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Stichting Go-kit, Indonesië 
Om voor 7 gehandicapten te zorgen voor de benodigde medische zorg of 

aanpassingen, scholing en benodigdheden tot start van een eigen bedrijf of het 

vinden van een baan in Boyolali. 

Bijdrage: € 3.500 

 

Wederopbouw Wetro, Rotterdam 
Voor de wederopbouw van het clubhuis van scoutinggroep Wetro in Rotterdam. 

Het geld werd ingezet voor de inrichting van de keuken, hang- en sluitwerk, en 

het sanitair (toiletten en douche). 

Bijdrage: € 5.000 

 

Stichting Rumah Baik, Bali 
Voor het bouwen van nieuwe, degelijke huisjes en daarmee ook het creëren van werkgelegenheid in 

de regio Buleleng. 

Bijdrage: € 5.000 

 

Care for Natural, Gambia 
Voor de Umbrella Hut in de vrouwentuin van Mariamakunda waar de kinderen kunnen laten slapen 

als de vrouwen werken. En om de vrouwen voor te lichten op het gebied van land-/tuinbouw en 

andere zaken hoe om te gaan met de natuur, anticonceptie, aids etc. 

Bijdrage: € 4.500 

 

Eco Flores, Indonesië 
Voor de eerste druk van educatief onderwijsmateriaal voor lagere scholen om kinderen een 

duurzamer gedrag met betrekking tot afval aan te leren. 

Bijdrage: € 3.405 

 

Stichting Kinderen van Kenya, Kenia 
Voor het uitbreiden van het aantal klaslokalen van de Concordia Primary School in Nguu tatu; een 

uitgestrekt buitengebied van Mombasa. 

Bijdrage: € 5.000 

 

Marni Medical Care, India 
Voor de bouw en inrichting van een medische kliniek voor kansarme vrouwen en kinderen op 

schoolcomplex Marni in Bodhgaya, India. 

Bijdrage: € 5.000 

 

Laat Ze Maar Lachen, Nederland 
Laat Ze Maar Lachen organiseert maandelijks uitjes, voor kinderen die onder de armoedegrens 

leven, in 6 steden in Nederland, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en 

Maastricht. 

Bijdrage: € 4.650 

 

Stichting Kiran Namaste, Nepal 
Voor de aankoop van 45 houten zitbanken en 125 stoelen ten bate van het nieuwe Kiran Namaste-

huis Kathmandu voor 12 alleenstaande moeders en 65 kinderen. 

Bijdrage:€ 4.475 

 


