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1. Algemene gegevens
Bezoek en postadres
Stichting Fred Foundation
Stadionweg 1
1077 RV Amsterdam
Nederland
website |e-mail
Stichting Fred Foundation is een ANBI (algemeen nut beogende instelling)
Oprichting: 30 december 1996
Kamer van Koophandel: 41195044
RSIN: 806871428

2. Bestuur
De heer Fred Matser - voorzitter
De heer Evert Greup - secretaris en penningmeester
De heer Joannes (Johan) Bontje - bestuurslid

1

3. Doel
De stichting heeft ten doel, zelfstandig of in samenwerking met andere organisaties of
instellingen die hetzelfde of een aanverwant doel nastreven, het bevorderen en helpen
bevorderen van het behoud en onderhoud van onze natuurlijke omgeving en de ontwikkeling
van het zelfzorgend vermogen van de mens, vanuit het perspectief van de eigen
verantwoordelijkheid, in de ruimste zin van het woord. Dit is zowel van toepassing op de mens
als individu als op een groep en vanuit het besef van co-existentie in plaats van competitie. Mede
tot het doel van de stichting behoort het verlenen van bijdragen aan instellingen van algemeen
maatschappelijk belang met een doelstelling die met de doelstellingen van de onderhavige
stichting overeenkomt of daarmee nauw verband houdt.
Al vele jaren kan Fred Foundation haar activiteiten louter ontplooien vanwege de donaties die zij
van Stichting Flowfund ontvangt. Flowfund zal vanzelfsprekend projecten financieren die binnen
haar doelstelling vallen. Dat betekent dat voor Fred Foundation in de praktijk ook de statutaire
doelstelling van Stichting Flowfund relevant is. Deze luidt:
De stichting heeft ten doel de bevordering van:
-

a. de harmonie in de mens; b. de harmonie tussen de mensen; c. de harmonie tussen
mensen en omgeving;

-

het functioneren van inspiratie. Bedoeld is om ons te leren ons open te stellen voor de
(creatieve) energie of levenskracht die vanuit het ‘oneindige’ de ruimte/tijd dimensies als
het ware beademt, injecteert of inspireert (de kracht van co-creation);

-

de ontwikkeling van ieders eigen verantwoordelijkheid in de context van het samenleven
met andere mensen en in de natuurlijke en in urbane omgeving;

-

de evenwichtige en evenwaardige (creatieve) ontwikkeling van het vrouwelijke en
mannelijke principe in de schepping, op alle niveaus, zulks in de ruimste zin van het
woord.

Deze beide doelstellingen, en meer algemeen: beide stichtingen, vinden hun wortels in het
gedachtengoed van Fred Matser, zoals met name beschreven in zijn boek ‘Rediscover Your Heart’
(2008). Vanuit dit gedachtegoed opereren beide stichtingen in elkaars verlengde.

4. Organisatie
De stichting heeft enkele medewerkers in loondienst, waaronder een directeur. Hun honorering
wordt zo goed mogelijk op individuele basis afgestemd, waarbij het vanzelfsprekend van belang
is dat de stichting bescheiden tot marktconform honoreert. De ervaring leert dat de
medewerkers dat zelf ook wensen, en dat zij tevens bescheiden omgaan met declaraties,
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overnachtingen, etc. Er wordt geen cao gevolgd. Indien gewenst en nuttig wordt tijd en/of geld
beschikbaar gesteld voor opleiding en ontwikkeling.
Er vinden op regelmatige basis bestuursvergaderingen plaats met minimaal twee bestuursleden
en medewerkers. Daarin wordt de status van projecten besproken en delen de medewerkers
hun mening en bevindingen over huidige en toekomstige projecten, waarna het bestuur kan
besluiten over het al dan niet toekennen, continueren of stoppen van project financiering.
In de vergaderingen is er mede ruimte om gezamenlijk niet alleen de projecten, maar ook meer
generieke en bestuurlijke zaken te bespreken.
De meetings worden genotuleerd en deze notulen vormen de belangrijkste vastlegging van de
gang van zaken (naast projectdossiers). De notulen worden door minimaal twee bestuursleden
geaccordeerd en aan alle bestuursleden en medewerkers verstuurd.
Daarnaast kan het bestuur vanzelfsprekend vergaderen zonder de medewerkers. Dat komt in de
praktijk echter zelden voor; wel hebben de bestuursleden regelmatig, veelal wekelijks, telefonisch
contact.
Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatievergoeding. Zij kunnen wel in
redelijkheid gemaakte (reis en andere on-)kosten, die verband houden hun functie als bestuurslid
van de stichting, declareren.

5. Operationeel beleid
Voor het operationeel beleid in de beide stichtingen moge het duidelijk zijn dat de beide
doelstellingen, als genoemd onder punt 3., ruimte bieden voor het initialiseren, realiseren,
alsmede het steunen van projecten van uiteenlopende aard.
In de loop der jaren is gebleken dat een handzame set van inhoudelijke beoordelingscriteria, dat
wil zeggen aangescherpt binnen de statutaire doelstelling, waar een project aan zou moeten
voldoen om voor support van Fred Foundation in aanmerking te komen, niet eenduidig valt op te
stellen.
Mede in het licht daarvan stelt Fred Foundation zich in principe niet open voor aanvragen van
derden. Medewerkers en bestuursleden ‘ontdekken’ projecten, krijgen impulsen van derden of
uit ‘het nieuws’, en vervolgens kan een organisatie worden uitgenodigd om een aanvraag in te
dienen; waarna intern wordt besproken of Fred Foundation tot support zal overgaan. Ook
worden ‘eigen projecten’, dat wil zeggen projecten onder de naam van Fred Foundation
opgestart, al dan niet in samenwerking met derden.
Hieraan gekoppeld doet Fred Foundation dus ook geen uitspraken over de beoogde resultaten
van dit beleid of de projecten die daarbinnen worden ondersteund. Als stichting die naast het
rationele vermogen het intuïtieve vermogen van de mens de ruimte wil geven en wil bevorderen
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dat er meer waarde wordt gehecht aan dat wat zich niet in vorm of vergelijkende cijfers kan
uitdrukken ziet Fred Foundation geen wenselijkheid noch mogelijkheid om een set van beoogde
resultaten te formuleren. De doeltreffendheid van haar werk uit zich tweeërlei: in de manier
waarop Fred Foundation een niche weet te bedienen en in het identificeren van projecten welke
een manifestatie zijn van de holistische aard van benadering. .

6. Steun aan projecten die door derden worden uitgevoerd
De gekozen open houding van het operationeel beleid mogen principes van ‘good governance’
niet in de weg staan, waarbij er vanuit de waardes van de stichting wel altijd een balans zal
worden gezocht tussen vertrouwen en controle. Het operationele proces is in een separate
notitie op detailniveau uitgewerkt.
De grote lijn is dat projecten die met een klein bedrag - zeg: tot circa 5.000 euro - worden
ondersteund, een beperkt tijdsbeslag (moeten) vergen. Voor majeure financiële support van circa
50.000 euro of meer, eenmalig dan wel gecumuleerd over enkele jaren, behoort voldoende tijd
beschikbaar te zijn, resp. gemaakt te worden, voor beoordeling, afweging, besluit en monitoring.
De lange historie van de stichting betekent dat sommige organisaties, en de personen die leiding
geven aan die organisaties, goed bekend zijn. Bij de hoeveelheid tijd en analyse van
projectvoorstellen wordt daar rekening mee gehouden: juist bij vertrouwde organisaties en hun
leiders willen we de ‘administratieve lasten’ voor hen (en voor Fred Foundation) zoveel mogelijk
beperken. Dit speelt met name in het ‘middensegment’, dat wil zeggen support tussen de € 5.000
en € 50.000.

7. ‘Eigen’ projecten
Fred Foundation kent ook bestedingen aan ‘eigen’ projecten. De projecten van Fred Foundation
worden doorgaans door één van de medewerkers aangestuurd en besproken en geëvalueerd in
het project comité. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat het goed is om bij de start van een
eigen project te werken als bij een extern project: dat wil zeggen dat er een aanvraag met budget
e.d. door één van de medewerkers wordt uitgeschreven. Eén en ander zonder te
‘bureaucratiseren’.

8. Werving van donaties, beheer van vermogen, budget, jaarrekening, kosten
De bijzondere situatie dat Fred Foundation feitelijk één (1) donateur heeft (Stichting Flowfund), en
dat het dagelijks bestuur van Fred Foundation en Flowfund identiek is - zodat Flowfund goed op
de hoogte is van wat er bij Fred Foundation aan activiteiten worden ondernomen - maakt dat
beleid ten aanzien van het werven van donaties en het beheer van vermogen eenvoudig is:
Flowfund kent periodiek bedragen toe als donatie aan Fred Foundation (en niet per project); [nb:
Fred Foundation onderneemt geen activiteiten om geld te werven bij derden] daardoor zijn er af
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en toe tijdelijke saldi die op een balansmoment als ‘vermogen’ kunnen worden gezien; daarnaast
zijn er enkele verstrekte leningen die als vermogen meetellen; de betreffende organisaties
worden vanzelfsprekend gevolgd gedurende de looptijd en uiteindelijk worden de leningen
terugbetaald dan wel afgeschreven (waarbij ook in het geval van afschrijving de steun aan het
project zinvol kan zijn geweest). Rente opbrengsten van leningen worden aangewend voor
beoogde donaties.
Budgettering heeft betrekkelijk weinig toegevoegde waarde bij Fred Foundation. Dit komt voort
uit het feit dat de donateur (Flowfund) geen oogmerk heeft om oneindig in stand te blijven en
vooralsnog over ruime middelen beschikt. Dient zich een mooi en passend project aan, dan mag
worden verondersteld dat Flowfund dat (met plezier) zal financieren.
Jaarlijks wordt een jaarrekening samengesteld door een externe accountant.
De kosten die Fred Foundation betaalt aan derden (administratie, controle, website, e.d.) zijn
beperkt. De kosten van de medewerkers zijn naar de mening van het bestuur inhoudelijk gezien
grotendeels onderdeel van de bestedingen aan het doel: dat spreekt voor zich voor zover zij
werken aan eigen projecten van de stichting, maar ook in belangrijke mate indien zij werken aan
het volgen, begeleiden en evalueren van projecten die primair door derden worden uitgevoerd.
De personeelskosten van de medewerkers die direct betrokken zijn bij de uitvoering van
projecten worden niet aan de desbetreffende projecten toegerekend en zijn opgenomen onder
‘personeelskosten en algemene kosten’.

9. Ere-comité (honorary committee)
Mevrouw Jane Goodall - lid ere-comité
De heer Deepak Chopra - lid ere-comité
Leden van het ere-comité hebben zich gedurende vele jaren bijzonder verdienstelijk gemaakt
voor het gedachtegoed van Fred Foundation. Leden van het ere-comité hebben geen statutaire
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar zijn wel van grote betekenis voor Fred
Foundation.

10. Belangenverstrengeling
Het bestuur bewaakt dat elke vorm van belangenverstrengeling wordt vermeden. Het bestuur is
zich bewust dat giften aan, en samenwerking met, andere stichtingen waar leden van het bestuur
van Fred Foundation ook bestuurslid zijn (The Chopra Foundation, Jane Goodall Legacy
Foundation) de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen oproepen. Het bestuur als
collectief, alsmede alle individuele bestuursleden, hecht(en) er aan dat dit, voor zover van
toepassing, plaatsvindt op basis van inhoudelijke gronden ten aanzien van het nut en de
passendheid der activiteiten van de betrokken stichtingen.
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11. Verkorte staat van baten en lasten 2018
2018 in €

2017 in €

2016 in €

2015 in €

1.700.000

1.300.000

900.000

1.350.000

4.425

2.023

2.391

13.416

1.704.425

1.302.023

902.391

1.363.416

1.612.243

1.118.461

663.821

978.744

346.619

256.134

225.915

316.512

1.958.862

1.374.595

889.736

1.295.256

-254.437

-72.572

12.655

68.160

BATEN
Donaties
Andere inkomsten

LASTEN
Gedane giften/donaties
Personeelskosten en algemene kosten

RESULTAAT

12. Verslag van uitgeoefende activiteiten 2018
Op de website van Fred Foundation (www.fredfoundation.org) wordt verslag gedaan van een
greep uit de activiteiten die de stichting momenteel en in het nabije verleden heeft ondersteund.
In 2018 heeft Fred Foundation een bedrag van € 1.612.243 aan giften besteed. De belangrijkste
bestedingen in 2018 waren:
Begunstigde

Bedrag in €

Project

web

Donaties tot € 10.000
In 2018 heeft Fred
Foundation in totaal 31
organisaties gesteund met
een donatie tot € 10.000.

134.584

De missies en projecten van deze 31 organisaties
sluiten aan bij de missie van Fred Foundation.

260.337

HRW-vluchtelingenprogramma’s:
‘Protecting the Rights of Refugees
Worldwide’ en ‘Protecting Human Rights

Donaties vanaf € 10.000
Human Rights Watch
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web

in Greece’.
Fred Foundation Ukraine

106.312

Naast projectmatige hulp verleent FFU in
grote mate hulp op individuele basis. In
2018 was FFU zeer actief op het gebied
van huisvesting, medische hulp,
ondersteuning van crisis centra,
internaten, tehuizen, scholen,
ziekenhuizen etc. Ook werd een
dagcentrum voor gehandicapten
gerealiseerd.

web

Stichting War Child
Nederland

70.000

TeamUp biedt gestructureerde
recreatieve sport-, spel- en
bewegingsactiviteiten zodat gevluchte
kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe ze
met hun gevoel moeten omgaan. De
vaardigheden die ze bij War Child
opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal
emotionele thema’s. Die komen weer
van pas in hun dagelijks leven.

web

Stichting Greenpeace
Nederland

60.000

Greenpeace gelooft dat een groene,
duurzame wereld nodig, beter en
haalbaar is. Ondersteuning van
campagnes ‘klimaat- en energieakkoord’,
‘palmolie’ en ‘vlees & zuivel’.

web

Stichting Bootvluchteling

50.000

Medische Missie Lesbos: medische hulp
voor vluchtelingen in Kamp Moria en
Kara Tepe in Griekenland.

web

Stichting Urgenda

50.000

Verder uitbouwen van duurzaamheidsbewegingen Grootouders voor het
Klimaat en Kies voor Klimaat.nu. Creëren
van veranderingen die mensen aanzet
om mee te helpen een volhoudbare
economie na te streven, die rechtvaardig
is in vele opzichten en een leefbare
planeet oplevert voor generaties nu en
later.

web

Turya Remata

50.000

Voor de mensen in een psychiatrische
inrichting in Turya Remata (Oekraïne) die
hun bestaan op bed moeten
doorbrengen, is een vervallen bijgebouw
compleet gerenoveerd.

Stichting IVN

50.000

Tiny Forest project van IVN. Vergroten
van de (be)leefbaarheid van buurten
(toename sociale cohesie en meer groen
in de buurt) en eveneens bijdragen aan
klimaatbestendig maken van steden.

7

web

Stichting Voeding Leeft

50.000

Leefstijl als medicijn. Voeding Leeft
ontwikkelt en exploiteert sinds 2011
leefstijlprogramma’s voor mensen met
een chronische aandoening. De donatie
wordt aangewend voor het initiatief
leefstijlprogramma voor mensen met
IBD (Inflammatory Bowel Disease, o.a.
ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa)
i.s.m. het LUMC.

web

Vereniging van
Voedselbanken Nederland

50.000

In Nederland leeft meer dan een miljoen
mensen onder de armoedegrens. De
voedselbanken helpen de armsten door
ze tijdelijk te voorzien van
voedselpakketten. Er wordt
samengewerkt met bedrijven,
instellingen, overheden en particulieren.
Zo zorgen we er samen voor dat
armoede wordt bestreden,
voedseloverschotten verdwijnen en het
milieu minder wordt belast. Met als
motto: 'Oog voor voedsel, hart voor
mensen'.

web

Stichting Movement on the
Ground

46.300

Olive Grove project dat de olijfgaarden
naast het infameuze vluchtelingenkamp
Moria op Lesbos transformeert tot een
humane omgeving voor de vele mensen
die daar verblijven.

web

Stichting Challenge Day
Nederland

30.000

Stichting Challenge Day Nederland zet
zich in voor de jeugd en haar
leefgemeenschap te voorzien van
ervaringsworkshops en programma’s die
inzicht geven in de kracht van
verbinding, waardering van diversiteit,
echtheid en zelfexpressie. Challenge Day
is met name actief op middelbare
scholen en breidt haar werkterrein uit
naar sportclubs. Er wordt getracht een
gemeenschap te realiseren waarin alle
jongeren en volwassen erbij horen. De
donatie draagt bij dat Challenge Days
tegen de huidige prijs gegeven kunnen
blijven worden op scholen in Nederland.

web

Stichting De Vrije Mare

25.000

Dementie anders belicht gaat uit van een
andere basis vooronderstelling, een
ander paradigma over het ontstaan en
de zingeving van dementie. Het is een
aanvulling op bestaande visies en de
moeite waard om nader te onderzoeken.
Het vernieuwende aan deze visie is de
interessante hypothese dat, indien men
deze waarnemingen in zichzelf herkent,

web
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dit inzicht gebruikt kan worden om het
dementieproces te voorkomen, of als dit
proces al bezig is om de uitbreiding en
de meest ernstige vormen te
verminderen.
Stichting Free a Girl

25.000

De School for Justice - Mumbai India is
zowel een fysieke school als een
educatief programma voor meisjes van
elk onderwijsniveau en biedt
ondersteuning, onderwijs en advies. De
meisjes die uit gedwongen prostitutie
worden gered zullen worden opgeleid
tot advocaat, officier van justitie, politie,
journalist, juridisch assistent of
maatschappelijk werker. Zo worden de
meisjes een drijvende kracht voor
verandering en zullen zij zelf in staat zijn
het systeem van straffeloosheid te
veranderen.

web

Stichting Springtij Festival
Terschelling

23.755

Springtij is drie dagen duurzaamheid op
het eiland Terschelling. Springtij is het
kompas naar de groene toekomst. Een
groeiende community van duurzame
koplopers die met elkaar de koers
bepalen en kennis delen.

web

Ubongo International

22.161

Ubongo zet de kracht van
entertainment, massamedia en mobiele
apparaten in om lokaal en effectief leuk
leren te bieden aan Afrikaanse gezinnen
tegen lage kosten en op enorme schaal.
‘Edutainment’ die de levens van 440
miljoen kinderen in Afrika transformeert.

web

Stichting Straatpastoraat
Den Haag

21.000

De straatpastors bieden geestelijke,
mentale, psychische ondersteuning aan
de meest uiteenlopende mensen uit de
aandachtsgroep van het straatpastoraat.
De pastors fungeren voor hen als
vertrouwenspersoon, klankbord,
vraagbaak en desgevraagd adviseur en
begeleider m.b.t. de meest diverse
levensvragen en praktische problemen
waar mensen mee worstelen.

web

Kruispunt Nijmegen

21.000

Mensen van de straat leven niet volgens
kantooruren of van afspraak tot
afspraak; ze leven vaak van dag tot dag
en van de ene levensbehoefte naar de
andere. Bij tij, maar meestal bij ontij
hebben ze behoefte aan een gesprek of
een luisterend oor. Straatpastor Lucy is
ter plekke aanwezig. Daar vinden

web
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ontmoetingen plaats, waarbij het
vertrouwen in elkaar kan groeien.
Wanneer er dan dingen gebeuren die
moeilijk alleen te verwerken zijn is er
iemand bij wie je terecht kunt en die
samen met jou wil zoeken naar
antwoorden, of gewoon wil luisteren en
verstaan.
Stichting Refugee Company

20.000

Het Connectors Programme koppelt 100
Nederlanders aan 100 nieuwkomers op
basis van de professionele achtergrond
en interesses van de nieuwkomer. De
koppels komen gedurende zes maanden
zes keer bij elkaar. Uit de meeste
connectorskoppels ontstaat een
duurzame vriendschap of belangrijk
netwerkcontact waar deelnemers een
beroep op kunnen doen. De kern van
het connectorsprogramma is het
creëren van een omgeving waarin een
‘vluchteling’ weer mens kan zijn en op
basis van die gelijkwaardigheid contact
legt met andere mensen in zijn/haar
nieuwe land.

web

Stichting Villa Pinedo

20.000

Dé plek voor kinderen van gescheiden
ouders. De donatie is ingezet voor
continuering en uitbreiding van het peer
to peer project ‘Niet Jouw Taak’ dat
kinderen van gescheiden ouders
empowert, zodat ze weer grip te krijgen
op hun leven. De Universiteit van
Utrecht doet wetenschappelijk
onderzoek naar de effectiviteit van ‘Niet
Jouw Taak’.

web

Stichting Humanity in Action
Nederland

20.000

Humanity in Action (HIA) maakt zich als
internationale educatieve non-profit
organisatie sterk voor een maatschappij
met een stevige rechtsstaat. HIA
informeert, verbindt en inspireert de
nieuwe generatie sociale, culturele en
maatschappelijke leiders om in dialoog
te gaan en in actie te komen voor
mensenrechten, democratie en
inclusiviteit.

web

Stichting Straatpastoraat
Leiden

18.000

Dit straatpastoraat reikt op een
laagdrempelige manier uit naar dak- en
thuislozen in de gemeente Leiden en
omgeving. Pastorale zorg wordt met
aandacht geschonken ongeacht iemands
levensbeschouwelijke achtergrond.

web
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Stichting Straatpastoraat
Amersfoort

18.000

Het straatpastoraat benadert een mens
in zijn heelheid. De mens is een schepsel
van God en gemaakt voor heil. Daarom
zoekt het straatpastoraat de mensen op
straat en in de opvang op. Om hen te
laten weten dat ze niet alleen zijn. Om
hen te laten ervaren dat ze er mogen
zijn. Om hen te helpen bij de vragen
naar de zin van hun leven en bij hun
zoektocht naar God. Een mens is meer
dan een ‘junk’, meer dan een
‘overlastbezorger’, meer dan een
‘zwerver en bedelaar’. Ieder mens is een
‘kind van God’ en heeft het recht dat
iedere dag te horen.

web

Stichting voor
Vluchtelingen-Studenten
UAF

15.500

Ondersteuning van hoogopgeleide
vluchtelingen bij het realiseren van een
passende maatschappelijke positie. UAF
begeleidt hen bij hun studie en bij het
vinden van een baan die aansluit bij hun
capaciteiten. Ook bepleit UAF de
belangen van hoogopgeleide
vluchtelingen bij publiek, pers, politiek,
overheid en onderwijsinstellingen.

web

Asociacion Humanitaria
Uniting People

15.000

De Uniting Circles-programma’s richten
zich op healing; een combinatie van
ervaren, bewustzijn en verbinden, zodat
heling op diepgaand cellulair niveau kan
plaatsvinden.

web

Stichting Sheltersuit

15.000

De Sheltersuit is een water- en
winddichte jas die getransformeerd kan
worden tot slaapzak. Ontworpen voor
mensen in nood en gratis voor daklozen
en vluchtelingen. De productie wordt
gedaan door mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt, waaronder
voormalige vluchtelingen. Omdat
iedereen bescherming, waardigheid en
warmte verdient.

web

Stichting Sunday Foundation

12.500

Sunday Foundation zet zich in voor de
meest kansarme mensen in het
straatarme land Sierra Leone. Sunday
bouwt o.a. scholen voor kinderen die
anders niet naar school gaan
(weeskinderen, gehandicapte kinderen
en kinderen van de allerarmste
gezinnen). De donatie is ingezet voor het
bouwen van een schoolgebouw met drie
klaslokalen in de jungle van Sierra
Leone.

web
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Stichting Straatpastoraat
Oude Wijken
Rotterdam-Zuid

11.250

Dit wijkpastoraat biedt allerlei
activiteiten, gericht op ondersteuning
van bewoners die in de maatschappij
buitengesloten zijn geraakt. Het doel is
om hen zodanig te laten groeien in hun
ontwikkeling dat zij hun gevoel voor
eigenwaarde terugkrijgen. Dat zij hun
talenten ontplooien en uitgroeien tot
inspirerende mensen die op hun beurt
anderen tot heil zijn.

web

Stichting Inloophuis Wording

10.500

Het inloophuis richt zich op de vragen en
de noden van met name mensen die aan
de rand van de samenleving staan. Het
huis biedt een vertrouwde sfeer,
aandacht, sociaal contact, pastorale zorg,
advies en niet-professionele hulp, zodat
zij mogelijk interesse krijgen om terug te
keren naar de meer geordende
samenleving.

web

Stichting MasterPeace

10.000

De wereld heeft 7 miljard inwoners; 7
miljard bronnen van talent en energie.
Via muziek, sport, kunst en dialoog helpt
de internationale vredesbeweging
MasterPeace de weg te banen naar een
meer duurzame saamhorige wereld met
minder (gewapend) conflict. Om dat te
bereiken, biedt MasterPeace een
platform voor een grote gemeenschap
van ‘Nelsons’; sociale ondernemers,
vrijwilligers, bloggers, journalisten,
media, musici, bedrijven en actieve
burgers om samen te werken en te
ondersteunen met acties.

web

Findhorn Foundation

10.000

Een bijdrage voor de internationale
conferentie 'Climate Change &
Consciousness: Our Legacy for the
Earth', April 20-26 2019 (Findhorn
Schotland).

web

Stichting Kenchaan

10.000

Kenchaan Foundation zet zich in voor
het behoud van de unieke
Zuid-Afrikaanse natuur en wildernis. De
donatie is bedoeld om de lokale
bevolking te betrekken bij het behoud en
de ontwikkeling van de natuurparken
door hen de waarde te laten inzien van
de natuur (via trails) en tevens nieuwe
kansen te bieden op het gebied van werk
en inkomen. Op deze wijze wordt
geprobeerd een situatie te creëren
waarin natuurbehoud en groeiende
welvaart hand in hand gaan. Het betreft

web
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het steunen van het initiatief van het
game reserve Ithala.
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