CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Proplan
1% hulp is meer dan 100 % medelijden. Daarom: helpen wij die geen helper hebben
met hulp, hoop en toekomst

Sinds 1 juli 2018

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

In Bosnië-Herzegovina Verzoening bereiken Armoedebestrijding
Schoon drinkwater beschikbaar voor de allerarmsten in Bosnië Een
dak boven het hoofd die dit niet of nauwelijks hebben Naar school
kunnen en het (bus)vervoer er naar toe Doorbreken eenzaamheid bij
ouderen

Kwaliteit. Deskundig, de goede dingen doen en die goed doen.
Research in het voortraject en monitoring tijdens het project.
Inschakelen van vakkundigheid, valkuilen vermijden door
ondeskundigheid. Bovenal: effectief en oplossingsgericht (te) werken

Toon cijfers over het jaar

2020

Dit gaven we uit in 2020

Dit willen we bereiken
Een boodschap van hoop in een land
van veel wanhoop Kansen te bieden
via een lening en een businessplan.
Jonge mensen financieel in staat te
stellen te studeren Huis: 'Eigen haard
is goud waard' minder eenzaamheid
door bezoeken extreem eenzame
weduwen van Srebrenica

€ 359.955

Maatschappelijk doel

95%

Werving

4%

Beheer en
administratie

2%

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Verzoening middels de internetsite
Bogiti.net
2. Mensen met
ondernemersvaardigheden kansen te
bieden via een lening, een
businessplan en hulp door vrijwilligers
uit NL
3. Armoede is erg, eenzaamheid is
erger, dus sociale isolement
doorbreken met huisbezoeken en
lotgenoten bijeenkomsten
4. bouwen of verbeteren van een huis
voor de allerarmsten waardoor een
gezonde ontwikkeling voor groot en
klein en niet in allen in 1 kamer

€ 341.243

(Directe) dienst- en
hulpverlening

94%

Evangelisatie en
zending

6%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2020

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2020

Informatie delen op de website
en nieuwsbrieven met een
oproep om daarin financieel in
mee te helpen. Inzet van soc.
media. Acties en spreekbeurten.

€ 244.377

€ 48.440

Particulieren

97%

Verkopen en
overig

3%

Overige
reserves

100%

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

Medewerkers

0

Vrijwilligers

0

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Gemeenschappen, Kinderen, Ouderen,
Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van
oorlog, Vrouwen en meisjes, Werklozen,
Algemeen publiek, Mensen met een beperking,
Minima en Patiënten

Actief in

Bosnië en Herzegovina, Kroatië en Servië

Ga naar de website van het goede doel

