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Dit willen we oplossen
ONZE DOELSTELLING: In het Noorden van Malawi

een duurzame bijdrage leveren aan de bevolking

door educatie, voeding en gezondheidszorg te

bieden aan kwetsbare kinderen (en hun omgeving),

waarmee zij een stevige basis hebben voor een

kansrijke toekomst.

Dit is waar we trots op zijn
Kindersterfte is afgenomen, onderwijsmogelijkheden

voor kwetsbare kinderen. Leerprestaties zijn voor de

FloJa kinderen aantoonbaar toegenomen, presteren

ook later aantoonbaar beter dan andere kinderen op

de lagere school. Alle projecten SAMEN met dorp

(community empowerment)

Erkenningspaspoort van het jaar  2019 Vergelijken met

Dit willen we bereiken

Onderwijs voor kinderen tm de

basisschool en gezondheidszorg voor

kinderen tm 6 jaar.

Daarnaast biedt FloJa Malawi

werkgelegenheid voor de plaatselijke

bevolking. Schoon drinkwater voor alle

dorpsbewoners.

Dit gaven we uit in 2019

€ 82.236

Maatschappelijk doel 98%

Beheer en administratie 2%

Zo bereiken we ons doel

1. Spelend leren voor kinderen tm 6

jaar, gezondheidszorg, twee gezonde

maaltijden per dag en gelegenheid

om te spelen en kind te mogen zijn.

2. Eerlijke salarissen en

pensioenopbouw voor de lokale

bevolking, stimulering van de

economie door inkoop van lokale

producten.

3. Ten alle tijden toegang tot schoon

drinkwater

4. Scholing/opleiding/eerste hulp voor

de kinderen op onze school, lokale

medewerkers (en hun omgeving)

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel i

€ 80.587

(Directe) dienst- en hulpverlening 100%

Zo komen wij aan ons
geld

1. particuliere donaties - 38 % 2.

bedrijven, instellingen e.d. - 35 % 3.

acties georganiseerd door vrijwilligers -

20 % 4. inkomsten in Malawi - 7 %

Dit waren onze inkomsten in 2019

€ 80.936

Particulieren 58%

Organisaties zonder
winststreven

25%

Bedrijven 9%

Verkopen en overig 7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 i

€ 191.722

Continuïteitsreserve 78%

Bestemmingsreserves 13%

Overige reserves 9%

Medewerkers i 0

Vrijwilligers i 0

Sector Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen 6 doelgroepen

Actief in Malawi

Ga naar de website van het goede doel

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren
ook interessant?

Noodhulp Mensenrechten Welvaartsverbetering

Gezondheidszorg in ontwikkelingssamenwerking

Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de
test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op
Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Ga naar cbf.nl
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