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1 Algemene gegevens fonds .

….

.

Naam

Stichting Fred Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

41195044

.

……………………………………...

Contactgegevens
Adres

Bezoekadres: Overhoeksplein 2, 1031 KS Amsterdam
Postadres: Postbus 240, 1200 AE Amsterdam

Telefoonnummer

06 23 78 51 84

E-mailadres

info@fredfoundation.org

Website(*)

www.fredfoundation.org

RSIN(**)

806871428

Actief in sector(*)

Natuur/landbouw, medemenselijkheid

In welke landen is uw
fonds actief?(*)

Over de gehele wereld en hoofdzakelijk in Nederland

Aantal medewerkers(*)

4,7
Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers(*)

1
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

De heer Fred Matser

Secretaris

De heer Evert Greup

Penningmeester

De heer Evert Greup

Algemeen bestuurslid

De heer Joannes (Johan) Bontje

Overige informatie
bestuur (*)

-

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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1 Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

……………………………………………………………………….
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.
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht het fonds?
Wanneer worden welke
werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Stichting Fred Foundation initieert, realiseert, alsmede steunt projecten en
organisaties van uiteenlopende aard. De stichting heeft drie thema’s
geformuleerd, met beoogde doelen en aanpak, te weten ‘natuur’,
medemenselijkheid’ en ‘gevluchte mensen’. De programma’s worden elk
aangestuurd door een medewerker. Daarnaast is er ruimte voor projecten die
buiten deze thema’s bijdragen aan de algemene doelstelling van de stichting.

Hoe krijgt het fonds

Fred Foundation heeft feitelijk één (1) donateur: Stichting Flowfund. Flowfund
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inkomsten?

1 Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in waar
en op welke manier dit
vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc.).

kent periodiek bedragen toe als donatie aan Fred Foundation (en niet per
project). Fred Foundation onderneemt geen activiteiten om geld te werven bij
derden.

……………………………………………………………………….
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 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.
Door deze werkwijze 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
is er een verstrekte lening die als vermogen meetelt; 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.

Url van het beleidsplan

Klik op deze link en u gaat binnen dit document naar het beleidsplan.

Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor het
statutaire bestuur, voor de
leden van het
beleidsbepalend orgaan en
voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO of
salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten die
zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende vraag
de url in naar het
activiteitenverslag of de url
naar de jaarrekening als
daarin de activiteiten van
het betreffende boekjaar

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.
De honorering voor de medewerkers die in loondienst zijn, stemmen wij zo goed
mogelijk op individuele basis af, waarbij het vanzelfsprekend van belang is dat de
stichting bescheiden tot marktconform honoreert. Er wordt geen cao gevolgd.

Klik op deze link en u gaat binnen dit document naar het activiteitenverslag.
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duidelijk zijn beschreven.

Url van het
activiteitenverslag.
Vul de link in waar het
activiteitenverslag te
vinden is.

Klik op deze link en u gaat binnen dit document naar het activiteitenverslag.
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2 Staat van baten en lasten …………………………………………………………………....
Jaartal van deze Staat van
baten en lasten

2021

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Rekening
2021

Rekening (*)
2020

Begroting(**)
2022

Opbrengsten beleggingen

€0

€0

€

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot het

€0

€0

€

€0

€0

€

Overige baten

€ 3.002.257

€ 4.002.640

€

Totale baten

€ 3.002.257

€ 4.002.640

€

€ 3.562.628

€ 2.359.100

€

€ 418.437

€ 424.685

€

Huisvestingskosten

€ 30.978

€ 26.457

€

Administratiekosten algemeen

€ 17.232

€ 17.599

€

€0

€0

€

€ 1.678

€ 1.491

€

€0

€0

€

Communicatiekosten

€ 1.502

€ 1.536

€

Financiële kosten

€ 7.752

€ 4.709

€

Afschrijvingen

€ 1.500

€ 2.298

€

Overige lasten

- € 1.757

€ 8.094

€

€ 4.039.950

€ 2.845.969

€

- € 1.037.693

€ 1.156.671

€

Baten

beleggen en het instandhouden van het vermogen)

Subtotaal netto beleggingsresultaat

Lasten
Doelbesteding/giften/donaties
Personeelskosten

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten
ICT kosten
Bestuurskosten

Totale lasten
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)
(*) Optioneel, niet verplicht

(**) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen
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2 Staat van baten en lasten (vervolg)………… ……………………………………………....
Toelichting
Geef een toelichting op
de staat van baten en
lasten. Geef deze ook op
de begroting of de
voorgenomen
bestedingen. Of vul de
url naar de jaarrekening
in als hier een toelichting
in is opgenomen.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn C1
Kleine Organisaties-zonder-winststreven van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Wij publiceren alleen de staat van baten en lasten en geen jaarrekening.

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en
de kosten en andere lasten over het jaar. De baten worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Beleidsplan
Organisatie
De stichting had in 2021 7 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, overnachtingen, etc. Er wordt geen cao gevolgd. Indien gewenst en nuttig
wordt tijd en/of geld beschikbaar gesteld voor opleiding en ontwikkeling. Daarnaast is er voor de ontwikkeling
van specifieke programma’s 1 expert ingehuurd.
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 met hun functie als bestuurslid van de stichting, declareren.
Operationeel beleid
De doelstelling van Stichting Fred Foundation wordt behaald door het initialiseren, realiseren, alsmede het
steunen van projecten en organisaties van uiteenlopende aard. De stichting heeft drie thema’s geformuleerd,
met beoogde doelen en aanpak, te weten ‘natuur’, ‘medemenselijkheid’ en ‘gevluchte mensen’. De
programma’s worden elk aangestuurd door een medewerker. Daarnaast is er ruimte voor projecten die buiten
deze thema’s bijdragen aan de algemene doelstelling van de stichting.
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 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.
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.
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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.
‘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.
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’.
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 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 is er een verstrekte lening die als vermogen meetelt; 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, accountant, 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’.
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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.
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.
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Het bestuur en de directie van Stichting Fred Foundation zijn zich bewust van de WBTR-regels over taken,
bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Het bestuur handelt zorgvuldig conform de geldende
WBTR-regels om zaken als wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van
posities, frauduleus handelen en andere ongewenste activiteiten te voorkomen. Het bestuur toetst de
WBTR-regels met regelmaat.
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Activiteitenverslag 2021
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; en ‘Leerlijn Voeding & Leefstijl’, waarin jongeren leren wat een
gezonde leefstijl is; Een juridische project waarin met een aantal organisaties bekeken wordt wat de rol van
Nederland is geweest bij de EU-Turkijedeal; en De Butterfly Award waar een paar keer een sociale ondernemer
in Nederland in het zonnetje wordt gezet voor zijn bijdrage aan het mooier maken van de samenleving.
In 2021 heeft Fred Foundation een bedrag van € 3.176.135 besteed aan donaties voor initiatieven van derden:
Begunstigde

Bedrag in €

Project

web

Donaties tot € 15.000
In 2021 heeft Fred Foundation in
totaal 40 organisaties gesteund
met een donatie tot € 15.000.

251.351

De missies en projecten van deze 40 organisaties sluiten
aan bij de missie van Fred Foundation.

Search for Common Ground

178.773

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

178.080 Donatie is gealloceerd aan de volgende drie
HRW-programma’s: ‘Responding to Crises
Globally’, ‘Defending Refugee and Migrant
Rights at Europe’s Borders’ en ‘Addressing
Global Migration Challenges’

web

Stichting Buzz Nederland

125.000

web

Stichting Free a Girl

120.000 Free a Girl streeft een wereld na zonder
commerciële seksuele exploitatie van
kinderen. Door slachtoffers directe hulp te
bieden en straffeloosheid aan te
pakken. Het project School for Justice wordt
ondersteund.

web

Stichting Urgenda

100.000 Stichting Urgenda is een Nederlandse
actiegroep die zich ten doel stelt om
Nederland sneller duurzaam te maken.

web

Donaties vanaf € 15.000

Buzz biedt in mobiele bussen trainingen aan
vrouwen met een laag inkomen, aangaande
financieel management, ondernemerschap en
leiderschap. De bijdrage moet de ontwikkeling
naar een financieel zelfstandig model
ondersteunen en de uitbreiding van Buzz in
Afrika.

web

11 van 18

Stichting Everyday Heroes

90.000 Power Certificaat is een investering om iemand
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het
werk te krijgen. De bijdrage wordt aangewend
voor het project ‘Uit de Bajes = Geen Gajes’,
waarin ex-gedetineerden centraal staan.

web

Fred Foundation Ukraine

86.216

Naast projectmatige hulp verleent FFU in grote
mate hulp op individuele basis. In 2021 was
FFU zeer actief op het gebied van huisvesting,
medische hulp, ondersteuning van crisis
centra, internaten, tehuizen, scholen,
ziekenhuizen etc.

web

Stichting Milieudefensie

85.000 Milieudefensie is een klimaatorganisatie en
gelooft in de kracht van mensen en in
democratie. Samen willen ze overheden en
grote bedrijven een andere weg in laten slaan.
De bijdrage wordt aangewend voor de Hoger
beroep zaak tegen Shell.

web

Stichting Kenchaan

79.000 Kenchaan Foundation zet zich in voor het
behoud van de Zuid-Afrikaanse natuur en
wildernis. De donatie is bedoeld om de rangers
van de Wilderness Leadership School in te
zetten om stropen tegen te gaan en de
biodiversiteit te monitoren en om het
Unearthed Program uit te bouwen.

web

Stichting Vredesbeweging PAX
Nederland

78.000 Pax is een vredesorganisatie. De bijdrage
wordt ingezet voor het het project 'Improving
Access to Truth and Reparation in Colombia’.

web

Stichting Dokters van de Wereld

75.000 Stichting Dokters van de Wereld, heeft samen
met met Stichting Bootvluchteling en Laguna
Collective een platform ontwikkeld met
trainingen voor de verschillende typen
vrijwilligers. Het doel van het project is
hoogwaardige psychosociale ondersteuning te
bieden aan vluchtelingen, asielzoekers en
ongedocumenteerde mensen.

web

Stichting Bootvluchteling

75.000 Stichting Bootvluchteling biedt medische en
psychosociale hulp aan gevluchte mensen,
daar waar dit het hardst nodig is. De afgelopen
zes jaar hebben ze hun medische missie op
Lesbos gerund. Deze donatie ondersteunt
Stichting Bootvluchteling bij de ambitie en
groei die de organisatie doormaakt.

web

Stichting Vluchtelingenwerk
Nederland

70.000 VluchtelingenWerk staat gevluchte mensen bij
vanaf aankomst in Nederland. De donatie
wordt aangewend voor twee projecten die het
draagvlak in de samenleving aanspreken door
verbinding: 'Bekend maakt bemind’ en 'Geef
vrijheid een gezicht'.

web

IVN, Instituut voor

66.875 IVN Natuureducatie laat jong en oud beleven
hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat

web
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Natuureducatie en Duurzaamheid

doen ze met natuuractiviteiten, cursussen,
projecten en campagnes.

Stichting Future for Nature

60.000 Stichting Future For Nature ondersteunt jonge,
getalenteerde en ambitieuze
natuurbeschermers die zich inzetten voor het
behoud van wilde dieren en planten.

web

Stichting Forest Peace Foundation

57.800 Stichting ForestPeace heeft tot doel het
bevorderen van het voortbestaan van het
ecologisch systeem (inclusief de
mensheid) en de instandhouding en het
herstel van natuur.

web

Coalizione Italiana Libertà e Diritti
Civili

50.000 De ‘Italian Coalition for Civil Liberties and
Rights’ is een Italiaans netwerk van 42
maatschappelijke organisaties met als doel de
burgerrechten en vrijheden van iedereen te
beschermen. Ze doen dit door middel van
publieke campagnes, belangenbehartiging bij
regeringen en internationale organen,
openbaar onderwijs en gerechtelijke stappen.
Onze donatie ondersteunt capaciteitsopbouw
en professionalisering.

web

Coöperatie Mobilisation for the
Environment U.A.

50.000 MOB is een milieuorganisatie die zich richt op
klimaatverandering en biodiversiteit. MOB
treedt op als vertegenwoordiger van
bewoners- en milieuorganisaties bij het
juridisch toetsen van milieuvergunningen en
aanvechten van overtredingen van
milieuregels door overheid en bedrijven.

web

Stichting 100WEEKS

50.000 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.

web

Stichting Centering Nederland

50.000 Stichting verzorgt Centering Pregnancy (CP)
voor zwangere vrouwen uit Eritrea. Ooit
begonnen met fysieke bijeenkomsten in
Amsterdam, maar sinds de corona-uitbraak
overgeschakeld op online bijeenkomsten.
Omdat de vraag online groter werd zijn er
extra groepen opgezet en zijn er Eritrese
vrouwen uit het hele land bereikt.

web

Stichting Ecosystem Restoration
Foundation

50.000 Ecosystem Restoration Camps is een beweging
die beschadigde landschappen wil
transformeren in bloeiende ecosystemen met
een grote biodiversiteit.

web

Stichting Greenpeace Nederland

50.000 Greenpeace is een onafhankelijke,
internationaal opererende milieuorganisatie

web
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die zich inzet voor een groene, vreedzame
planeet.
Stichting Leger des Heils

50.000 Deze donatie aan het Leger des Heils wordt
besteed aan de sociale vakanties voor
gezinnen en tieners/jeugd.
Het betreffen all- inclusive weken met
uitstapjes etc voor mensen aan de onderkant
van de samenleving. Per jaar zijn het 400 tot
500 mensen die zo'n vakantie krijgen
aangeboden, gefinancierd door het Leger des
Heils. De organisatie bestaat uit een groot
aantal professionals die dit werk als vrijwilliger
doen.

web

Stichting Wakker Dier

50.000 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:
1) Een beter leven voor de dieren, 2) Minder
vlees 3) Grondrechten voor dieren. De donatie
wordt ingezet voor het derde thema;
grondrechten voor dieren. Via juridisch
campagne voeren worden misstanden aan de
kaak gesteld.

web

Stichting War Child Nederland

50.000 War Child ondersteunt kinderen in
oorlogssituaties met psychosociale zorg,
onderwijs en speciale projecten.

web

Stichting Urgente Noden
Nederland

50.000 SUN Nederland geeft (eenmalig) financiële
steun (in de vorm van een donatie of lening)
aan mensen die in financiële nood verkeren en
tussen wal en schip dreigen te raken. Door de
corona crisis zijn er meer mensen in de
problemen gekomen en is een bijdrage
geleverd aan het opzetten van sociale
leenfondsen in een aantal gemeenten.

web

Asociación Humanitaria Uniting
People

45.000 Uniting People is een organisatie die het
bewustzijn bij mensen probeert te vergroten.
De donatie wordt ingezet voor de promotie
van hun platform en de opbouw van de
community en de beweging van ‘leven vanuit
het hart’.

web

Stichting Move - verzamel je
kracht!

45.000 Move zet zich in voor kinderen en jongeren
van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen
dan hun leeftijdsgenoten. De bijdrage is
gegeven om het aanbod van veel verschillende
organisaties te stroomlijnen en daarmee beter
te laten aansluiten op de behoefte van
scholen.

web
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Stichting voor
Vluchteling-Studenten U.A.F.

40.000 De donatie van Stichting Fred Foundation is
geoormerkt voor HBO-leertrajecten als het
project ‘Advies bij twijfel’. Beide projecten zien
erop toe dat gevluchte mensen op hun niveau
duurzaam hun plek op de Nederlandse markt
vinden.

web

Stichting Prospektor

35.000 Drie jaar lang volgden filmmakers Eefje
Blankevoort en Els van Driel verschillende
jongeren in hun zwerftochten door Europa.
Het documentaire project Shadow Game laat
zien wie deze adolescenten zijn en wat ze
meemaken onderweg. De film toont dat het
Europese asielbeleid is verworden tot een
kansspel vol levensgevaarlijke obstakels. De
donatie draagt bij aan de impact campagne
rond de film.

web

Stichting Challenge Day
Nederland

30.000 Challenge Day biedt een oplossing tegen
vooroordelen, pesten, uitsluiting,
eenzaamheid en disrespect én draagt bij aan
een zeer positieve school-, werk- en
leefomgeving. Met deze donatie kunnen de
kosten voor de scholen worden gedrukt.

web

Stichting Dutch&Detained

30.000 Stichting Dutch&Detained verleent
onafhankelijke juridische ondersteuning aan
Nederlanders die in het buitenland zijn
gedetineerd. Dutch&Detained kan helpen bij
het vinden van een lokale advocaat en het
verloop van de strafzaak toelichten, helpen bij
het aanleveren van juridische documenten
vanuit Nederland en een WOTS-verzoek
begeleiden.

web

Stichting Institute for Positive
Health

30.000 IPH wil de beweging rond Positieve
Gezondheid stimuleren, versterken en
versnellen. Door implementatie in het
zorgbeleid, scholing, wetenschappelijk
onderzoek. Deze donatie werd besteed aan de
krachtenbundeling met Alles is Gezondheid.

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. Met hun
theaterproducties beoogt NDC het draagvlak
voor vluchtelingen te vergroten en een
netwerk rondom vluchtelingen te creëren.
Tevens worden voorstellingen bij bedrijven
opgevoerd om betrokkenen te rekruteren en
het ontstane netwerk in te zetten tijdens de
modules van de ToekomstAcademie. De
donatie is ten behoeve van de leermodules.

web
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Stichting Refugee Company

25.240 Het werk dat Refugee Company doet is van
ontzettende toegevoegde waarde voor
gevluchte mensen. Niet alleen in kwantitatieve
termen, maar ook in kwalitatieve zin. Zo
hebben mensen na deelname een groter
netwerk en voelen ze zich meer thuis in
Nederland. Onze donatie is ingezet om de
gevolgen van Corona op te vangen.

web

Faros-Lighthouse

25.000 In Griekenland leven duizenden alleenreizende
minderjarige asielzoekers op straat, in parken
of op informele plekken, zoals kraakpanden.
Faros biedt hen huisvesting, toegang tot
juridische diensten, psychosociale
ondersteuning, formeel en niet-formeel
onderwijs en mentorschap.

web

Jane Goodall Institute UK

25.000 Jane Goodall instituut is een wereldwijde
gemeenschapsorganisatie voor natuurbehoud
die de visie en het werk van Dr. Jane Goodall
bevordert. Door chimpansees te beschermen
en mensen te inspireren om de natuurlijke
wereld die we allemaal delen te behouden,
verbeteren we het leven van mensen, dieren
en het milieu.

web

Rubbiz Foundation

25.000 Rubbiz Foundation wil een duurzaam
ECO-systeem creëren. Dit systeem moet ervoor
zorgen dat we blijvend zwerfafval gaan
lokaliseren en opruimen. De bijdrage wordt
gebruikt om het bereik te vergroten.

web

Stichting Foodwatch Nederland

25.000 Als dé onafhankelijke voedselwaakhond, stelt
foodwatch misstanden aan de kaak en leggen
zij de vinger op de zere plekken van onze
voedselvoorziening. Hun einddoel is om ervoor
te zorgen dat de politiek haar
verantwoordelijkheid neemt in de borging van
consumentenrechten, de volksgezondheid, en
het mensenrecht op adequaat voedsel.

web

Stichting Not For Sale

25.000 Stichting Not for sale organiseert werk-leer
trajecten voor slachtoffers van mensenhandel
(grootste groep = sekswerkers). De Dignita
Academy heeft afgelopen jaar bijna 100
mensen scholingen gegeven, de drop out is
vrijwel 0 en de impact op de deelnemers is
enorm.

web

Stichting Refugees Forward

25.000 Forward · Inc. (Officieel stichting Refugees
Forward) biedt een incubator programma voor
ambitieuze ondernemers met een
vluchtelingenachtergrond.

web

Stichting Sheltersuit

25.000 Stichting Sheltersuit produceert winterjassen
met aanritsbare slaapzakken voor mensen die

web
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dakloos zijn. In de fabriek in Enschede werken
mensen met een vluchtelingenachtergrond in
loondienst. Dat zijn er nu 23. De pakken
worden zoveel mogelijk gemaakt van
restmateriaal uit de mode-industrie.
Stichting The Present Movement

25.000 Met hun project Giveme5 stimuleert stichting
The Present Movement hotels om hotelkamers
beschikbaar te stellen voor mensen die om
economische redenen dakloos zijn geworden
en zorgen zij voor plaatsing.

web

Stichting Voeding Leeft

25.000 Leefstijl als medicijn. Voeding Leeft ontwikkelt
en exploiteert sinds 2011 leefstijlprogramma’s
voor mensen met een chronische aandoening.

web

Stichting WereldOuders

25.000 De missie van WereldOuders is om de situatie
van thuisloze kinderen in Latijns-Amerika
structureel te verbeteren. Dit gebeurt door
hen een veilige, stabiele thuisbasis en een kans
op een goede toekomst te bieden.

web

Stichting Zwerfjongeren
Nederland

25.000 Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) is de
landelijke belangenbehartiger voor dak- en
thuisloze jongeren. Samen met jongeren
activeren zij de samenleving om dit vraagstuk
aan te pakken.

web

Stichting Flowfund

24.800 Stichting Flowfund zet zich in om meer
harmonie in de wereld te brengen door het
doen van donaties en door haar vermogen
impactvol en duurzaam te beleggen.

web

Stichting ANDERS NL

20.000 Stichting Anders verbindt het sociale en
economische domein door via lokale
stichtingen ondernemers te koppelen aan
bijzondere noden van mensen die in armoede
leven.

web

Stichting Arts en Leefstijl

20.000 Vereniging Arts en Leefstijl maakt het positieve
effect van een gezonde leefstijl zichtbaar en
ondersteunt zorgprofessionals in de advisering
van hun patiënten. De donatie werd besteed
aan de basisondersteuning van de organisatie.

web

Stichting Drinkable Rivers

20.000 Stichting Drinkable Rivers werkt aan een
wereld met drinkbare rivieren door middel van
inspirerende wandelingen, evenementen,
onderzoek, educatie en mobilisatie via diverse
actieprogramma's.

web

Stichting Here to Support

20.000 Here to Support staat ongedocumenteerde
mensen bij. De organisatie biedt een veilige
‘huiskamer’ aan ongedocumenteerde jongeren
(18-23 jaar), met als doel is om deze jongeren
intensieve begeleiding aan te bieden ter
preventie van psychische problematiek en

web
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perspectief te bieden en te begeleiden naar
een succesvolle (opvolgende) asielaanvraag.
Stichting Human Aid Now

20.000 Human Aid Now (HAN) is in 2016 opgericht
met als doel vluchtelingen in
Noord-Griekenland te ondersteunen, sindsdien
zijn zij uitgebreid met
projecten in Griekenland, Servië, Frankrijk,
Bosnië, België en Nederland.
Al hun programma's en activiteiten zijn erop
gericht om vluchtelingen in hun
basisbehoeften te voorzien.

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 krijgen
op hun leven.

web

Stichting Young In Prison

20.000 Young in Prison (YiP) werkt met jongeren
tijdens en na detentie, zowel internationaal als
in Nederland. Zij bieden 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.

web

Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Dieren
(Dierenbescherming)

15.000 De Dierenbescherming zet zich in voor een
beter leven van de miljoenen dieren in de
vee-industrie. De donatie wordt ingezet voor
het verder ontwikkelen van het Het Beter
Leven Keurmerk; een instrument om de
veehouderij via de weg van overleg en
geleidelijkheid diervriendelijker te maken.
Minder en beter is daarbij een leidraad.

web

Stichting BOOST voor
vluchtelingen

15.000 BOOST is een 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.
Het programma is gericht op taal, ontmoeting
en ontwikkeling, en op het samen runnen van
de laagdrempelige ontmoetingsplek.

web

Stichting DierenLot

15.000 DierenLot komt op voor gezelschaps-, zwerfen natuur dieren in heel Nederland. Ze
ondersteunen en werken samen met lokale en
regionale organisaties (dierenasiels,
opvangcentra en
dierenambulanceorganisaties). DierenLot

web
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ondersteunt met financiële bijdragen en in
natura (dierenambulances, diervoeder en
non-food artikelen).
Stichting Dier&Recht

15.000 Dier&Recht is advocaat van de dieren. De
donatie is ingezet voor de ‘Stoppen met zuivel
campagne’ die consumenten informeert over
het verborgen leed achter zuivel.

web

Stichting Help Mij Leven

15.000 Help Mij Leven zet zich in om Braziliaanse
kinderen in nood te helpen. Dit doen zij door
het welzijnswerk van Robert Smits en de door
hem opgerichte organisatie REMER in Brazilië
te ondersteunen.

web

Stichting Humanity in Action
Nederland

15.000 Humanity in Action (HIA) maakt zich 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 Plastic Free Sea

15.000 De Stichting Plastic Free Sea is de
rechtspersoon achter het werk van de Plastic
Soup Surfer. Doel van de Stichting is het
vergroten van de bewustwording rond de
effecten en gevaren van plastic vervuiling in
het (aquatisch) milieu.

web

Stichting Werkconnect

15.000 Stichting achter het sociale en duurzame
catering-leerwerkbedrijf ‘Firma van Buiten’
met leerwerkplekken voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met
een arbeidsbeperking, erkende vluchtelingen
en taakstraffers. Al deze mensen werken met
en naast elkaar. Er zijn nu standaard +/-40
werktrajecten, jaarlijks worden deze gevuld
met +/-150 deelnemers. In 2018 zijn 50
mensen succesvol uitgestroomd. Mede
middels onze donatie is een nieuwe locatie
geopend.

web

UpHill Battle uitgevers

15.000 Uphill Battle is de uitgever van de GLK! krant.
GLK! dat staat voor Gezonder Leven Kan!. Het
is een gratis krant over leefstijl met een oplage
van 100.000 die wordt verspreid onder breed
publiek.

web

Vogelbescherming Nederland

15.000 Vogelbescherming Nederland komt op voor in
het wild levende vogels en hun leefgebieden.
Met de donatie is een gebied bij Kockengen
leefbaar gemaakt voor rietvogels. Ook is een
greppel plasdras aangelegd bij een
weidevogelgebied in het Friese Idzega.

web

