kinderfysiotherapie kunnen ontwikkelen. In oktober 

2022 start de eerste lichting van elf studenten. 

Vier studenten zullen de eerste docenten voor de 

bacheloropleiding fysiotherapie worden.

Vier studenten zijn begonnen aan de 

bachelor ergotherapie.

De eerste lichting van veertien studenten 

nemen deel aan de opleiding Multi-skilled 

Rehabilitation Technician die in februari 

2022 begon. Binnenkort start een tweede 

lichting van veertien studenten.

“Inmiddels mag ik al anderhalf jaar onderdeel uitmaken van dit mooie project en zijn wij 

in juni zelf ook in Kameroen geweest. Het is indrukwekkend om te zien hoe professioneel 

CBCHS samen met het Liliane Fonds samenwerkt en impact maakt. Zowel binnen de 

overheid als bij de gezinnen thuis. Wat mij het meest is bijgebleven is de hoop in de 

ogen van de ouders. Hun kind doet weer mee in de maatschappij en wordt ondanks 

zijn of haar beperking geaccepteerd.“
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In de afgelopen jaren werd de stad Ambon steeds 

populairder, vanwege de beschikbaarheid van werk. 

Zo is het eiland gegroeid van 233.000 inwoners in 

2005, naar 355.500 inwoners op dit moment. Niet 

alleen de bevolking groeide, ook de hoeveelheid 

afval is in hetzelfde tempo gegroeid. De druk op de 

stad is merkbaar op verschillende niveaus, zoals 

het afvalsysteem. Afval dat niet wordt ingezameld, 

wordt op illegale plaatsen gedumpt, op privéterrein 

verbrand of belandt in de rivieren. Tijdens regenval 

wordt het afval in de rivieren doorgespoeld naar de 

baai van Ambon. 

Samen met CLEAR RIVERS plaatsen we plasticvangers 

in de baai van Ambon in Indonesië. Hiermee 

voorkomen we direct de toevloed van kunststoffen en 

afval in zee. Met educatie en bewustwording pakken 

we het probleem bij de wortels aan, waardoor de 

plastics niet in de rivieren terecht komen. Daarnaast 

zetten we de lokale bevolking in voor het scheiden en 

sorteren van het plastic afval uit de rivieren en baai 

van Ambon en het lokaal circulair verwerken van het 

afgevangen plastic afval tot producten die bijdragen 

aan het oplossen van lokale problemen zoals slechte 

huisvesting.

CLEAR RIVERS
Het plasticvrij maken van de baai van 

Ambon in Indonesië

Impact

Het verwijderen van plastic rondom Ambon draagt 

bij aan een betere gezondheid van miljoenen 

mensen, een beter milieu, economische voordelen 

voor de visserij en ontwikkeling van het toerisme als 

inkomstenbron voor de lokale gemeenschap.

De plasticvangers voorkomen direct de toevloed 

van kunststoffen in zee. De betrokkenheid van 

lokale afvalverwerkingsbedrijven zorgt dat het 

plastic duurzaam wordt verwerkt en niet weer wordt 

gestort of verbrand.

Met een circulaire verwerking vinden ze 

een tweede leven voor de reeds gebruikte 

materialen, waardoor de vervuiling door plastic 

op langere termijn wordt gestopt.

Met educatie en bewustwording pakken ze 

het probleem bij de wortels aan, waardoor de 

plastics niet in de rivieren terechtkomen.

Babette van Olphen 

Projectleider AFAS Foundation 
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“Het project van CLEAR RIVERS op Ambon raakte me direct in het hart. Het 

is ontzettend cruciaal om goed voor onze planeet te zorgen en het ook 

leefbaar te houden voor de generaties na ons. De totaalaanpak van het 

plasticvrij maken van het eiland, maar ook educatie en bewustwording van 

de lokale bevolking, dragen zo hopelijk een steentje bij aan een schonere en 

leefbaardere wereld.”
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Bergje Kok 

Projectleider AFAS Foundation

Een einde maken aan de infectieziekte hondsdolheid in 

2030, dat is het doel dat de World Health Organisation 

gesteld heeft. Met het project ‘Help hondsdolheid 

de wereld uit’ in Kajiado in Kenia zet World Animal 

Protection belangrijke stappen richting dat doel. 

Jaarlijks sterven wereldwijd naar schatting 59.000 

mensen aan deze fatale infectieziekte en worden zeker 

tien miljoen honden op wrede wijze afgemaakt uit angst 

voor hondsdolheid. Een smet op de warme band die 

mens en hond al eeuwenlang hebben. 

De aanpak in Kajiado berust op een combinatie van 

vaccinatie van honden en educatie van welzijnswerkers, 

leraren en ambtenaren. Deze aanpak heeft World 

Animal Protection samen met het lokale districtsbestuur 

ontwikkeld, zodat men er eigenaarschap over voelt. Ze 

zetten sterk in op het delen van de geleerde lessen, om 

de uitrol hiervan naar andere regio’s te faciliteren

    

Impact

5.000 honden in de regio Kajiado in Kenia krijgen hun 

vaccinatie tegen hondsdolheid; hiermee wordt een 

vaccinatiegraad van 70% behaald in deze regio, waardoor 

de ziekte zich niet verder verspreidt en uitdooft.  

120 welzijnswerkers, ambtenaren, leraren en community 

leaders worden getraind in de aanpak van hondsdolheid. 

De ervaring en geleerde lessen worden in kaart 

gebracht door Washington State University en 

gedeeld op het niveau van de Verenigde Naties, 

via United Against Rabies. 

“Als projectleider vanuit de AFAS Foundation 

mag ik betrokken zijn bij dit bijzondere project. 

Ik zie dit project echt als een vliegwiel die 

andere organisaties en overheden aanspoort 

om een structurelere aanpak te faciliteren met 

als hoofddoel: hondsdolheid de wereld uit! 

De fijne en pro-actieve samenwerking met 

de stichting en de impact die we maken 

zorgt ervoor dat ik trots ben om dit project 

met het oog op een duurzame toekomst te 

mogen ondersteunen.”

World Animal Protection
Hondsdolheid bestrijden in Kenia



PaginaPagina 2928

Veel dorpen in Gambia hebben moeite om 

aan voldoende drinkwater te komen. In 

Kunting, een dorp in het binnenland van 

Gambia, hebben de 2.500 inwoners soms 

wel een week lang een watertekort. Volgens 

de buurtbewoners is dit het geval bij slecht 

weer en is er dus te weinig zonne-energie 

om te zorgen dat de lokale pompen voor 

voldoende water zorgen. Het dorp is 

afhankelijk van één zonnepomp met een 

reservoir van 7.500 liter. Daarom is er een 

nieuwe bron en opslagcappaciteit nodig.

Met het nieuw gerealiseerde project in 

Kunting hebben Warme Gloed vzw en 

studenten van Humasol, samen met de 

lokale bevolking, ervoor gezorgd dat de 

inwoners voortaan gebruik kunnen maken 

van een uitgebreid eigen waterleidingnet 

voor het volledige dorp. De inwoners worden 

daarbij aangeleerd om achteraf zelf in te 

staan voor het onderhoud, de herstellingen 

en uitbreidingen van dit waterleidingnet. 

De duurzaamheid voor deze bevolking gaat 

er ook behoorlijk op vooruit en het dorp in 

Gambia is nu een voorbeelddorp voor vele 

omliggende dorpen. 

Warme Gloed vzw
Dorp in Gambia aangesloten op eigen 

waterleidingnet

Joachim Meersman 

Projectleider AFAS Foundation België

“Sinds het begin van het project in 2020 was ik 

betrokken bij de opstart en de verdere opvolging van 

dit mooie project. Eén ding werd me al snel duidelijk: 

dankzij de AFAS Foundation kunnen we zoveel liefde 

en zorg schenken aan lokale bevolkingsgroepen, 

klein of groot, dichtbij of ver weg. De dankbaarheid, 

het enthousiasme en de vreugde die we terugkrijgen 

van deze projecten is immens groot en dat toont 

mij dat we voor deze mensen een grote vooruitgang 

hebben opgeleverd. Het is inspirerend om te zien 

hoe deze organisaties zich blijven inzetten om een 

betere wereld te creëren.  

Dit allemaal samen maakt me ontzettend blij 

en tovert een glimlach op mijn gezicht, omdat 

ik hiermee zelf ook het gevoel heb dat ik deze 

mensen persoonlijk heb kunnen helpen.” 

Impact

Door het waterleidingnet kan de bevolking van 

Kunting terugvallen op een watervoorziening van  

36 liter per dag i.p.v. 12 liter voorheen.

Inwoners worden aangeleerd om zelf in te staan voor 

het onderhoud, de herstellingen en uitbreidingen, 

zodat ze volledig zelfstandig verder kunnen. 

Het risico op een tekort aan watervoorziening 

is nihil door het intelligente waterleidingnet dat 

water dusdanig diep uit de grond haalt en wordt 

aangestuurd d.m.v. zonne-energie. 
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Scholen op Curaçao en Aruba missen vaak budget 

voor renovaties en onderhoudsprojecten. Veel 

scholen zijn al jaren actief opzoek naar donaties 

om de leeromgeving van scholieren te verbeteren. 

Daarom ook dit jaar weer een nieuwe editie van het 

‘scholenproject’, met als thema vitaliteit. Er zijn veel 

kinderen die niet kunnen gymmen op school omdat 

er geen zaal is, hierdoor wordt er weinig bewogen. 

Ook zijn er op scholen geen kantines hebben om 

gezonde lunch en snacks klaar te maken, waardoor 

er veel voorverpakt eten met suikers genuttigd wordt. 

Voor de mentale gezondheid van de kinderen missen 

veel scholen een ruimte om te ontspannen, zoals een 

handarbeidhoek, moestuintje of speeltuin. 

In het voorjaar van 2022 hebben we een oproep 

gedaan aan alle schoolbesturen op Curaçao en 

Aruba om hun plan in te sturen voor het opknappen 

van hun school. Daaruit heeft de AFAS Foundation 

19 scholen geselecteerd. Deze scholen zijn de 

afgelopen twee maanden flink opgeknapt door 

alle docenten, vrijwilligers, ouders en kinderen. Zo 

zijn er afgelopen periode verschillende gymzalen 

gerealiseerd, maar ook kantines en speeltuinen. Zo 

dragen wij ons steentje bij aan de vitaliteit van de 

nieuwe generatie op de Caribbean. 

Scholenproject op de Caribbean
Verbeteren onderwijssituatie op Curaçao en Aruba 
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Impact
Er hebben in totaal 19 scholen aan het scholenproject 

meegedaan, 9 op Curaçao en 10 op Aruba. Deze 

scholen hebben allemaal een bepaald bedrag op 

een account bij de bouwmarkt Kooyman gekregen 

waarmee ze materialen voor hun project hebben 

kunnen aanschaffen. Het thema dit jaar was ‘vitaliteit’, 

wat heel goed te zien was in elk project. Sommige 

scholen hebben ingezet op fysieke gezondheid, 

maar ook gezonde voelding en mentale gezondheid 

kwamen terug. Verschillende perspectieven van 

vitaliteit hebben we voorbij zien komen, waarbij 

elke school heeft ingezet op wat zij nodig hadden. 

Dit jaar zijn er ook scholen geweest die tijdens het 

project extra donaties hebben mogen ontvangen. 

Zoals bijvoorbeeld een groep vrijwilligers vanuit 

een bedrijf die is gaan helpen. Het scholenproject 

leeft in de gemeenschap maar ook online! 

Kaylie Mendonca Pereira 

Projectleider AFAS Foundation Carribean 

“Jong en oud, ik vind het fantastisch om de lokale bevolking te helpen en de impact 

hiervan te beleven. Het is gaaf om te zien hoe wij met behulp van de AFAS Foundation 

een enorm verschil kunnen maken in het leven van zoveel kinderen en docenten. Het 

geluk en dankbaarheid in de ogen van de kinderen is erg bijzonder om te mogen zien. 

De vrijwilligers hebben één gemeenschappelijk doel; het realiseren van een gezondere 

levensstijl op school. Met elke stap, groot of klein, komen we vooruit. Ik ben trots 

dat ik mijn steentje mag bijdragen aan een het verbeteren van de gezondheid 

van onze nieuwe generatie.”  
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De AFAS Foundation heeft in een leegstaand 

kantoorpand tegenover het AFAS Clubhuis een 

opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen 

gerealiseerd. Er is plek voor 240 mensen en er 

is zelfs een basisschool aanwezig waar zo’n 70 

kinderen elke dag les krijgen. Dit project is in 

een heel klein tijdsbestek gerealiseerd wat een 

ongelofelijke prestatie is van de verschillende 

betrokken partijen. Te denken valt aan het bouwen 

van verschillende kamers, het plaatsen van sanitair, 

maar ook het opzetten van de hele organisatie met 

de Gemeente Leusden.

The Cube
Opvang Oekraïense vluchtelingen & 

middelbare school 

Nadat de wanden in de open kantoortuinen geplaatst 

waren (zodat er kleine woonstudio’s ontstonden) 

kon het werk van het inrichten beginnen. Dat klinkt 

eenvoudig, maar alles moest natuurlijk voor 240 

mensen ingericht worden, dus 240 bedden, een 

veelvoud aan stoelen en tafels en ga zo maar door. 

Er is binnen AFAS Software een oproep gedaan onder 

medewerkers om te komen helpen en daar werd 

enorm goed op gereageerd. Elke dag waren er wel 20 

medewerkers die een handje kwamen helpen. Op die 

manier zijn drie verdiepingen in een hele korte tijd 

voorzien meubels en aankleding. 

Impact

240 vluchtelingen worden opgevangen in 

The Cube en kunnen gebruik maken van alle 

faciliteiten.

70 leerlingen kunnen elke dag naar school in 

de basisschool. Er wordt zelfs Nederlandse les 

gegeven en ze kunnen sporten in de sportzaal bij 

AFAS.

Een grote groep AFAS medewerkers heeft zich 

ingezet voor de realisatie van dit project en zo 

hun steentje bijgedragen.

Jeroen de Beer 

Bestuurslid AFAS Foundation 

“Dit project is voor mij heel bijzonder geweest. 

Het staat wat mij betreft echt symbool voor 

wat de AFAS Foundation is en doet. Geweldig 

om te zien dat er zo snel gehandeld is door de 

verschillende betrokkenen om dit te kunnen 

realiseren. Wat was het mooi om te zien dat onze 

collega’s zich in grote getalen gemeld hebben 

om te komen helpen in The Cube. Terwijl we 

op een andere verdieping nog aan het klussen 

waren druppelden op de verdieping die al af was 

de eerste Oekraïense vluchtelingen binnen. Het 

was erg indrukwekkend om te zien hoe deze 

mensen met de situatie omgingen. Er kwamen 

zelfs bewoners helpen omdat ze ook hun 

steentje bij wilden dragen. De dankbaarheid 

van deze mensen was heel groot en heel 

bijzonder om te zien.” 
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De AFAS Foundation is er voor jou. En de AFAS Foundation is er door 

jou. Het afgelopen jaar hebben we maar liefst 92 projecten in binnen- 

en buitenland gefinancierd. Op de pagina’s die volgen vind je alle 

cijfers over het jaar 2022.

Jaarrekening
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Balans per 31-12-2022

31-12-2022 31-12-2021
 in € in €

Overige vorderingen en overlopende activa 0 0

Liquide middelen (1) 5.594.143 4.754.383

Totaal Activa 5.594.143 4.754.383

Activa Balans per 31-12-2022

31-12-2022 31-12-2021
 in € in €

Overige reserve 2.540.744 2.284.075

Voorzieningen toegezegde projecten (2) 703.543 233.793

Kortlopende schulden

Crediteuren 2.349.856 2.236.516

Totaal Passiva 5.594.143 4.754.383

Passiva
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2022 2021
 in € in €

Liquide middelen (1)

Tegoeden op bankrekeningen 5.594.143 4.754.383

De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.

Voorziening toegezegde projecten (2)

Veelkleurige toekomst 2023 t/m 2025 218.793 Veelkleurige toekomst 2022 t/m 2025 218.793

Inspiring Water Entrepreneurship in Tigray 484.750 Guatemala Opleidingen 2022 15.000

703.543 233.793

Toelichting op de balansposten

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.

2022 2021
 in € in €

Inkomsten

Ontvangen giften vanuit AFAS Software B.V. 8.000.000 7.000.000

Kosten

Algemene kosten 27.281 56.622

Uitgekeerde en toegezegde giften 7.734.732 5.856.994

Vrijval voorzieningen en kleine projecten -27.711 -202.068

7.707.021 5.654.926

Uitgaven 7.734.302 5.707.548

Financiële baten en lasten -9.029 -14.308

Mutatie overige reserve 256.669 1.278.144

De inkomsten en uitgaven over 2022
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Maatschappij in €

Stichting Woord en Daad Inspiring Water Entrepreneurschip in Tigray - 
uitfasering iWET

927.484

Marvel Holding B.V. Aanvraag opvang vluchtelingen Storkstraat 8-10 in 
Leusden

320.000

Bartiméus Fonds Meye Indoor Way fase 3 (met geactualiseerde 
bijlage)

275.000

Stichting Free a Girl Bevrijdingen & Opzetten informanten netwerk 
Thailand

235.700

Stichting Number 5 Foundation Game Changers: De meest impactvolle Challenge 
van Nederland

200.000

Stichting Woord en Daad De ketenen van kinderarbeid en uitbuiting 
doorbreken

196.298

Movement on the Ground Transformatie van Kamp Zervou, Samos 147.000

Stichting Help Flores! 300 Toilet en was units voor 300 gezinnen op Flores, 
Indonesië

101.172

Youthure Foundation Proefboerderij voor jongeren in Kenia 101.000

Stichting ReefSystems Foundation Koraalrif restauratie project in Shimoni, Kenia 100.000

Stichting De Toekomst Zaaiers Samen ondernemen en innoveren als pijler van 
voedselzekerheid in Burundi

99.600

Stichting Ayuda Maya Aanvraag drinkwaterproject Guatemala door 
stichting Ayuda Maya

80.000

World Animal Protection Nederland Help hondsdolheid de wereld uit 66.651

Stichting Socionext Socionext ondernemerschap en 
gemeenschapsontwikkeling Zuid-Afrika

65.000

Stichting ter Bevordering van de Bijenteelt in Noord- 
Uganda

Empowering Women with beekeeping skills 63.460

Clear Rivers Plasticvrij Ambon 59.054

Lamin Health Center Gambia X-ray challange tbv Lamin Health Center Gambia 10.000

Stichting Onduwa Wash&Smile, alles voor een glimlach 9.560

Stichting “AED Leusden doet mee” Reanimatie Marathon AFAS Leusden 9.211

Stichting Onduwa Wash&Smile - Handen wassen en tandenpoetsen: 
onmisbaar voor een glimlach

4.200

Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum Veilingitem gekocht tijdens 10 jarig jubileum 
Vrienden van Meander

3.500

Totaal voor projecten in zorg 2.607.614

Specificatie uitgaven projecten

Zorg in €

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. Projectaanvraag WCC-Outreach West Kenia 
Programma 2 - jaar 2

568.054

Stichting Masanga Nederland De toekomst van Masanga Hospital jaar 2 (2022) 411.346

Stichting Tweega Medica Kabanga Hospital: kwalitatief goede (verwijs) zorg in 
Kigoma regio

350.000

Radboudumc Projectvoorstel Beter Gezond 289.500

Santeon Verpleegkundigen van Santeon maakt het verschil 
door innovatie

196.080

‘s Heeren Loo Zorggroep Fase 2A plus aanvraag Fase 2B Robins Wereld 114.000

Stichting Mnero Samen met Mnero Ziekenhuis moeder- en 
kindersterfte tegengaan

107.595

Contano vzw Ambulance voor het Basse district hospital, The 
Gambia URR

80.000

Stichting Tweega Medica Aanvraag voor continuering en uitbreiding aantal 
tropenartsen gesteund door AFAS Foundation

75.250

Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. 
David Ricardo Capriles (Klinika Capriles)

Urban Gym Psychiatrich Centrum GGZ Klinika 
Capriles

70.000

St. Humanitaire Hulp Syrië Waterproject regio Swaiha, Syrië 49.840

Stichting De Hoogstraat Vriendenfonds Vervolg AR brillen en gaming in de revalidatie 
(Hoogstraat)

49.400

Nederlands Albert Schweitzer Fonds Voorstel ondersteuning Albert Schweitzer Prijs- 
Gezondheidspioniers maken het verschil in Afrika

31.100

4PM Entertainment B.V. Bijdrage Care 4 Care - 10 september 2022 30.250

Stichting Holland Building Nepal Day Care Centrum voor dagopvang gehandicapte 
kinderen in Nepal

25.192

Stichting Vrienden van Bethsaida Bouwproject moeder-kindzorg in Tanzania 24.086

Stichting Dream4kids Projectaanvraag Dream4Kids - “Een Droomreis naar de 
Droomdag”

20.000

VUB Yamina Krossa Fonds Tet talks podcast 20.000

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië Voedselvoorziening Oekraïense vluchtelingen 15.000

Stichting Pilots for Charity Geef kwetsbare kinderen in het ziekenhuis de 
droomvlucht die ze verdienen

12.950

Mulanje Mission Hospital Respons op Cholera uitbraak in Mulanje 11.500

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië Medische middelen en noodhulp voor opvang 
Oekraïense vluchtelingen in revalidatiecentrum 
Roemenië

10.000

Stichting Vrienden van CWZ Sponsoring Golfdag Vrienden van CWZ 10.000
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Onderwijs in €

Stichting Liliane Fonds Jaarplan 2 - Zorgkompas 402.996

Stichting Miss IQ Project 2002 Sport- en schoolmeubilair Stichting 
Miss IQ

294.570

Stichting Vrienden van Bambanani Strategisch partnership tussen AFAS Foundation en 
Stichting Vrienden van Bambanani

110.253

Stichting Edukans Verbeterd beroepsonderwijs op 30 scholen in Kenia 
sluit aan bij de arbeidsmarkt. Jongeren komen 
aan het werk en ondernemers zijn tevreden met de 
capaciteiten van hun werknemers.

79.544

Stichting Boljizivot Renoveren van een basisschool in Tuzla (Bosnië & 
Herzegovina)

70.000

vzw Let Us Change Schoolbus 4 Change 63.157

Kooyman Aruba N.V. Materialen Kooyman t.b.v. scholenproject Aruba 
2022

52.700

Stichting WOL Opleiding tot bouwvakker / tegelzetter in Burkina 
Faso

51.000

Center for the Economics of Mutuality Rotterdam Center for Economics and Mutuality - 
MKB project

50.000

Kooyman Holding International B.V. Materialen Kooyman t.b.v. scholenproject Curacao 
2022

48.400

Stichting Kinonikids Aanvraag voor financiële ondersteuning bij de bouw 
van een multifunctionele eetzaal

25.952

Learn! Foundation Schooluniformen: Een ticket naar school! 16.379

Stichting iMPACT direct Women Greengrocers & BakersSuccesvolle kleine 
bedrijven voor vrouwen uit kwetsbare afgelegen 
gemeenschappen

12.145

Taalschool Voila Steun ICT Expertisecentrum Taalgroepen Voila 11.417

Hapin - Papua Support Foundation Computertraining voor Papoea-jongeren 4.849

Totaal voor projecten in onderwijs 1.293.362

Stichting Mpilo Foundation Mpilo Foundation Ontwikkelingsplan Infrastructuur 
Deka Chikandakubi

54.761

Stichting Jacana From autopilot farmer to Champion farmer 54.236

Stichting Kansarmen Sri Lanka Water- en sanitatie voorzieningen 2022 op 15 
scholen in 4 provincies in Sri Lanka

50.000

Servicegemeente Dordrecht Afgerond - Social Return Drechtsteden 48.400

Guali vzw Agro-ecologische koffieaanplant met schaduw van 
fruitbomen in het stroomgebied van de Artibonito-
rivier in de grensstreek tussen de Dominicaanse 
Republiek en Haïti

41.000

Everyday heroes Social Return Waternet e-HRM | Everyday Heroes 
project

40.609

WOLKENTHEATER Donatieaanvraag project ‘De verdwenen ring van 
sinterklaas’ 

31.500

Stichting Tomoka Support Ons project heeft de titel ‘Heggen voor inkomen”. Het 
richt zich op de gehele bevolking van de streek  en 
beslaat 2 jaar. Het bestaat uit de teelt van Jatropha 
-heggen en de verwerking van de vruchten in 
biomeststof, biodiesel en zeep.

30.000

IMPORE vzw Bouw van 10 clubhuizen voor rurale vrouwen-
associaties in het Zuiden van Rwanda

30.000

Stichting Gamrupa Europe Plastic recycling in Sifoe, Gambia 28.134

Stichting Free a Girl Smart Rescue Programma - Het Goedste Doel 22.600

Stichting de Til Een nieuw huis voor De Klepper in Leusden 18.500

Stichting Miss IQ Aanvraag 2 Containers Sport- en gymmateriaal 
Sport for Children

17.000

Cycling out of Poverty (CooP-Africa) Arrive Alive: veilige toegang tot onderwijs in Oeganda 15.000

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking Economische zelfstandigheid voor vrouwen in El 
Salvador

14.800

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking Melania projecten in El Salvador 12.095

Stichting Bahay Aurora Verzenden container met tweedehands meubilair 
naar kindertehuis Filipijnen

10.000

Stichting MAX Maakt Mogelijk Aktie vluchtelingen Oekraïne 9.700

Solar Cooking Kozon Het maken van verbeterde houtoventjes voor 
ondernemers in Mali

5.000

Fundashon Desaroyo Deportivo Korsou (FDDK) Project renovatie kleedkamers ‘Sentro Deportivo 
Kòrsou SDK’

5.000

ChristenUnie Bijeenkomst ChristenUnie Ondernemersplatform 4.440

Stichting Fudsek Curaçao Bijdrage Koningsspelen Curacao 2.500

Totaal voor projecten in maatschappij 3.582.694
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Bij wie breng jij weer hoop 
en een lach op het gezicht? 
Samen maken we de wereld 

een stukje mooier.
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