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Algemeen 
Al onze medewerkers zijn vrijwilliger. Na aftrek van alle kosten en belastingen blijft dan het niet 
uitbetaalde salaris van de medewerkers over. Om deze reden verdienen ze het (alleen-) recht 
om een aanvraag te doen voor het geven van een gift. Een aanvraag zonder ondersteuning van 
een medewerker wordt niet in behandeling genomen. 

Bij de beoordeling van aanvragen worden de volgende punten in acht genomen: 

a) De doeleinden dienen van diaconaal en/of van maatschappelijk belang te zijn dan wel 
hulp aan mensen in de ruimste zin des woords in te houden.  
De direct geloofsgerelateerde projecten komen niet voor een financiële ondersteuning in 
aanmerking. 

b) De politieke, religieuze of andere achtergronden van een aanvraag spelen geen rol; 
doeleinden mogen echter niet politiek omstreden zijn. 

c) Giften zijn in beginsel eenmalig, dat wil zeggen: niet structureel, om (gedeeltelijke) 
afhankelijkheid van de Stichting te voorkomen.  
Indien een instelling echter een overkoepelend orgaan is dat meerdere, van elkaar 
onafhankelijke projecten beheert en/of ondersteunt, kunnen maximaal 3 projecten van 
deze instelling ondersteund worden. Zowel een algemene actie als een specifiek doel 
kunnen ondersteund worden. 

d) De doeleinden behoeven geen “bittere noodzaak” te zijn maar “luxe” aanvragen worden 
afgewezen. 

e) In voorkomende gevallen dient een te ondersteunen instelling ook op andere manieren 
actief te zijn en niet slechts de Stichting om steun te verzoeken. 

f) De toewijzing van een bedrag dient in verhouding te staan tot eerdere toewijzingen in te 
vergelijken gevallen. Zo mogelijk moet rekening worden gehouden met een evenwichtige 
regionale verdeling van de giften. Hiertoe wordt overzicht van de toewijzingen 
bijgehouden. 
Giften worden alleen verstrekt aan instellingen met een Nederlandse bankrekening en 
dat geen privébankrekening mag zijn.  

g) Er worden geen giften aan particulieren verstrekt. 

De instellingen die een gift ontvangen worden getoetst op hun betrouwbaarheid. Is hiervoor 
geen of onvoldoende openbare informatie beschikbaar kan om een financieel jaarverslag 
worden gevraagd. 
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Aan de volgende goede doelen is in 2013 een financiële bijdrage toegekend. 
 

Stichting Wereld Dorpen voor kinderen, Amsterdam. Bijdrage voor de meisjes in het 
werelddorp in Tegucigalpa ten bate van computers, bureaus en naaimachines. € 1.000 

   
Stichting Medical Mission International, Hoofddorp. De stichting biedt noodhulp aan kinderen 

die het slachtoffer zijn van de oorlog in Libië. € 1.500 

Stichting Treffer te Woudenberg. Bijdrage voor het jeugdwerk en activiteiten op vakantiepark 
De Heigraaf. Er wordt veel aandacht besteed aan kinderen en ouderen € 500 

Stichting AAP, Almere. Bijdrage voor de inrichting van het nieuwe apenhuis, o.a. een 
operatiekamer en een medische onderzoekskamer. € 350 

De Zorgcirkel locatie Molentocht t.g.v. vrienden van Novawhere en Molentocht, Purmerend. 
Zet zich in voor een snoezelbad voor de somatische zieke ouderen en de (diep) dementerende 
bewoners van de zorglocatie de Molentocht.  € 750 

Stichting WEB Foundation, Amsterdam. Bijdrage voor een herdruk van het LOVE.check spel 
voor Zuid Afrika. Ter voorkomen van het krijgen van AIDS € 1.250 

Live Build, Utrecht. Bijdrage voor het stimuleren en ondersteunen van lokaal geïnitieerde 
water- en onderwijsprojecten in Kameroen € 1.250 

Stichting Elnura, Zoetermeer. De stichting re-integreert straatkinderen in Bishkek/Kirgizië door 
middel van huisvesting, voeding, medische zorg, scholing en sociale begeleiding. € 1.000 

Stichting Weeshuis Sri Lanka, Den Haag. Bijdrage ten behoeve van de onderwijsprogramma’s 
voor het weeshuis in Habaraduwa aan de zuidkust van Sri Lanka. € 1.500 

        

Stichting Bio Vakantieoord, Arnhem. Het betreft een uniek vakantiepark en manege voor 
complex-gehandicapte kinderen. € 750 

Stichting Villa Pardoes, Kaatsheuvel. De stichting zet zich in om kinderen met een ernstige en 
mogelijk levensbedreigende ziekte samen met het gezin een week vakantie aan te bieden. € 750 

Stichting Ambulancewens, Rotterdam. Stichting vervult de (laatste) wens van terminale 
patiënten met hulp van vrijwilligers en een eigen ambulance. € 1.000 

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, IJmuiden. Bijdrage voor de aanschaf van 
reddingboten en uitrusting, onderhoud, brandstof en trainen en opleiden van bemanning€ 1.000 

Cordaid Memisa, Den Haag. Zet zich in voor het voorkomen van moedersterfte in 
ontwikkelingslanden door het opzetten van meer bereikbare klinieken. € 1.750 
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Amref Flying Doctors, Leiden. Malaria veroorzaakt meer doden dan AIDS. Het kan voorkomen 
worden door geïmpregneerde muskietennetten. € 1.000 

Kerk in Actie, Utrecht. In N.O. Oeganda heerst al jaren oorlog, waardoor er veel straatkinderen 
zwerven. Zij worden in zogenaamde Dwelling Places opgevangen. € 1.750 

Noaberhulp Sajocah, Almelo. Bijdrage om in ondermeer Mambu-Bafut een dorp in het 
noordwesten van Kameroen in het revalidatiecentrum Sajocah 150 lichamelijk en geestelijk 
gehandicapte kinderen meer kansen te bieden om zelfstandig te functioneren. € 1.500 

Stichting Knotploeg Meer en Woud, Zoetermeer. De knotploeg heeft dringend behoefte aan 
ondermeer kettingzagen en onderdelen daarvoor. € 500 

 
Stichting Umeed, Amsterdam. Bijdrage voor hun werk in bijvoorbeeld het dorp Chak 113 in 

Pakistan waar een nachtwaker moet worden aangesteld omdat er koeien zijn gestolen. Ook is 
daar een waterpompinstallatie aan vervanging toe. € 1.500 

Protestantse gemeente De Hoeksteen, Benthuizen. Bijdrage in de kosten voor de viering van 
het 25-jarig bestaan van de Hoeksteen en voor het groot onderhoud aan het gebouw. € 2.000 

Chr. Zang en Oratorium vereniging Cantate Deo, Zoetermeer. Bijdrage in de kosten voor het 
organiseren van een concert op 8 februari 2013 in de Nicolaaskerk in Zoetermeer. € 500 

Gered gereedschap, Waddinxveen. Bijdrage voor de aankoop van plaatmateriaal voor 
verzending van gereedschap naar Afrika en de aanschaf van een zeecontainer die als mobiele 
werkplaats wordt ingericht en ook wordt verscheept naar Afrika € 1.500 

Federatie Scouting Europa Nederland, Zoetermeer. Bijdrage voor Eurojam 2013, een kamp van 
scouting waar kinderen uit Europa bij elkaar komen.  € 500 

Basisschool de Oostwijzer, Zoetermeer. Een bijdrage voor sportactiviteiten. € 500 

Stichting Halin, Den Haag. Halin ondersteunt voormalige landgenoten in Indonesië met een 
vergoeding voor medische kosten en een tegemoetkoming in het levensonderhoud. € 1.500 

Wereldkinderen, Den Haag. Werkt in de sloppenwijken in de steden van Colombia samen met 
een lokale organisatie, Creciendo Unidus. € 1.500 

Reumafonds, Amsterdam. Het Reumafonds doet o.a. onderzoek naar pijnbestrijding bij artrose. 
Hiervoor is veel geld nodig € 1.000 

Stichting Natuurmonumenten, ’s-Graveland. Wil in 2013 de duinen van Voorne, Goeree en Zuid 
Kennemerland herstellen, waardoor bepaalde dieren en planten kunnen overleven € 350 

Unicef, Voorburg. Een bijdrage voor een vaccinatieprogramma voor kinderen in Sierra Leone.€ 1.000 

Resto van Harte, Amsterdam. Hier kunnen buurtbewoners (alleenstaanden, ouderen, 
anderstaligen) tweemaal per week een gezond en betaalbaar drie-gangen-diner gebruiken.€ 750 

Stichting Hulp Letland, Berkel en Rodenrijs. Verzorgt een project in Straupe, Letland. Bijdrage 
voor de aanschaf van traditionele danskleding en schoenen voor kinderen. € 1.000 

Lepra Zending, Apeldoorn. Bijdrage voor medische zorg en hulpmiddelen voor leprapatiënten 
en voor sociale begeleiding door scholing en het verstrekken van microkrediet aan 
leprapatiënten zodat ze kunnen werken. € 1.000 

Stichting Jeugdsportfonds Nederland, Amsterdam. Dit sportfonds biedt aan kinderen van niet 
draagkrachtige ouders de mogelijkheid om deel te nemen aan sportactiviteiten. € 500 
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Stichting Karunia, Amsterdam. Stelt zich ten doel projecten in Indonesië te ondersteunen, in het 
bijzonder op de eilanden Flores en Sumba. Bijdrage voor de malariapreventie. € 1.500 

Palet Welzijn, Gouda. Organiseert in mei 2013 weer de rolstoelvierdaagse van Zoetermeer in 
samenwerking met de Gemeente. € 500 

Stichting Kinderhouse Odijk. Biedt in het Kinderhouse in Killough, Noord Ierland, kinderen uit 
probleemgebieden (oorlog, achterstand), een verblijf aan voor een onbezorgde vakantie. € 1.000 

        
Het Kinderhouse in Killough 

Chr. Showorkesten Excelsior, Delft. Bijdrage voor de extra activiteiten ter voorbereiding op het 
Wereld Muziek Concours Kerkrade (WMC) € 350 

Stichting JW Support, Zoetermeer. Graag een gift voor een school in Bangladesh waarop 120 
(voornamelijk) meisjes uit de slums zitten. € 1.500 

Vrienden van Leseli, Hardenberg. Bijdrage in de kosten voor een nieuw dak en de aanschaf van 
wasmachines en drogers voor een school in Lesotho, Zuid Afrika. € 1.500 

Stichting Sociaal Fonds Miro, Zoetermeer. Het fonds stelt zich ten doel om mensen die in grote 
financiële problemen verkeren zo mogelijk te helpen. € 1.000 

Edukans, Amersfoort. Doel van de stichting is de bevordering van het onderwijs onder arme, 
kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. € 1.000 

World Servants, Haastrecht. Bijdrage voor de bouw van lerarenwoningen en latrines bij scholen 
in respectievelijk Ecuador en Zambia. € 1.500 

IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie, Zoetermeer. Een bijdrage voor de 
kinderactiviteiten. € 500 

Oranjestichting, Zoetermeer. Bijdrage aan deze stichting die jonge musici de kans geeft om op 
te treden voor Zoetermeers publiek op Koninginnedag. € 500 

Leprastichting, Amsterdam. Bijdrage aan deze stichting ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek naar lepra. Gecombineerd met 007 € 1.750 

Stichting Kishenyi, Amsterdam. Ondersteunt een project in Kishenyi in Oeganda. Bijdrage voor 
het vormen van een studiefonds. Ook zijn investeringen nodig voor deze post. € 1.500 

Edukans, Amerfoort. Bijdrage voor de verzending van schoenendozen die worden gemaakt en 
gevuld met schoolspullen, etc. voor kinderen in arme landen zoals Kenia, Ghana en Oeganda€ 1.000 

Stichting Hospice en Vrijwillig Terminale Thuiszorg Midden Holland, Gouda. Een bijdrage om het 
werk in het hospice en thuis met vrijwilligers die zorg bieden aan mensen met een korte 
levensverwachting, te kunnen voortzetten. € 1.000 

Stichting Strohalm Foundation, Oegstgeest. Een bijdrage voor de aanschaf van batterijen, 
computers, naaimachines voor de school Sri Sai Vidyyalaya in Puttaparthi, India. € 1.500 
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 Middin, Den Haag – voorheen Steinmetz de Compaan. Een bijdrage voor het Activiteiten 

Centrum Donker Curtiusstraat, Financiële ondersteuning voor een dagje uit. € 500 

 Stichting Villa Joep, Den Haag. Financiert onderzoeken in de belangrijkste kinderkankercentra 
in Nederland. € 1.000 

 Stichting Teach Ministries, Schiedam. Het Early Childhood Education Center in Nepal heeft als 
doelstelling zoveel mogelijk kinderen naar school te krijgen. € 1.500 

 Stichting Soi Dog, Hoorn. Een bijdrage aan Soi Dog die in Thailand honden probeert te redden 
van een zwervend bestaan. € 350 

Stichting De Luchtballon, Calfven (gemeente Woensdrecht). De gift zal worden gebruikt voor de 
opleidingskosten van de vrijwilligers van de vakantiekampen. € 750 

 Stichting Kinderhulp Roemenië, Moerkapelle. Een bijdrage voor het hulptransport 2013 naar 
de dorpen Rosia, Cornatel, Daia en Prislop in Roemenië. € 750 

 Lepra Stichting, Amsterdam. Bijdrage voor een zelfhulpgroep in Tegal, Indonesië, om de 
motivatie bij leprapatiënten te vergroten zodat zij zich inzetten voor medicatie, 
wondverzorging en tegen de eenzaamheid € 1.250 

 Angst Dwang en Fobie Stichting, Driebergen. Een bijdrage voor het werk van deze stichting die 
informatie verstrekt, adviezen geeft en lotgenotencontacten verzorgt. € 1.000 

 Solidaridad, Utrecht. Voor de ondersteuning van werkers in de goudmijnen in Peru zodat zij 
betere werkomstandigheden krijgen. € 1.500 

 Barcode for Life, Utrecht. Een bijdrage voor toegepast kankeronderzoek naar een effectievere, 
individuele behandeling. € 1.000 

 Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen, Nootdorp. Een bijdrage voor de bewoners van Grote 
Beer 8, één van de woningen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte volwassenen in 
Waddinxveen. € 750 

Light for the World, Veenendaal – voorheen stichting Dark & Light. Voor het toegankelijk 
maken van speciale en gewone scholen voor kinderen met een visuele beperking in Cambodja 
en Nigeria. € 1.500 

 Parochiële Charitas Instelling (PCI) H. Nicolaas, Zoetermeer. Een bijdrage voor hulp aan 
mensen in nood in de gemeente Zoetermeer. € 1.000 

 Stichting Musica Inaudita, Berkel en Rodenrijs. Stelt zich ten doel muziek van mindere 
bekendheid, maar van hoge kwaliteit bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. € 350 

 Stichting Hospice Groep Zoetermeer, Zoetermeer. Een bijdrage ten behoeve van de 
exploitatie van dit tehuis waar terminaal zieke mensen kunnen wonen. € 1.000 

 Nationale Vereniging de Zonnebloem, Afdeling Zoetermeer-Buytenwaert, Zoetermeer. Een 
bijdrage voor het organiseren van een boottocht. € 750 

 Stichting Race voor een Wees, Maassluis. Realiseert in samenwerking met de stichting Tunas 
Rajawali in Semarang, Indonesië een nieuw kindertehuis. € 1.500 

 Muziektheatergezelschap Cantiamo, Zoetermeer. Een bijdrage voor de productie van “Wiener 
Blut” ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. € 500 
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 Support for Homa Hills, Franeker. Een bijdrage voor onder meer een geitenproject. Met de 
opbrengst verdienen vrouwen in Kenia hun gezinsinkomen. € 1.500 

 
Stichting Wereldwijd voor kinderen (WWvK), Baarn. WWvK ondersteunt en stimuleert 

verschillende soorten initiatieven gericht op het vergroten van ontwikkelingskansen voor 
kinderen in diverse ontwikkelingslanden. € 1.500 

School de Vuurtoren, Zoetermeer. De Vuurtoren, een school voor primair onderwijs is bezig 
met het opstarten van een ouderkamer waar ouders terecht kunnen om meer contact met de 
school te krijgen en zo dichter bij de ontwikkeling van hun kind betrokken zullen zijn. € 500 

Stichting Rolstoelen Tunesië, Hazerswoude-Dorp. Een bijdrage in de vervoerskosten 
(zeecontainer) om de verzamelde rolstoelen op de plek van bestemming te krijgen. € 1.000 

Vereniging De Vogelvriend, Zoetermeer. € 350 

Stichting Vrienden van Eyckenstein, Maartensdijk. Houdt zich bezig met het in standhouden van 
het landgoed Eyckenstein te Maartensdijk. € 350 

Om arm Afrika, Dedemsvaart. Bijdrage voor de aanschaf van pompen en beregenings-
installaties voor groepen kleine boeren in en rond Tamale, Ghana. € 750 

Stichting Beautiful Kidz Namibia, Joure. Bijdrage voor een vakantiekamp voor kinderen uit de 
achterstandswijk in Windhoek, Namibië. € 1.000 

Sportvereniging Doing, Zoetermeer . Doing is al 35 jaar actief in het verzorgen van 
rolstoelhockey, tafeltennis, conditietraining en zwemmen. € 750 

Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV), Delft. Bijdrage voor een 
in Zoetermeer te houden kookcursus voor mensen met een verstandelijke beperking. € 500 

Stichting Buru Nyakwere Nederland (SBNN), Hulst. Bijdrage voor de bouw van de zevende klas 
van het Ombugo PS project in de plaats Homa Bay, Victoriameer in Kenia. € 1.500 

Bond tegen het Vloeken te Veenendaal. Bijdrage om door middel van posters op stations en op 
scholen en sportvelden aandacht te vragen voor respectvol taalgebruik en tegen vloeken € 350 

Stichting Alp d’Huzes, Culemborg. Voor de actie Alpe d’Huzes. De bijdrage wordt besteed aan 
onderzoek tegen deze ziekte € 1.000 

Stichting Vumc, Amsterdam. Een bijdrage voor hersentumoronderzoek bij kinderen. € 1.000 

Sport en Spel vereniging “De Meerbloem”, Zoetermeer. De Meerbloem is een vereniging voor 
(ex)hartpatiënten. In 2013 wil men een toernooi organiseren.  € 750 

Stichting Mensenkinderen, Harderwijk. Een bijdrage om groentezaden, pootaardappels en 
kunstmest te kopen voor de arme mensen in Moldavië en Armenië. € 1.500 

Alzheimer Nederland, Amersfoort. Een bijdrage om wetenschappelijk onderzoek naar 
Alzheimer te bekostigen.  € 1.000 

Prinses Margrietschool, Zoetermeer. De Prinses Margrietschool spaart voor het kindertehuis 
“Centro Desarollo Martres de Ayapal in Jinotega, Nicaragua. € 350 
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Stichting Herdenking Slavernijverleden Suriname en de Nederlandse Antillen, Zoetermeer. 
Bijdrage in de kosten van een feest ter gelegenheid van de afschaffing van de slavernij in 
Suriname en de Nederlandse Antillen 150 jaar geleden. € 500 

Atelier Favela, Zoetermeer. Atelier Favela geeft in Ticuantepe, Nicaragua, kansarme jongeren 
de gelegenheid om lessen te volgen in kunst, cultuur, muziek dans en theater. € 1.500 

 
Zorginstellingen Pieter van Foreest, WoonZorgCentrum Weidevogelhof, Pijnacker. Een bijdrage 

voor de aanschaf van (tweede hands) grootletterboeken. € 750 

Ipse de Bruggen, Nootdorp. Voor de ruim veertig cliënten van Ipse de Bruggen die dit jaar weer 
graag naar een open lucht popfestival gaan maar er niet genoeg geld voor hebben. € 750 

Stichting Livada, Den Haag. Bijdrage voor de basiszorg in onder meer een weeshuis in Targu 
Mures, Roemenië. Het weeshuis telt 24 kinderen tussen de 11 en 18 jaar. € 1.250 

Stichting Eindhoven Bouwt, Eindhoven. Voor een transport van goederen door deze stichting 
naar Janoshi, Oekraïne, om daar 57 kansloze gezinnen in een zigeunerkamp te helpen. € 750 

Kinderfonds Mamas, Laren. Voor de opvang van straatkinderen in Benoni bij Johannesburg, 
Zuid Afrika.  € 1.500 

Stichting Gambia en Polen, Helmond. Bijdrage voor de verzending van gekregen kleding, 
lesmaterialen naar de Diana Nursery School in Brufut, Gambia € 750 

Middin, Rijswijk. De afdeling Ambulant Jeugd Haaglanden werkt met ouders, kinderen en 
scholen aan de ontwikkeling van de cliënt. Een bijdrage hiervoor. € 500 

Stichting Egelopvang Zoetermeer en omstreken, Zoetermeer. € 350 

Stichting Nepal, Harlingen. Een bijdrage voor de opvang van zwaar getraumatiseerde Nepalese 
kinderen. € 1.500 

Stichting Zomerkind, Nieuw-Beijerland. Voor de inrichting van het zwembad van het medisch 
KDC Plus, dat in 2012 is gerealiseerd voor kinderen met een meervoudige handicap. € 500 

Rivierduinen GGZ Midden-Holland, Gouda. Een bijdrage voor de jaarlijkse “verwendag” voor de 
cliënten. € 500 

Stichting Ihaysa, Maassluis. Voor de aanleg van een waterleiding voor 12 huisjes van arme 
gezinnen in Garanhuns. in Brazilië. € 1.500 

Stichting Bachcantate Bergen, Groet. Het betreft een educatief muzikaal theaterprogramma 
voor basisschoolkinderen met voorbereidende workshops op de scholen. € 350 

Stichting Onvoki, Maarssen. Bijdrage voor het verschaffen van basisonderwijs aan kinderen in 
de Prefecture de Vo en de Prefecture des Lacs in het West-Afrikaanse land Togo. € 1.500 

Stichting Iemand geeft om mij, Moerkapelle. Een bijdrage voor een tehuis in Sri Lanka waar 
psychisch en seksueel misbruikte meisjes wonen. Deze meisjes worden ondersteund, begeleid 
en gestimuleerd in verschillende projecten zodat zij weer een toekomst kunnen hebben € 1.500 

Paulusschool, Zoetermeer. Deze school bestaat dit jaar 50 jaar en wordt gevierd met een 
feestweek. Om deze week te realiseren wordt een gift gevraagd € 500 
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Open Doors, Ermelo. Open Doors geeft onder meer noodhulp aan vluchtelingen in Noord-Mali 
(voedsel en medicijnen), Ook vangt zij Noord-Koreanen op die zijn gevlucht naar China. € 1.500 

Liliane Fonds, ’s Hertogenbosch. Het fonds geeft hulp aan gehandicapte kinderen in de derde 
wereld (West-India, Filippijnen, Zambia) € 1.000 

Unicef, Voorburg. Bijdrage zodat hulpverleners in het vluchtelingenkamp Za'atar dekens, Syrië, 
kleding, water en toiletten kunnen verzorgen aan o.a. kinderen. € 1.000 

Stichting Colombinehuis, Flevoland. Een bijdrage om in een volledig aangepaste 
vakantiewoning gezinnen met kinderen die door een zware medische behandeling, een 
handicap, langdurige ziekte of sociale spanningen niet gewoon op vakantie kunnen, een 
vakantie aan te bieden € 500 

Gaarkeuken “Sarepta Diaoniai Kozpont”, Benthuizen. Een bijdrage voor de Gaarkeuken, 
Sandwich en Zigeunerproject in Zauan, Roemenië. € 1.250 

 

 
 
 

 

 

 

 

Kerk en huize “Sarepta Diaoniai Kozpont” in Zauan en de dorpskerk in Benthuizen 

Stichting Vialisa, Teteringen. Een bijdrage voor het begeleiden van jongeren in de 
sloppenwijken van Dhaka, Bangladesh. € 750 

Stichting Hart voor de Oogst, Nootdorp. Een bijdrage voor de aanbouw aan een opvanghuis in 
Saptebani. € 1.250 

Kika, Utrecht. Een bijdrage voor de bouw van het Prinses Maxima Centrum voor kinderen met 
kanker in Nederland. € 1.000 

Stichting Koningskinderen, Boskoop. Een bijdrage voor en de organisatie van twee 
zomerkampen ongeveer tachtig kinderen in Popesti, Roemenië. € 1.000 

Fietscross Vereniging (FCV) Zoetermeer 77, Zoetermeer. Een bijdrage voor het noodzakelijke 
onderhoud van de fietscrossbaan. € 500 

Stichting Wigwam Vallei Nederland, Valkenburg a/d Geul. Organiseert vakanties voor gezinnen 
met een kind met een (ernstige) beperking. € 750 

Stichting Speel-O-Theek ’t Speelwijzertje, Den Haag. Een donatie voor deze speel-o-theek in de 
wijk Ypenburg in Den Haag, om de collectie buitenspeelgoed uit te breiden  € 350 

Stichting De Hoeckse Waardse Truckers, Oud Beijerland. Een bijdrage voor het organiseren van 
een gezellige dag op Koningsdag voor 250 gehandicapten.  € 750 

Gevangenenzorg Nederland, Zoetermeer. Een bijdrage voor het project die ex-gevangenen hulp 
biedt bij het vinden van werk. € 1.000 
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Stichting Kom over en Help, Nijkerk . Een bijdrage voor de verzorging van kinderen in onder 
meer het kindertehuis The Good Sheppard in het oosten van Oekraïne. € 1.500 

Dorcas, Andijk. Door zware regenval zijn gebieden van Mozambique overstroomd en is er een 
grote behoefte aan tenten, schoon water en dekens. € 1.000 

Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats, Holten. Een bijdrage voor het werk van 
deze stichting. € 1.000 

Stichting Pelmolen Ter Horst, Rijssen. Een bijdrage voor de instandhouding van deze molen die 
met bijdragen van rijk, provincie en gemeente eerder gerestaureerd is.  € 350 

Stichting Hulp aan Roemenië, Benthuizen. Een bijdrage voor het transport van hulpgoederen 
naar Noordoost Roemenië. De mensen daar leven in zeer schrijnende omstandigheden. € 750 

Manna Foundation, Zoetermeer. Een bijdrage voor een vakantiekamp voor kansloze kinderen in 
Oradeo, Roemenië. € 1.000 

Doopsgezinde Gemeente, Wageningen. Een bijdrage in de kosten van energiebesparende 
maatregelen in het gebouw van de Arboretumkerk in Wageningen. € 1.000 

M.A.F. Nederland, Harderwijk. M.A.F. is sinds 1951 werkzaam in Papoea Nieuw Guinea. Vele 
dorpen liggen geïsoleerd en kunnen alleen over water of per vliegtuig bereikt worden.  € 1.250 

  
Dorcas Hulp en Ontwikkeling, Andijk. Een bijdrage aan deze stichting die met andere vluchte-

lingenorganisaties eerste noodhulp verleent aan Syrische vluchtelingen Jordanië. € 1.000 

Vereniging Rotterdams Barok Ensemble, Rotterdam. Bijdrage voor de organisatie van een 
concert om de barokmuziek onder een groter publiek te brengen. € 350 

Stichting Vrienden van Zin Zorgboerderij, Espel. Zin Zorgboerderij (ZZ) wil graag in Luttelgeest 
een zorgboerderij oprichten. € 750 

Stichting Zeehondencreche Lenie ’t Hart, Pieterburen. Een bijdrage voor hun werk. € 350 

The Dutch Dragons te Zoetermeer. Een bijdrage voor de aanschaf van een Bulit Sound system 
voor het jaarlijkse Drakenbootfestival. € 350 

Stichting Drive Against Malaria, Amsterdam. Zet zich in voor duizenden kinderen in zeer 
afgelegen gebieden in de Dzanga Sangha Regio in de Centraal Afrikaanse Republiek. € 1.500 

Het Nederlandse Rode Kruis, Den Haag. Een bijdrage voor de Syrië-actie, het Rode Kruis 
probeert daar schoon drinkwater en medische zorg te regelen. € 1.000 

  

Het Rode Kruis legt in Syrië watertappunten aan.Beeld: ICRC/Rode Kruis - 14 juli 2013 
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Musicalvereniging Waanzin Theaterproducties, Zoetermeer. Een bijdrage voor deze 
amateurvereniging die talentvolle mensen een kans wil geven. € 500 

OBS De Meerpaal te Zoetermeer. Een bijdrage voor de organisatie van het zomerkamp voor de 
groep 8-leerlingen. € 500 

Kroonstad Vrouwenkoor, Den Haag. Dit amateurkoor bestaat uit 30 leden, een dirigente en een 
pianiste. Het koor verzorgt optredens in verpleeg- en verzorgingstehuizen.  € 350 

Vereniging Bartimeus Sonneheerdt, Zeist. Een bijdrage voor de realisatie van een schoolplein 
voor de meervoudig visueel gehandicapte kinderen van de Bosschool in Doorn. € 1.000 

Gereformeerd Jeugdwerk Zoetermeer, Zoetermeer. Een bijdrage voor de jaarlijkse kampweek 
voor 13-16 jarigen. € 500 

Stichting “De Greb” Wageningen. Een bijdrage voor deze stichting die zich ervoor inzet om 
recht te doen aan de prestaties van de Nederlandse militairen. € 750 

Stichting Momentum, Groningen. Zet zich in voor een betere toekomst voor kansarme 
Afghaanse vrouwen. € 1.500 

Stiching Vrienden van het Toon Hermans Huis, Amersfoort. De deur van het Toon Hermans Huis 
Amersfoort (THHA) staat open voor iedereen die kanker heeft of heeft gehad.  € 1.000 

Zomerkamp Nicolaasparochie, Zoetermeer. Een bijdrage voor het Zomerkamp om 50 kinderen 
een geweldige vakantieweek in Apeldoorn te bezorgen.  € 500 

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO), Rotterdam. Bijdrage voor de “RVKO 
actie Wereldscholen Bangladesh”. € 1.250 

Stichting Vietnam-Nederland, Deventer. Bijdrage voor een rugzak met pennen en schriften voor 
200 kinderen uit arme gezinnen in Vietnam. € 1.500 

Stichting Mens zijn voor de Mensen, Leidschendam. Bijdrage voor een project in Oost-Java: 
voeding; aankoop van 14 koeien en het uitdelen van rijst aan de allerarmsten. € 1.250 

Stichting de Regenboogboom, Droomdekentje, Soest. Een bijdrage voor het kunnen maken van 
dekentjes in de patchwork- en quilttechniek. € 750 

Stichting Hulphond Nederland, Herpen. Deze stichting leidt hulphonden op voor veteranen die 
lijden aan het Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). € 1.000 

Protestantse Gemeente Zeewolde t.a.v. Roemeniëgroep 2013. Zij gaan vrijwilligerswerk doen in 
Ceauj, Velt en in Deaj. Allen betalen zelf hun reis- en verblijfkosten. Bijdragen worden gebruikt 
voor de bouw van een toiletgebouw, een riolering en een nieuwe vloer in de kerk. € 1.250 

Gereformeerd Jeugdwerk – Kamp I, Zoetermeer. Een bijdrage voor de organisatie van een 
kampweek voor kinderen van 7 – 12 jaar. € 500 

Hervormd Kamp Zoetermeer te Zoetermeer. Een bijdrage voor het organiseren van een kamp 
met 65 kinderen die een week op vakantie gaan. € 500 

TEAR, Zeist (voorheen Tear Fund). Die onder meer in de krottenwijken van Nairobi , Kenia, (via 
de Redeemed Gospel Church) voorlichting verzorgt op het gebied van hygiëne, gezonde 
voeding, gezinsplanning en het voorkomen van ziekten, zoals aids. € 1.500 

Stichting Schaapskudde Hof van Twente, Goor. Voor de instandhouding van de schaapskudde 
ten behoeve van het behoud van het natuurgebied de Borkeld. € 350
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Stichting Max Maakt Mogelijk, Hilversum. Zet zich vooral in voor ouderen in Oost Europa, met 
name Moldavië. Max levert voedsel, dekens, kolen en repareert de huisjes. € 1.500 

   
Stichting Speelkr8, Nuenen. Verzamelt (gebruikt) speelgoed en knapt dit op en maakt 

speelgoedpakketten voor kinderen uit arme gezinnen in Eindhoven. € 350 

Stichting Hospice Issoria, Leiden. Een bijdrage voor de inrichting en aankleding van een 
stilteruimte in het nieuw te betrekken pand in Leiden. € 1.000 

Stichting Oecumenische Geloofsgemeenschap Monte Gordo Portugal, Rotterdam. Steunt in Vila 
Real en Monte Gordo, Portugal, een kinderhuis en een bejaardenhuis. € 1.000 

Interkerkelijke Commissie geestelijke verzorging van Verstandelijk Gehandicapten (ICVG), 
Zoetermeer. Een bijdrage voor kerstbijeenkomst en een dagje uit. € 750 

SCHiK, Middelburg. Jongeren gaan in het najaar van 2013 2 weken naar Kenia om zich daar in te 
zetten voor de medemens ter plaatse.  € 1.500 

De Sprinter Singers, Zoetermeer. Bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe versterker en 
boxen. € 500 

Stichting Koningskind, Zoetermeer. Bijdrage voor de bouw van Koningshof in Suriname, een 
leefgemeenschap voor 60 tot 80 kinderen. € 1.000 

Sportvereniging DWO (Door Wilskracht Ontstaan), Zoetermeer. Een bijdrage voor de aanschaf 
van voetbalmaterialen. € 500 

Christenen voor Israël, Nijkerk. Een bijdrage voor het verstrekken van maaltijden aan de 
allerarmsten in Jeruzalem, Israël. € 1.000 

Stichting Kuria, Amsterdam. Verzorgt terminale patiënten in thuis- en hospice situatie. Zij traint 
vrijwilligers ter ondersteuning van de patiënten. € 1.000 

Hervormde Vrouwenbond, Nijkerk. Een bijdrage voor het organiseren van vakantieweken voor 
geestelijk en lichamelijk gehandicapten. € 750 

C.S.B.O. De Boei, Rotterdam. Een donatie voor de schoolreis omdat de ouders van de kinderen 
op deze school niet allemaal kapitaalkrachtig genoeg zijn. € 350 

Stichting Raja, Utrecht. De stichting ondersteunt straatkinderen in Calcutta, India door hen op 
te leiden zodat zij binnen vijf jaar selfsupporting kunnen zijn. € 1.500 

Stichting Matthew28, Gouda. Bijdrage voor de verzorging van kinderen in Port-au-Prince, Haïti.  
 € 1.500 

TV Buytenwegh, Zoetermeer. Een bijdrage voor het organiseren van het rolstoel-tennistoernooi 
op 2, 3 en 4 augustus 2013. € 750 

Stichting Suba Nederland, Nijmegen. Een bijdrage voor een kippenfarm en greenhouse in 
Bondo Nyironge in West Kenia, ten behoeve van weeskinderen. € 1.500 

Nationaal Ouderenfonds, Bunnik. Het ouderenfonds verzorgt samen met vrijwilligers een 
volledig dagje uit voor ouderen die een eenzaam bestaan leiden. € 1.000 

Stichting Oogproject Sri Lanka, Arnhem. Zij verzamelen monturen die vervolgens op basis van 
oogmetingen in Sri Lanka in Nederland worden aangepast en verstuurd. € 1.250 
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Stichting Oekraïne heeft hulp nodig, Gouda. Een bijdrage voor de renovatie van het 
oncologische ziekenhuis in Simferopol, Oekraïne. € 1.500 

Stichting Woord en Daad te Gorinchem. Een bijdrage voor een onderwijsproject in Guatamala-
City van partnerorganisatie AMG. € 1.500 

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Streefkerk, Streefkerk. Bijdrage voor de 
restauratie van de Dorpskerk van Streefkerk. € 1.000 

Open Doors, Ermelo. Een bijdrage voor het verstrekken van microkredieten aan vrouwen in 
Nigeria die weduwe zijn geworden. € 1.000 

 
Stichting Unicoz Onderwijsgroep Zoetermeer – betreft basisschool Het Palet. Een bijdrage voor 

het organiseren van de afscheidsmusical van groep 8 van de basisschool het Palet. € 500 

Stichting Diabetes Fonds, Amersfoort. Een bijdrage voor wetenschappelijk onderzoek naar 
diabetes waaraan meer dan een miljoen mensen in Nederland lijden. € 1.000 

Stichting Junlos con Nosotros, Gennep. Een bijdrage voor het bereiden van maaltijden in de 
gaarkeuken in de wijk la Villa van Granada, Nicaragua.  € 1.500 

Wedstrijdzwemvereniging Racing Club, Den Haag. Een bijdrage voor de aanschaf van 
hartslagmeters die in het water gebruikt kunnen worden. € 350 

Stichting Greenpeace, Amsterdam. Een bijdrage voor “Mission Impossible”  € 350 

Simavi, Haarlem. Simavi wil vrouwen en kinderen in Tabora, Tanzania, toegang geven tot veilig 
drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. € 1.500 

De Vlinderstichting, Wageningen. Een bijdrage voor deze stichting die er alles aan doet om de 
achteruitgang van soorten te stoppen. Combineren met 207. € 350 

Lymfklierkanker Vereniging Nederland, Amersfoort. Een bijdrage voor de ondersteuning van 
patiënten met een vorm van lymfklierkanker. € 1.000 

Ronald McDonald Huis, Leiden . In dit Ronald McDonald Huis in Leiden zorgt een grote groep 
vrijwilligers voor de bewoners. € 1.000 

 
Stichting Wetenschapsfonds Dystonie, Haaren. Een bijdrage voor onderzoek, behandeling en 

genezing naar deze tot op heden ongeneeslijke ziekte. € 1.000 

Stichting Actie Calcutta (SAC), Geldrop. SAC zet zich in voor de ontwikkeling van kansarme 
kinderen in Calcutta, India. € 1.500 
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Stichting Missahoe Wonder, Zoetermeer. Een bijdrage voor de bouw van een weeshuis in 
Kpando, Ghana. € 1.250 

Vrienden van het Holy Land Institute for the Deaf (HLID), Zoetermeer. Bijdrage voor onderwijs 
aan dove en doofblinde kinderen in Jordanië.  € 1.500 

Elisabeth Fonds, Boskoop. Voor de aanschaf van huisraad voor ouderen in Moldavië. Dit gaat 
via de stichting Mensenkinderen in Harderwijk.  Deze heeft al een gift ontvangen zie 094 

Proplan, Gouda. Bijdrage voor de bouw aan een kinderhuis in Bosnië. € 1.000 

World Servants, Wolvega t.b.v. groep Dwingeloo. Bijdrage voor een vrijwilligersgroep die in 
Ghana, Siërra Leone en de Dominicaanse Republiek huizen en klaslokalen helpt bouwen € 1.500 

Stichting Kinderwerk “Het Evangeliewoord”, Voorburg. Bijdrage voor een kampweek in 
augustus voor Haagse en Zoetermeerse kinderen uit achterstandswijken. € 350 

Force, Leidschendam. Bijdrage voor aanschaf van onderwijsvoorzieningen voor visueel gehan-
dicapte leerlingen van de Spire Road School voor basisonderwijs in Jinja, Oeganda € 1.500 

  
School voor visueel gehandicapten in Jinja, Oeganda en Perkins Braillers (soort braille 

machine) 

Kambisa Beheard, Zoetermeer. De stichting helpt debuterende filmmakers en muzikanten om 
hun eerste producties op de markt te brengen. € 750 

Linita, Zoetermeer. Een bijdrage voor het verzorgen van een vakantie voor verstandelijk 
gehandicapten.  € 750 

Stichting Sairam Foundation, Den Haag. Bijdrage voor het schoolgeld voor arme kinderen en het 
opknappen van een speelterrein voor kinderen in Baktapur, Nepal. € 1.500 

Diaconie PGZ Pelgrimskerk, Zoetermeer t.b.v. Commissie Dagtocht Pelgrimskerk. Een bijdrage 
voor de jaarlijkse dagtocht voor de ouderen van de Pelgrimskerk.  € 500 

Terre des Hommes, Den Haag. Bijdrage zodat slachtoffers van kinderuitbuiting in landen als 
Bolivia en Bangladesh kunnen worden opgevangen. € 1.500 

Stichting Rank a Brand, Amsterdam. Rank a Brand is een merkenvergelijkingssite met 
overzichten met hun score op het gebied van duurzaamheid. € 350 

Ronald Mc Donald Kindervallei, Valkenburg a/d/ Geul. Een bijdrage aan dit huis waar ouders 
kunnen logeren dicht bij hun zieke kind. € 1.000 

Stichting Steunfonds Bijzondere Vakanties, Lunteren. Ondersteunt de vakantieweken die 
worden georganiseerd door de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. € 500 

Gereformeerde kerk De Ark, Berkel en Rodenrijs. Een bijdrage voor de aanschaf van een 
beamer.  
 € 1.000 

Stichting Shaare Zedek, Hoornaar. Een bijdrage voor dit ziekenhuis in Jeruzalem, Israël, dat zorg 
geeft aan patiënten ongeacht godsdienst of nationaliteit. € 1.500 
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Scouting Cranenborghgroep, Bleiswijk. Een bijdrage voor het zomerkamp van de welpen in juli 
2013. Welpen zijn jongens en meisjes in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar. € 350 

Protestantse Gemeente Monster, Monster. Vijftien jongeren willen met de opbrengst van hun 
project “Concern America” gaan helpen met het afbouwen van een school in Oeganda € 1.500 

The s(w)inging Company, Zoetermeer. Op 12 en 13 oktober 2013 verzorgt The S(w)inging 
Company in het CKC gebouw te Zoetermeer twee optredens. € 500 

Stichting Manneka Nederland, Elburg. Een bijdrage voor het renoveren van drie waterputten in 
o.a. Bomi in Liberia. € 1.500 

Stichting Health and Education, Ghana. De stichting is twee jaar geleden gestart met de bouw 
van een Junior High School (JHS) in Vea Kulipeeliga, Ghana. € 1.000 

Kerk in Actie, Utrecht. Bijdrage voor de organisatie Tesis die zich in Managua en Puerto 
Cabezas, Nicaragua, inzet om uitbuiting en seksueel geweld tegen vrouwen te voorkomen.€ 1.250 

Stichting Amazone Kinderen, Zoetermeer. Een bijdrage voor deze stichting die per boot in de 
afgelegen dorpen in het Boliviaanse Amazone-gebied medische hulp brengt. € 1.500 

 
Stichting Knowledge for Children, Wierden. Bijdrage aan deze stichting die mensen in de 

plattelandsgebieden van de Noordwest Provincie van Kameroen plaatselijk opleidt tot 
leerkracht en voorlichter zodat zij hun kennis kunnen verspreiden onder de bevolking aldaar.€ 1.500 

Het Nationale Park de Hoge Veluwe, Hoenderloo. Een bijdrage voor het vergroten van het 
leefgebied van de parelmoervlinder. € 350 

Stichting Bantu Anak Anak, Voorburg. Voor de scholing van kinderen door onder meer het 
opknappen van een school in Nandan, Indonesië. € 1.250 

Stichting Rumah Baik, Rotterdam. Stelt zich ten doel goede woningen te bouwen voor de minst 
bedeelden in het noorden van Bali, Indonesië.  € 1.500 

Children’s relief, Krimpen aan de Lek. Een bijdrage aan het Sociaal Centrum Casa Lumina te 
Oradea, Roemenië. € 1.000 

Stichting Cycling out of Poverty, Ubbergen. Een bijdrage voor de stichting die in Kenia, Oeganda 
en Burkina Fasso goede fietsen beschikbaar stelt. € 1.500 

Stichting Foodwatch Nederland, Amsterdam. Een bijdrage voor Foodwatch die de aandacht 
vestigt op soms kwalijke praktijken van de voedsel- en levensmiddelindustrie. € 350 

Mama Cash, Amsterdam. Een bijdrage voor deze stichting die het Sembana Mijoro Center in 
Tananarive, Madagaskar steunt. € 1.500 

Christelijk Mannenensemble Zoetermeer (CMZ), Zoetermeer. Het ensemble treedt regelmatig 
op tijdens kerkdiensten en geeft voor het eerst sinds de oprichting een eigen concert. € 250 

Stichting Stadsmuseum, Zoetermeer. Een bijdrage voor de financiering van educatieve 
projecten zodat kinderen kennis kunnen maken met kunst, cultuur en de 
omgevingsgeschiedenis. € 500 

Protestantse Gemeente Enschede, Enschede. Er zijn al twee kerkgebouwen gesloten, maar men 
wil naar 1 Stadskerk gaan. Daarom wordt de Vredekerk verbouwd tot die Stadskerk. € 1.000 

Stichting Vrienden van Karakter, Ede. Een bijdrage aan dit expertisecentrum voor zorg en kennis 
rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel. € 750 
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Stichting Perron 61, Zoetermeer. De stichting verzorgt tentdagen in Oosterheem. Vier dagen 
lang kunnen kinderen en tieners zich hier ontspannen en met elkaar in contact komen. € 750 

 
Youth-R-Well.COM, Schiedam. Een bijdrage voor het organiseren van onder meer projecten 

voor jongeren met reuma. € 750 

Stichting Kansarmen Roemenië (Stikaro), Schaijk. Stikaro is in 2003 opgericht en heeft 50 
vrijwilligers. Zij bezorgt in Roemenië mensen die het hard nodig hebben een nieuwe bril, 
verdeelt ca 2000 winterkledingpakketten onder de allerarmsten en repareert kapotte daken.€ 1.000 

Stichting Water voor Leven, Gouda. Een bijdrage voor bouw en inrichting van de nieuwe vleugel 
van de technische school te Fogo op de Kaap Verdische eilanden. € 1.500 

Amnesty International afdeling groep 66, Amsterdam. Amnesty International kent landelijk 330 
werkgroepen die zich inzetten voor bekendheid van Amnesty en haar werk. € 500 

Stichting Kattendorp, Harfsen. De stichting is opgericht in 1966 en begonnen met de opvang 
van thuisloze katten. € 250 

Stichting Pan de Vida, Aalten. Een bijdrage voor onder meer de bouw van een kindertehuis in 
Arequipa, Peru. € 1.500 

Stichting Para Games Breda, Breda. Bijdrage voor het organiseren van breedtesportactiviteiten 
tijdens de Para Games Breda 2013, voor mensen met een lichamelijke beperking. € 750 

Stichting Unu Pikin, Den Hoorn. De stichting beheert in Paramaribo, Suriname een sociale 
werkplaats waar schoolmeubilair wordt gemaakt en ook nog een fietsenafdeling heeft. € 1.000 

Stichting Eerlijk Delen te Haarlem. Een bijdrage voor de stichting die een filmproject 
ondersteunt van vijf Palestijnse jongeren uit Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever. € 1.000 

Stichting Kerkgenootschap Evangelische Ontmoetingsgemeente Menorah, Zoetermeer. Een 
bijdrage voor het jongerenwerk nu de gemeente Zoetermeer de huur heeft verdubbeld. € 2.000 

Stichting Jeruzalem Passion, Voorburg. Een bijdrage voor de uitvoering van de “Jeruzalem 
Passion” op 26 oktober 2013. € 350 

Natuurmonumenten, ’s Graveland. Een bijdrage voor de aankoop van landgoed het Keunenhuis 
in Winterswijk. € 350 

Het Passer College vso afdeling de Piloot, Rotterdam. Het betreft een school voor voortgezet 
speciaal onderwijs, met leerlingen die een stoornis hebben in het autistisch spectrum. € 750 

Activisie “de Dijk”, Zoetermeer. Een bijdrage voor het activiteiten-begeleidingscentrum “de 
Dijk”, dat een zinvolle dagbesteding wil bieden aan mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel. € 750 

Stichting Tandem Support, Hendrik-Ido-Ambacht. Een bijdrage voor het werk van deze stichting 
die zoveel mogelijk mensen wil stimuleren verantwoord te sporten en te bewegen. € 750 

Herbergier Zoetermeer, Zoetermeer. Herbergier bestaat uit 15 appartementen waar oudere 
mensen met een geheugenprobleem verblijven omdat zij niet meer zelfstandig kunnen 
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wonen. € 750 

 
Rechts de aan de Zegwaartseweg staande appartementen van Herbergier. Links het 

Thomashuis 

Stichting Los Cachorros, Utrecht. Bijdrage voor het verbeteren van de leefomstandigheden van 
kansarme kinderen in Agacache, midden in de Andes (Peru). € 1.500 

Protestantse Wijkgemeente De Oase, Zoetermeer. Ten gevolge van vandalisme zijn reparaties 
noodzakelijk. € 1.250 

Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland, Amsterdam. Een bijdrage voor het werk van 
deze stichting in de Brooke-kliniek in Mers Matrouh in Egypte.  € 350 

Stichting Nachamoe, Deventer. Een bijdrage voor deze stichting die noodlijdende zieken, 
alleenstaanden en bejaarden “adopteert” in het familie-adoptie-plan in Israël.  € 1.250 

Stichting Zorgboerderij De Hoop, Ter Aar. De zorgboerderij vangt kinderen en ouderen met een 
verstandelijke handicap, lichamelijke of psychosociale problemen op. € 750 

  
Stichting Vrienden van Hospice Bardo, Hoofddorp. Bardo is een tehuis voor mensen in hun 

laatste levensfase en die niet meer thuis kunnen verblijven. € 1.000 

Zoebas Zoetermeer Basketball, Zoetermeer. Zoebas wil vooral voor jongeren een 
laagdrempelige vereniging zijn en houdt bewust de contributie laag. € 500 

Artsen Zonder Grenzen, Amsterdam. Bijdrage voor deze stichting die als internationaal netwerk 
sinds 2012 ook actief is in Syrië. € 1.000 

Hervormde Wijkgemeente Ichthus-Oost, Zoetermeer. Er ontbreekt nog het nodige geld voor 
het afbouwen van de Oosterkerk die een centrum moet worden voor de wijk. € 5.000 

Humanitas Zoetermeer, Zoetermeer. Helpt mensen orde te scheppen in hun administratieve 
chaos. 
 € 500 

Stichting Kaalo Nederland, Amsterdam. Een bijdrage voor deze stichting die een visserijproject 
in de autonome Somalische regio Puntland, in het dorp Eyl, steunt. € 1.500 

Stichting Gastenverblijven VU Medisch Centrum, Amsterdam. Een bijdrage voor het 
gastenverblijf waar partner, familie, vriend(in) van de patiënt kunnen verblijven. € 1.000 
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Stichting Oude Gelderse Kerken, Arnhem. Een bijdrage voor het in stand houden van 
kerkgebouwen. Zij biedt kerkbesturen de helpende hand bij restauratie en onderhoud. € 1.000 

Stichting Manusia Papua, Doesburg. Een bijdrage voor de kraamkliniek in Wamena, West 
Papua,  
 € 1.500 

Stichting Buganala, Ugchelen. Een bijdrage voor de bouw van een kleuterschool bij het Gambia 
College in Brikama, Gambia. € 1.500 

Evangelisch Lutherse Gemeente, Den Haag. Een bijdrage voor de restauratie van de historische 
kerkstoelen van de Lutherse kerk in de binnenstad van Den Haag. € 1.000 

Stichting On Wheels, Maasdijk. De stichting zet zich in voor kinderen, jongeren en volwassenen 
met de ziekte van Duchenne. € 750 

Stichting Semmy, Weesp. Een bijdrage voor het onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. 
 € 1.000 

Stichting Carillon, Zoetermeer. Bijdrage voor het beheer en onderhoud van het carillon in de 
toren van de Oude Kerk in Zoetermeer. € 500 

       

Zoetermeerse Volleybalclub ZoVoc, Zoetermeer. De vereniging heeft 220 leden en wil graag 
sport meer onder de aandacht brengen van jongeren. € 500 

Stichting Jua, Zoetermeer. De stichting zet zich in voor getraumatiseerde meisjes die het 
slachtoffer zijn geworden van geweld of gered zijn van een vroeg of gedwongen huwelijk.€ 1.500 

Stichting Roltours, Zoetermeer. Verzorgt uitstapjes voor bewoners woonzorgcentra in 
Zoetermeer die worden georganiseerd door de afdelingen Activiteitenbegeleiding. € 1.000 

Kon. Wilhelminaschool (KWS), Zoetermeer. De school heeft dringend behoefte aan een 
opbergsysteem voor het documentatiecentrum. € 500 

Prot. Gemeente Zoetermeer - wijk 1 / Oude Kerk Gemeente, Zoetermeer. Een bijdrage voor een 
noodzakelijk aanpassing van de inrichting. € 3.000 

Stichting Meedoen, Gouda (voorheen Stichting Leergeld). Een bijdrage voor hulp aan kinderen 
in Gouda in armoedesituaties. € 500 

Read to Grow (RtG), Handel. RtG verzamelt boeken in de Engelse en Franse taal voor alle 
leeftijden en transporteert deze vanuit Nederland naar projecten in ontwikkelingslanden€ 1.000 

Tear, Zeist (voorheen Tear Fund). Werkt samen met Dorcas en biedt noodhulp aan 
vluchtelingen bij natuurrampen in onder andere Bangladesh, Syrië en Libanon. Heeft al gehad, zie project 167 

Stichting Voedselbank Nederland, Rotterdam. Er worden daar wekelijks voedselpakketten 
uitgedeeld vanuit de 135 vestigingen. € 1.000 

Stichting Horizon Holland Foundation, Den Haag. Bijdrage voor deze stichting die de stichting 
“Pag-Amoma” steunt die op het eiland Mindanao op de Filippijnen weeskinderen helpt. € 1.500 
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Nierstichting, Bussum. Strijdt voor meer donoren, maakt zich hard voor preventie en werkt aan 
een draagbare kunstnier. € 1.000 

Natuurmonumenten, ’s Graveland. Zet zich in voor het in standhouden van natuurgebieden. 
Tevens vervult zij een belangrijke educatieve functie. € 350 

Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord, Zoetermeer. Een bijdrage voor de aanschaf van 
nieuwe stoelen in de Ichthuskerk. € 3.000 

Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord, Zoetermeer. Een bijdrage in de kosten voor het 
organiseren van het “Feest van de Geest” door lokale beeldende kunstenaars hun 
kunstwerken te laten exposeren in de plaatselijke kerken. € 500 

Zoetermeers Koor Invasion, Zoetermeer. Een bijdrage in de kosten van het organiseren van een 
benefiet concert ter ere van het 35 jarig jubileum van de dirigent. De opbrengst van het 
concert gaat naar het Ronald McDonald kinderfonds € 500 

Stichting Vrienden van het Schoutenhuis, Alphen aan den Rijn. Een bijdrage voor deze stichting 
die in het Schoutenhuis een lunchroom exploiteert waar negen mensen met een 
verstandelijke beperking werken. € 750 

 
St Antonius Onderzoekfonds, Nieuwegein. Het onderzoekfonds verricht onderzoek naar hart- 

en vaatziekten. € 1.000 

Dienaressen van de Heer en de Maagd Matara, Den Haag. Een bijdrage voor het medisch 
centrum in Ushetu, Tanzania, waar de zusters mensen helpen die lijden onder ziekten. € 1.500 

Vereniging 1 Eurobank, Den Haag. De vereniging is eerder dit jaar gestart met het 
ondersteunen van mensen die op de grens van de armoede leven of zelfs daar onder. € 350 

Help mij Leven, Bleiswijk. Zet zich in voor straatkinderen in Rio, Brazilië. Deze kinderen leven in 
krottenwijken en zijn verslaafd. Zij worden opgevangen in de huizen van Robert Smits € 1.500 

Stichting Caleopse, Oude Tonge t.b.v. Stichting Vroege Stimulatie Crèche te Paramaribo, 
Suriname. Het betreft de Anniecreche, een dagverblijf voor kinderen met een handicap.  € 1.000 

Diaconie Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord, Zoetermeer. Een bijdrage voor het 
instellen van een noodfonds voor probleemgezinnen in de wijk Buytenwegh/De Leyens.  € 2.000 

EO Metterdaad, Hilversum. Ondersteunt het project van Stichting Woord en Daad die huisjes 
bouwt voor de allerarmsten in de delta van de Ganges en de Brahmaputra in Bangladesh.€ 1.500 

Worldpartners, Bennekom. Een bijdrage voor winterhulp in de Oekraïne. Worldpartners 
verzamelt voedselpakketten voor alleenstaande ouderen die geen (directe) familie hebben.€ 1.500 

M.A.F. Nederland, Harderwijk. MAF regelt vluchten voor dokters naar afgelegen gebieden zoals 
naar Jaja in Zuid-Tanzania waar zij spreekuur houden in het enige ziekenhuis daar. € 1.000 

Stichting Vogelklas Karel Schot, Rotterdam. De stichting verzorgt zieke, gewonde en jonge 
vogels, egels en vleermuizen die in of rond Rotterdam gevonden worden. € 350 

Stichting Huisvesting Navigators Studentenvereniging Groningen (N.S.G.), Groningen. De N.S.G. 
is met 430 leden één van de vier grootste christelijke studentenverenigingen. € 500 
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Stichting 1000 Kaarsjes voor Juultje, ’s-Hertogenbosch. Er moet nog heel veel onderzoek 
gedaan worden naar de zeldzame en levensbedreigende ziekte Langerhans Cel Histiocytose.  
 € 1.000 

Stichting Hester, Den Haag. Stichting Hester steunt vanuit Nederland het vrouwenopvanghuis 
Casa Amiga, in de grensstad Ciudad Juarez, Mexico. € 1.500 

    
Stichting Mariëtte's Child Care, Castricum. Bijdrage voor de opvang en opvoeding van 

weeskinderen in het kindertehuis Hanukkah in Ghana.  € 1.500 

Oranje Nassau College, Zoetermeer. De afdeling Leerweg-ondersteunend onderwijs (LWOO) 
van het ONC organiseert jaarlijks een aantal kennismakingsdagen. € 500 

Amateurtuindersvereniging (ATV) Levenslust, Zoetermeer. De gift zal worden gebruikt om 
tuingereedschap te vervangen of te vernieuwen. € 350 

Stichting ZoBeRo, Benthuizen. Er heerst nog veel armoede in Roemenië, circa 41% van de 
bevolking heeft veel moeite om rond te komen. De gift is voor het transport van 
hulpgoederen € 750 

Stichting Vrienden van Kelediang, Groningen. De stichting ondersteunt een naaischool in 
Dianna, Senegal. € 1.000 

Stichting Kerkvoogdij Interkerkelijk Algarve Pastoraat (I.A.P.), Velp. Het I.A.P. doet veel sociaal 
werk onder de overwinteraars aldaar. € 750 

Protestantse Wijk Gemeente (PWG) “De Regenboog”, Zoetermeer. Bijdrage voor het opvoeren 
van de musical Ruth. € 500 

Vierstroom / Vivaldi, Zoetermeer. Bijdrage voor de aanschaf van een i-pad zodat deze in Vivaldi 
kan worden gebruikt voor het geven van geheugentrainingen aan de cliënten. € 750 

Muziekvereniging M.E.T.R.O., Scheveningen. M.E.T.R.O. stelt zich ten doel muziek maken 
bereikbaar te maken voor jong en oud. € 350 

Stichting Woudse Venen, Johannes Postschool, Hazerswoude-dorp. Het schoolplein van de 
Johannes Postschool uit de 70-er jaren dient te worden heringericht. € 350 

Protestantse Wijkgemeente “De Regenboog”, Zoetermeer. Willen met een aanpassing van het 
kerkgebouw een eigen ruimte voor de jongeren realiseren. € 2.500 

Stichting Kledingbank met elkaar, voor elkaar, Zoetermeer. De kledingbank wil op 13-11-2013 
een 2e winkel openen maar heeft zelf geen middelen om de inrichting ervan te betalen. € 1.000 

Samenwerkende Hulp Organisaties, Den Haag. Noodhulp na de verwoestende orkaan op de 
Filippijnen  
in november 2013. € 5.000 

Beatrixschool, Pijnacker. Een bijdrage voor de realisatie van een “Groen plein” voor de 
Beatrixschool. € 350 

Kind van Ghana, Arnhem. Zet zich sinds 2011 in voor het onderhouden van een 
kinderdagverblijf in Kona, Ghana. € 1.250 

Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids, Zoetermeer. De afdeling Passie heeft voor haar 
voorstelling een polyesterdoek nodig van voorgeschreven kwaliteit en afmeting. € 500 
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Stichting Nationaal Epilepsiefonds, Houten. Bijdrage voor de aanschaf van een speciale 
hangmat voor gehandicapten die meegaan op begeleide vakantiereizen van het 
Epilepsiefonds. € 500 

 
Creagroep Violet van het Kerkelijk Centrum De Regenboog, Zoetermeer. In de Creagroep 

handwerken de dames, de heren knutselen met hout voor het goede doel. € 350 

Stichting De Dansende Rollers, Alphen aan den Rijn. De stichting die het lesgeld voor de leden 
die mindervalide zijn, laag houdt, wil toch graag jaarlijkse activiteiten blijven organiseren. € 750 

Stichting Noodhulp Filippijnen/Bahay Aurora, ’s Hertogenbosch. In kindertehuis Bahay Aurora 
in Baras op het eiland Luzon, Filippijnen, worden 45 straatkinderen opgevangen.  € 1.500 

Stichting Laurens t.b.v. de Oudelandse Hof te Berkel en Rodenrijs. Een bijdrage in de kosten 
voor het aanpassen van de dakterrassen van dit woonzorgcentrum. € 750 

Stichting Chimding, Lisse. De stichting zet zich in voor de verbetering van de 
leefomstandigheden van kinderen in onder meer de bergdorpen Chimding, Chyangshar en 
Kerung in Nepal. € 1.500 

Stichting Jarikin, De Lier. 80% van de bevolking in Port-au-Prince, Haïti leeft onder het 
bestaansminimum. De stichting zet zich voor deze mensen in.  € 1.500 

Stichting Hart voor Haïti, Zeewolde. Bijdrage voor het kinderdorp Bon Repos in Port-au-Prince, 
Haïti. Een bijdrage voor het werk van dit opvanghuis  € 1.500 

Stichting in de Vrijheid te Wemeldinge. Bijdrage voor het werk van dit opvanghuis voor alcohol 
en drugsverslaafden. € 1.000 

Stichting Westfriesland voor Burundi, Hoorn. Hebben al bereikt dat veel kinderen in Burundi in 
het dorpje Ruziba naar school gaan. Nu nog het vervolgonderwijs. € 1.500 

Nederlandse Ongeval Stichting, Amerongen. Doel: het verbeteren van de zorg voor patiënten 
na een ongeval. € 1.000 

     
Randstad Brass Adventure, Den Haag. Een bijdrage voor deze brassband, die flink gekort is in de 

subsidie van ondermeer de gemeente. € 350 

Stichting En Classe, Amsterdam. Zet zich in voor het verbeteren van scholen in Congo. Het 
huidige project betreft een school in Gombe, een commune in het centrum van Kinshasa. € 1.500 

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid, Amsterdam. Verzorgt wekelijks workshops 
in circa 30 asielzoekerscentra. € 350 

YMCA Nederland / “Houd Hoop Levend”, Utrecht. YMCA Oost-Jeruzalem en de YWCA Palestina 
houden een actie om d.m.v. het herplanten van olijfbomen in de Palestijnse gebieden. € 1.000 

Stichting Steun aan Kinderen Overzee (SAKO), Terneuzen. SAKO ondersteunt momenteel 9 
projecten in Bangladesh. Deze gift is bestemd voor diverse doelen. € 1.500 
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Stichting Earlybirds, Middenmeer. Maakt fotorapportages van prematuur geboren baby's en 
geeft de ouders een fotoboek ervan cadeau om ze toch nog een positief beeld te geven. € 350 

Stichting Kindia, Son en Breugel. In Jawala Home, Zuidoost India wonen zo'n 30 meisjes en 
vrouwen uit de lagere klasse met een verstandelijke of visuele beperking of autisme.  € 1.500 

Vereniging Hendrik de Keijser, Amsterdam. De vereniging zet zich in voor het behoud van 
architectonisch- of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. € 500 

Stichting Laurens t.b.v. Hergerborch, Berkel en Rodenrijs. Een bijdrage voor een uitstapje voor 
de ouderen van woonzorgcentrum Hergerborch. € 350 

Prinses Beatrix Spierfonds te Den Haag. Ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar de 
oorzaak van deze ziekten, en de behandeling en de genezing ervan. € 1.000 

Stichting Hermon Living Water Ministries, Hattem. Zet zich in voor “Hope for Dalits”, een 
project voor de vernieuwing van toiletten voor de school op de campus van het kindertehuis 
in de provincie Andhra Pradesh in India. Het betreft de allerarmsten: de Dalits. € 1.500 

Stichting Foodstep, Eindhoven. Zet zich in voor de (300) kinderen in de kindergevangenis bij 
Kampala, Oeganda. Zij geeft voedsel, schone kleren en professionele medische zorg. € 1.500 

Stichting Anakita, Haarlem. Zorgt voor onderdak, voeding en onderwijs voor kinderen in Petak, 
Bali (Indonesië). Een bijdrage voor de realisatie van een waterput daar. € 1.500 

Basisschool De Meerpaal te Zoetermeer. Een bijdrage voor het organiseren van het schoolkamp 
voor groep 8; voor de meeste ouders is 100 voor dit schoolkamp moeilijk op te brengen. € 500 

Sportvereniging Kameleon, Den Haag. Bijdrage in de bekostiging om het mogelijk te maken 
mensen met een lichamelijke beperking in Den Haag en omringende gemeenten te laten 
sporten. € 750 

Stichting Rigdzin, Aartswoud. Voor een onderwijsproject voor diverse groepen Tibetaanse 
kinderen en jongeren om basisonderwijs en vakopleidingen mogelijk te maken. € 1.500 

Stichting Little John, Putten. Kiev, Oekraïne, telt al 25.000 straatkinderen. De stichting steunt 
gezinnen die in schrijnende armoede leven. € 1.250 

 
Stichting Orion, Maasland. Voor hulp aan een revalidatiecentrum in Nsawam, Ghana, waar 

jaarlijks circa 500 patiënten worden opgenomen. € 1.500 

Stichting Jozua te Zoetermeer. Een bijdrage voor het aanschaffen van voedselpakketten t.b.v. 
zeer arme mensen in Roemenië die veel extra steun nodig hebben. € 1.250 

Kinderkoor De Rokkertjes, Zoetermeer. Het kinderkoor dat is verbonden aan de RK kerk “de 
Wijngaard” in Zoetermeer, viert dit jaar het 25-jarig jubileum. Een feestelijk bijdrage. € 500 

Protestantse Wijkgemeente Laak, Den Haag. Een bijdrage voor het Alleencafé. De Protestantse 
wijkgemeente Kerk in Laak geeft hier gelegenheid tot ontmoeting. € 750 

Hervormde Morgenster Gemeente, Zoetermeer. Een bijdrage voor het vervangen van het doek 
achter de latten van het plafond van de kerk voor verbetering van de akoestiek. € 3.000 
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Stichting Haagse vakantiekampen Binnenstadsjeugd (Stib), Den Haag. Een bijdrage voor het 
werk van Stib, een stichting die elk jaar een zomerkamp organiseert voor kinderen.  € 350 

Stichting Mensenkinderen, Nunspeet. Een bijdrage voor het verstrekken van voedselpakketten 
aan straatarme mensen in Moldavië om hen de wintermaanden door te helpen. € 1.000 

Stichting Elimu Holland helpt Kenia, Den Haag. Een bijdrage voor het project Studiebeurzen in 
Kenia waardoor 100 leerlingen een extra steuntje in rug krijgen.  € 1.500 

Gereformeerde Wijkgemeente Pelgrimskerk, Zoetermeer. De moederklok in de kerk moet 
vervangen worden zodat de tijd, hoog in de toren, weer goed wordt aangegeven. € 3.000 

Stichting Mercy International, Zoetermeer. Beheert drie kinderopvangcentra voor in totaal 150 
kinderen zonder stabiele thuissituatie en een school voor meer dan 1000 kinderen. € 1.500 

Stichting Een gift voor Gist, Zoetermeer. Gastro Intestinale Stoma Tumor (GIST) is een zeldzame 
vorm van kanker die jaarlijks circa 250 nieuwe patiënten treft. € 1.000 

Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam (BAR) voorheen Klinkerfonds, Rotterdam. De 
bezoekgroep zet zich in om “geklinkerden” (asielzoekers) die in het detentiecentrum in 
Rotterdam zitten omdat zij geen papieren hebben en uitgezet moeten worden, te helpen. € 500 

New Dutch Connections, Utrecht. Zet zich in voor het slagen van de multiculturele en multireli-
gieuze samenleving in Nederland. Makers van de voorstelling “ As I left my Father’s House”€ 350 

Actionaid Nederland, Amsterdam. Actionaid wil met “Sisters” programma vrouwen op het 
platteland van landen als Zimbabwe, Oeganda en Kenia helpen zich te organiseren.  € 1.500 

 
Stichting Vrienden van de Dorpskerk, Berkel en Rodenrijs. Een bijdrage voor de restauratie en 

het onderhoud van de kerk en de inrichting in Berkel en Rodenrijs. € 1.000 

The Well Foundation Nederland, Putten. Verleent hulp in Shire en omgeving in de noordelijke 
provincie Tigray in Ethiopië. Zij wil nu het “Pelgrimshoeve Bijenproject” starten.  € 1.500 

Stichting De Oude Gracht, Amsterdam. Bijdrage aan de bouw van een Bloedbank in de nieuwe 
uitbreiding van ziekenhuis Monkole in Kinshasa in de Democratische Republiek Congo. € 1.500 

Stichting Pater Ted Bandsma Villaverde, Stompwijk. Ondersteunt in Villaverde op de Filippijnen 
een school en een internaat. Zij wil daar nu ook een weeshuis realiseren. € 1.500 

Exodus Nederland, Leiden. Exodus Nederland ontwikkelt een digitaal forum waarop kinderen 
waarvan vader of moeder in de gevangenis zitten en voor hun andere familieleden met elkaar 
in contact kunnen komen en informatie kunnen uitwisselen. € 500 

Stichting Sukacita, Etten Leur. Sukacita heeft op Bali, Indonesië, een kenniscentrum opgericht in 
Gianyar waar leerkrachten van speciale scholen en de bevolking kennis kunnen opdoen over 
kinderen met een verstandelijke beperking zodat meer begrip ontstaat voor deze kinderen.€ 1.500 
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Liduina Basisschool, Den Haag. De school wil extra aandacht geven aan leerlingen die op zoek 
zijn naar meer uitdaging en verdieping. € 350 

Stichting Care Foundation the Gambia te Haarlem. De doelstelling is het verbeteren van de 
levensomstandigheden van de bevolking van The Gambia. € 1.500 

 

Het totaal aan projecten in 2013 € 354.350,- 
 

Er zijn in 2013 aan 356 goede doelen een financiële bijdrage toegekend. In onderstaande grafiek is 
aangeven hoe deze per regio zijn verdeeld. 

 

 

 


