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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
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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), het boek ‘Beyond Us’ (2020). Vanuit dit gedachtegoed opereren beide stichtingen in
elkaars verlengde.

4. Organisatie
De stichting heeft zeven 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. Daarnaast zijn voor de ontwikkeling van
specifieke programma’s op dit moment 2 medewerkers ingehuurd op zzp-basis.
Er vinden op regelmatige basis bestuursvergaderingen plaats met minimaal twee bestuursleden
en medewerkers. Daarin wordt de status van gesteunde projecten, uitgevoerd door externe
stichtingen, 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. Een steeds
groter deel van de werkzaamheden bestaat uit projecten die zelf geïnitieerd zijn, dat wil zeggen
projecten onder de naam van Fred Foundation opgestart, al dan niet in samenwerking met
derden.
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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
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, dit vormt een steeds groter
onderdeel van de werkzaamheden. De projecten van Fred Foundation worden doorgaans door
één van de medewerkers aangestuurd en besproken en geëvalueerd in het project comité. Veelal
worden deze projecten in samenwerking met een of meer externe stichtingen/partijen
uitgevoerd. 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
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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
en toe tijdelijke saldi die op een balansmoment als ‘vermogen’ kunnen worden gezien. Het
vermogen dat op de balans staat is grotendeels opgenomen in de bestemmingsreserve om de
aangegane verplichtingen met derden in de nabije toekomst te kunnen voldoen. 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. Support comité
Mevrouw Jane Goodall - lid support comité
De heer Deepak Chopra - lid support comité
Leden van het support comité hebben zich gedurende vele jaren bijzonder verdienstelijk
gemaakt voor het gedachtegoed van Fred Foundation. Leden van het support 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
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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.

11. Verkorte staat van baten en lasten 2019
2019 in €

2018 in €

2017 in €

2016 in €

2015 in €

4.000.000

1.700.000

1.300.000

900.000

1.350.000

3.445

4.425

2.023

2.391

13.416

4.003.445

1.704.425

1.302.023

902.391

1.363.416

2.052.456

1.612.243

1.118.461

663.821

978.744

519.041

346.619

256.134

225.915

316.512

2.571.497

1.958.862

1.374.595

889.736

1.431.948*

-254.437

-72.572

12.655

BATEN
Donaties
Andere inkomsten

LASTEN
Donaties en projectkosten
Personeelskosten en algemene
kosten

RESULTAAT

1.295.256

68.160

* het resultaat is ten bate van de bestemmingsreserve

12. Verslag van uitgeoefende activiteiten 2019
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.
Voorbeelden van lopende projecten zijn Food4Smiles, over de gezondheid en leefstijl in de eerste
duizend dagen van kinderen in Amsterdam Nieuw-West; Behavioural Design for Good, over
gedragsverandering voor versnelde transities voor een betere wereld; Movement Journeys,
waarin verbinding tussen mensen met een vluchtelingenachtergrond en ondernemers centraal
staat; ‘Beyond Me’, een film over het gedachtegoed van Fred Foundation; en ‘Leerlijn Voeding &
Leefstijl’, waarin jongeren leren wat een gezonde leefstijl is.
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In 2019 heeft Fred Foundation een bedrag van € 1.696.319 besteed aan donaties voor initiatieven
van derden:

Begunstigde

Bedrag in €

Project

web

Donaties tot € 10.000
In 2019 heeft Fred
Foundation in totaal 21
organisaties gesteund met
een donatie tot € 10.000.

79.978

De missies en projecten van deze 21 organisaties
sluiten aan bij de missie van Fred Foundation.

Donaties vanaf € 10.000
Search for Common Ground

181.460

Search for Common Ground zet zich
lokaal in om begrip tussen mensen in
conflictgebieden te vergroten. De
donatie gaat naar het versnellen van het
ontstaan van brede publieke steun en
bekendheid voor het werk van Search
for Common Ground.

Human Rights Watch

178.562 HRW-vluchtelingenprogramma’s: ‘A.
Defending Refugee Rights in The
Mediterranean,’ ‘Responding to Crises
Globally,’ ‘Conducting Digital Advocacy’
en ‘Championing the Rights of Uyghurs
In China.’

web

Fred Foundation Ukraine

102.182

Naast projectmatige hulp verleent FFU in
grote mate hulp op individuele basis. In
2019 was FFU zeer actief op het gebied
van huisvesting, medische hulp,
ondersteuning van crisis centra,
internaten, tehuizen, scholen,
ziekenhuizen etc.

web

The European Lawyers in
Lesvos

60.000 European Lawyers in Lesvos biedt
onafhankelijk gratis juridisch advies aan
asielzoekers op Lesbos. Ervaren
asieladvocaten uit verschillende
Europese landen bieden voor een tot
enkele weken vrijwillig juridische hulp op
Lesbos. Rechtsbijstand is essentieel om
papieren mensenrechten tot leven te
laten komen.

web

Stichting Greenpeace
Nederland

50.000 Greenpeace gelooft dat een groene,
duurzame wereld nodig, beter en
haalbaar is. De donatie is ongeoormerkt
om de ambities van Greenpeace, die

web
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web

geheel in lijn zijn met de missie van de
Fred Foundation, breed te kunnen
ondersteunen.
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

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 de ontwikkeling
van een nieuwe gecombineerde
leefstijlinterventie (GLI).

web

Vereniging van Nederlandse
Voedselbanken

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

Jane Goodall Institute UK

50.000 Het Roots & Shoots Programme is een
holistisch educatief programma, waarbij
leerlingen op basis- en middelbare
scholen worden uitgedaagd zelf
projecten te bedenken en uit te voeren
voor een betere wereld. Het programma
omvat een project voor mensen in de
lokale gemeenschap, een voor dieren, en
een voor het milieu. Een van de
projecten moet een langlopend project
zijn. Zo wordt een bewuste en betrokken
levenshouding gecreëerd.

web

Stichting Buzz Nederland

50.000 Buzz India biedt in mobiele bussen
trainingen aan vrouwen met een laag
inkomen, aangaande financieel
management, ondernemerschap en
leiderschap. Sinds 2012 hebben ze
140.000 vrouwen getraind in India en

web
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Gambia.
Stichting Leger des Heils

50.000 De Stichting Leger des Heils Welzijns- en
Gezondheidszorg bestaat uit twaalf
werkeenheden en 256 vestigingen in
Nederland. De stichting is
verantwoordelijk voor de professionele
gezondheidszorg en het welzijnswerk
van het Leger des Heils in Nederland.
Hierbij gaat het om maatschappelijke
opvang, ouderen- en gezondheidszorg,
geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp,
verslavingszorg, preventie en
maatschappelijk herstel.
Onze donatie wordt aangewend voor
‘huiskamers van de buurt’.

web

The Jane Goodall Institute
Global

45.000 Jane Goodall Institute Global
ondersteunt onderzoek naar wilde
dieren, educatie en natuurbehoud. Met
de donatie konden twee functionarissen
worden aangenomen die zich
bezighouden met fondsenwerving en
communicatie.

web

Stichting Not For Sale

40.000 Stichting Not for Sale is sinds 2012 actief
om mensen die slachtoffer van
mensenhandel zijn een nieuw
perspectief te bieden. Dit doen ze aan de
hand van hun twee restaurants onder de
social enterprise Dignita. Inmiddels heeft
de Dignita Academy 277 slachtoffers van
mensenhandel geholpen hun
waardigheid terug te krijgen en volgden
72 vrouwen een intensieve
horecatraining. Meer dan 50% van de
trainees is uitgestroomd naar betaald
werk, bij Dignita zelf of bij partners. Met
de donatie wordt een deel van de
trainingskosten gedekt.

web

Stichting New Dutch
Connections

30.000 Stichting New Dutch Connections (NDC)
streeft ernaar elke nieuwkomer een
goede start bieden in Nederland. Het
werk van NDC is tweeledig:
theaterproducties en de
ToekomstAcademie. In een soms
jarenlange periode waarin het leven van
jonge vluchtelingen stilstaat, zet NDC
deze mensen in beweging. Door al vroeg
aan ontwikkeling en activatie te werken,
neemt de kans op een sociaal en
economisch gezonde toekomst toe;
kansen op meedoen en erbij horen, op

web
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autonomie en een eigen bijdrage
kunnen leveren, op inclusie.
Stichting Truus en Noud
Watoto Foundation

30.000 Watoto zet zich in voor straatkinderen in
Tanzania. De kinderen krijgen onderwijs,
leren een ambacht en zijn verzekerd van
een betaalde baan na afronding van hun
vierjarige opleiding. Het project is uniek,
zeker omdat de werkloosheid in het land
ongekend hoog is. De donatie wordt
aangewend om de kosten van de
(vervolg)opleiding van een aantal
kinderen te dekken.

web

Stichting Participatie
Certificaat

29.510 Power Certificaat is een investering om
iemand met een arbeidsbeperking aan
het werk te krijgen. Een certificaat is
concreet verbonden aan een plaatsing
aan een persoon. Het beschikbare
budget van € 3.500,- per certificaat (ex
btw) kan worden besteed aan o.a. een
extra cursus voor de kandidaat,
aanpassingen op de werkplek en extra
begeleiding voor zowel kandidaat als
werknemers. Het geeft kandidaten net
dat ene steuntje om een plaatsing
mogelijk te maken.

web

Peace Development Fund /
Insight-Out

27.398 GRIP is een transformatieprogramma
voor een groep mensen die anders nooit
de gelegenheid zou hebben om zich
volop als spirituele wezens te
ontwikkelen. Het gaat om diepgaande
heling en transformatie van
(ex-)gedetineerden en daarmee ook vaak
de heling van slachtoffers.

web

Stichting Bootvluchteling

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

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.De stichting
heeft de schouwingen van Marieke de
Vrij op een toegankelijke en functionele
wijze gedeeld met de wijdere wereld, in
het bijzonder het Engelstalige publiek.
De donatie is t.b.v. een verkenning of er
onderzoek kan worden gedaan naar de
visie van Stichting De Vrije Mare op
dementie.

web
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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 EcoPositief

25.000 Stichting EcoPositief zet zich in om
significant bij te dragen aan
verduurzaming van de maatschappij
door mensen en organisaties inzicht te
geven en te inspireren om eco-positief te
worden. Een van de belangrijke pijlers is
dat voor het berekenen van de
ecologische impact alle factoren (alle
soorten impacts en externaliteiten)
worden meegenomen. Deze donatie is
bestemd voor het doorontwikkelen en in
de markt zetten van de Verborgen
impact top 10 tool.

web

Stichting 100WEEKS

25.000 1OOWEEKS is een sociaal platform dat
het mogelijk maakt direct geld te geven
aan vrouwen die in extreme armoede
leven. Deze vrouwen krijgen 100 weken
elke maandagochtend 8 euro zonder
voorwaarden en ze krijgen training in
basale financiële vaardigheden. Het geld
wordt ontvangen als mobile money op
hun telefoon. De organisatie heeft
geleerd door te doen. Zo is na de pilot
met een groep van 10 vrouwen twee
belangrijke elementen toegevoegd:
coaching en groepssessies. De coaching
is gebaseerd op een wetenschappelijk
onderbouwde methode van de
Wereldbank. Vrouwen gaven zelf aan dat
zij behoefte hadden aan een
gemeenschap.

web

Stichting Animal Rights

25.000 De donatie wordt ingezet voor het
creëren van awareness van dierenleed
door het maken en via de media naar
buiten brengen van undercoverbeelden.
Tevens wordt deze donatie ingezet voor
juridische zaken, zoals het aanspannen
van rechtszaken naar aanleiding van de

web
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undercoverbeelden.
Stichting Schooldakrevolutie

25.000 Met de ‘Hey School’-campagne wil
Stichting Schooldakrevolutie scholieren
tot actie bewegen om hun scholen en
schoolbesturen bewust te maken van
het belang van zonnepanelen en hen
aanzetten tot het overgaan naar
zonne-energie.

web

Stichting Wakker Dier

25.000 De doelstelling van Wakker Dier: In 2030
is de consumptie van vlees in Nederland
met een kwart gedaald en heeft dit vlees
minimaal altijd één Beter Leven ster van
de Dierenbescherming. Om de
doelstelling te bereiken werkt Wakker
Dier op drie thema’s: ‘Een beter leven
voor de dieren,’ ‘Minder vlees’ en
‘Grondrechten voor dieren.’ Deze
donatie wordt ingezet voor het derde
thema; grondrechten voor dieren.

web

Stichting WakaWaka
Foundation

21.200 WakaWaka Foundation draagt bij aan
veilige, duurzame en zelfvoorzienende
oplossingen voor licht en elektriciteit
voor mensen onderaan de piramide.
Deze donatie is voor het project ‘light up
a nation’ met als doel op grote schaal
solar lampen doneren aan basisscholen
in Lesotho. De lampen worden
eigendom van de school en zij lenen
deze uit aan de leerlingen. Aan het einde
van het jaar worden de lampen (samen
met de boeken) weer ingeleverd voor de
volgende lichting.

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 voor
Vluchteling-Studenten U.A.F.

20.000 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

web
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vluchtelingen bij publiek, pers, politiek,
overheid en onderwijsinstellingen.
African Prisons Project

20.000 Door gedetineerden juridisch advies,
training en onderwijs te bieden worden
ze in staat gesteld om het recht in eigen
handen te nemen. Eind 2018 studeerden
er bijna 100 mensen in de gevangenis
rechten aan de Universiteit van Londen
en werden ongeveer 150 mensen
getraind als paralegals. Eenmaal
afgestudeerd kunnen zij zelf hulp bieden
aan hun medegevangenen.

web

Home for All

20.000 Home for all is een stichting opgericht
door een lokaal Grieks echtpaar. Toen de
eerste vluchtelingen aan land kwamen
stonden ze op om te helpen. Hun
restaurant is inmiddels opgedoekt en
omgezet in een NGO.

web

Stichting LittleBitz

20.000 Stichting LittleBitz heeft een platform
opgezet die directe donaties aan
mensen in nood mogelijk maakt.
Enerzijds richten ze zich op het bereiken
en engageren van nieuwe jonge gevers
die zoeken naar innovatieve en
transparante manieren van geven.
Anderzijds beoogt de organisatie met
direct cash effectieve impact te maken
bij degenen die dit het hardst nodig
hebben. Hun ambitie is om in 2030
wereldwijd het grootste direct giving
platform te zijn.

web

Stichting Young In Prison

20.000 Stichting Young in Prison (YiP) streeft
naar een wereld die (ex-)gedetineerde
jongeren stimuleert om vanuit eigen
wens en wil positief bij te dragen aan de
maatschappij. YiP biedt creatieve en
sportieve programma’s binnen de
muren van jeugdgevangenissen en
jeugdinrichtingen, waarin jongeren hun
(verbeeldings)kracht ontdekken en
werken aan de ontwikkeling van
belangrijke Life Skills . Daarnaast worden
de jongeren in de overgang ‘van binnen
naar buiten’ begeleid.

web

Stichting Refugee Company

19.500 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

web
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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.
Stichting Springtij Festival
Terschelling

18.150 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

Stichting AMC Foundation

15.000 Het project dat is gefinancierd moet
zorgen voor informatie uitwisseling
tussen artsen over MDL-patienten, opdat
er vaker voor minder invasieve
behandelmethoden dan chirurgie wordt
gekozen.

web

Stichting BOOST voor
vluchtelingen

15.000 BOOST staat voor verbinding tussen
Nederlanders en Nieuwkomers,
waaronder ongedocumenteerde
vluchtelingen. BOOST is een
laagdrempelige ontmoetingscentrum in
Amsterdam. Vluchtelingen,
buurtbewoners en mensen uit alle delen
van Amsterdam zetten zich in voor
perspectief, integratie en verbinding.
Samen organiseren zij een
ontmoetingsplek en een programma
waar jaarlijks zo'n 400 vluchtelingen aan
meedoen.

web

Stichting Natuur en Milieu

15.000 Stichting Natuur en Milieu zet zich in
opdat de luchtvaart niet buiten
beschouwing blijft in de
klimaatdiscussie. Vliegen is verreweg de
meest klimaat intensieve manier van
transport (7% klimaatimpact van totaal
klimaatimpact van Nederland). Waar we
in allerlei sectoren en industrieën de
uitstoot beperken, wordt die van de
luchtvaart alleen maar groter.

web

Stichting Plastic Free Sea

15.000 Stichting Plastic Free Sea streeft naar
plasticvrije zeeën. Het is de stichting
achter the Plastic Soup Surfer. Om dit te
bereiken gaan ze terug naar waar de
vervuiling begint, op land bij de mens. Ze

web
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willen veranderen hoe de huidige
maatschappij plastic waardeert, gebruikt
en aanbied. Door deze systematische
verandering kan de vervuiling
voorkomen worden.
Stichting Plastic Soup
Foundation

15.000 The Plastic Diet app beslaat zes terrein in
ons leven waar we veel plastic gebruiken
dat vermijdbaar is: de badkamer,
keuken, op reis, vrije tijd, huishouden en
in de tuin. De ‘Plastic Diet’ is beschikbaar
via een online platform en in de app
store (doel 200.000 downloads in het
eerste jaar). De donatie wordt toegekend
t.b.v. het doorontwikkelen van deze
veelbelovende app.

web

Stichting Refugees Forward

15.000 Forward Incubator (officiële naam is
Stichting Refugees Forward) biedt
ondernemingsmodules aan waarin
nieuwkomers training krijgen van
topinstituten op het gebied van
ondernemerschap, gecoacht worden
door professionele mentoren en
ondersteuning krijgen van
hooggekwalificeerde studenten. Forward
werkt met statushouders die de ambitie,
motivatie en potentie hebben om een
onderneming te starten.

web

The Heart Of America
Foundation

13.379 Te veel studenten in Amerika gaan elke
dag naar school in gebouwen die
donker, saai en ernstig in verval zijn.
Slecht onderhouden omgevingen geven
studenten het gevoel dat ze geen
prioriteit hebben en dat kan leiden tot
een lager zelfbeeld, lagere prestaties en
een lagere algemene deelname aan
school- en gemeenschapszaken. Heart of
America stapt in om dit te veranderen
door verwaarloosde ruimten te
transformeren tot moderne
leeromgevingen, zodat studenten en
communities kunnen leren en groeien.

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

web
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geprobeerd een situatie te creëren
waarin natuurbehoud en groeiende
welvaart hand in hand gaan. Het betreft
het steunen van het initiatief van het
game reserve Ithala.
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

Stichting Hoge Veluwe Fonds

10.000 Met het project Hoge Veluwe
Buitenschool wil het Nationale Park De
Hoge Veluwe ieder kind op de
basisschool in Nederland de kans geven
om met hun school geheel gratis te
komen genieten, ravotten, banjeren,
spelen en te leren van de natuur. Het
park biedt in de periode 2020/2023
Rotterdamse basisschooljeugd de
mogelijkheid een dag in het park te leren
en te genieten van al het moois dat het
park te bieden heeft. Dit door middel
van een speciaal te ontwikkelen
educatief programma.

web

Stichting Oriëntaalse Chef

10.000 Het doel van Stichting Oriëntaalse Chef
is vluchtelingen te ondersteunen bij het
verwerven van een volwaardige
arbeidsplaats in de samenleving – met
name de arbeidsintegratie in de horeca
in het algemeen en restaurantketen Le
Souk d'Orient in het bijzonder, alsmede
bij te dragen aan het versterken van het
vermogen van vluchtelingen om
volwaardig deel te nemen aan de
samenleving. Sinds de oprichting van Le
Souk d’Orient in 2018 (restaurant waar
11 statushouders werken) is
samengewerkt met het Pontem College,
de internationale schakelklas voor jonge
statushouders.

web

Stichting Prison Yoga Project

10.000 Prison Yoga Project streeft naar een
veilige maatschappij waarin wij zorg

web
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The Netherlands

Stichting Vive Zene

dragen voor elkaar. Gedetineerden en
ex-gedetineerden zijn hiervan
onderdeel. Prison Yoga wil (ex-)
gedetineerden de kans bieden op
rehabilitatie zodat zij zich staande
kunnen houden in hun directe omgeving
en in de maatschappij. Prison Yoga is
gebaseerd op trauma-sensitieve yoga:
een empirisch bewezen behandeling
voor trauma en posttraumatische
stressstoornis (PTSS). Prison Yoga wordt
toegepast ter ondersteuning van andere
interventies, om herstel van personen
die aan trauma lijden te stimuleren en te
ondersteunen. De donatie wordt
aangewend voor yogalessen evenals
wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van de interventie.
10.000 Vive Zene is een opvanghuis voor
vrouwen en kinderen die op de vlucht
zijn voor huiselijk geweld. Ze bieden
ambulante dagopvang en residentiële
opvang (maximaal 6 maanden). Hun
diensten van psychosociale aard bieden
ondersteuning aan oorlogsslachtoffers
en huiselijk geweld en daders van
misbruik. Pedagogische ondersteuning,
getuige ondersteuning bij de
rechtbanken en opleiding voor
oorlogsslachtoffers worden ook
aangeboden.
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web

