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Algemeen 

Al onze medewerkers zijn vrijwilliger. Na aftrek van alle kosten en belastingen blijft het niet uitbetaalde 

salaris van de medewerkers over. Om deze reden verdienen zij het (alleen) recht om een aanvraag te doen 

voor een het geven van een gift. Een aanvraag zonder ondersteuning van een medewerker wordt niet in 

behandeling genomen 

 

Bij de beoordeling van een aanvraag 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. 

b De politieke, religieuze of andere achtergronden van een aanvraag spelen geen rol; doeleinden 

mogen echter niet politiek omstreden zijn. 

De direct geloofsgerelateerde aanvragen komen niet voor een financiële ondersteuning in 

aanmerking. 

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 goede doelen beheert en/of ondersteunt, kunnen maximaal 3 goede doelen van 

deze instelling ondersteund worden. Zowel een algemene actie als een specifiek doel kunnen 

ondersteund worden. 

d De doeleinden behoeven geen “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 een bijgewerkt overzicht van de toewijzingen 

bijgehouden. 

g Giften worden alleen verstrekt aan instellingen met een Nederlandse bankrekening en dat 

geen privébankrekening mag zijn.  

h Er worden geen giften aan particulieren verstrekt. 
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1. Toegekende goede doelen 2014 
001 Stichting Zorg Buitengewoon Zoetermeer (ZBGZ)/Zorgboerderij Swaenensteyn, Zoetermeer. 

Zet zich in voor kinderen met een beperking en werkt samen met Zorgboerderij Swaenensteyn 

in Zoetermeer. € 1.000 

002 Kerk in Actie, Utrecht. CARDS, de Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie zet zich voor 

een betere toekomst voor Dalit kinderen in India. € 1.500 

          
003 Stichting Mercy Ships, Rotterdam. Het ziekenhuisschip de Africa Mercy is momenteel in 

Congo. De artsen en zorgverleners verrichten er in 10 maanden tijd 3300 operaties en 21.000 

oog- en tandbehandelingen voor de allerarmsten in Afrika. € 1.500 

004 Stichting Amref Nederland, Leiden. Amref Flying Doctors leidt in diverse landen in Afrika 

verloskundigen op. € 1.000 

005 Stichting VUmc Fonds – Alzheimercentrum, Amsterdam. Een bijdrage voor het 

wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van deze ziekte. € 1.000 

006 Kinderfonds MAMAS, Laren (NH). Kinderfonds MAMAS steunt de vrouwen in Zuid Afrika die 

zich in eigen projecten inzetten voor het geven van voeding, medische hulp en de veiligheid van 

duizenden peuters in de vorm van dagelijkse structurele zorg € 1.500 

007 Stichting Vrienden van het Jacobshospice, Den Haag. Het hospice biedt een thuis-

vervangende situatie voor mensen die nog maar kort te leven hebben. € 1.000 

 
008 Niketan, Pijnacker. Een bijdrage voor het Moeder en Kind zorgproject in Bangladesh. € 1.500 

009 Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN), Den Haag. Neurofibromatose is de 

verzamelnaam van een aantal erfelijke aandoeningen die vooral het huid-, bind- en zenuwweefsel 

aantast. De NFVN zet zich in voor deze patiënten. € 1.000 

010 Duchenne Parent Project, Veenendaal. Een bijdrage voor het wetenschappelijk onderzoek ten 

behoeve van de genezing of behandeling van Duchenne spierdystrofie. € 1.000 

011 Stichting Machamu Nachamu Ami, Ede. Een bijdrage voor de Chanoeka Actie die 

voedselpakketten verzorgt voor de mensen die onder de armoedegrens leven in Israël. € 1.250 

012 Stichting Care for Family, Waddinxveen. Deelt om de veertien dagen aan circa 130 kansarme 

gezinnen in Waddinxveen en omgeving die in de (financiële) problemen zijn geraakt, 

voedselpakketten uit. € 750 
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013 Exodus Nederland, Leiden. Zet zich met ruim 1700 vrijwilligers in om mensen te helpen die uit 

de criminaliteit willen stappen. In elf “aanloophuizen” kunnen ex-gedetineerden terecht voor 

hulp bij het zoeken naar werk en huisvesting. € 750 

014 Stichting De Brug, Hardenberg. Verzorgt onder meer beroepsopleidingen voor weeskinderen 

in de armste gebieden van Cambodja. € 1.500 

015 Homeless Child, Eijsden. Een bijdrage voor de bouw van twee tehuizen voor de huisvesting van 

meisjes en jongens in Honduras. € 1.500 

016 Stichting Rolstoelen Tunesië, Hazerswoude-Dorp. Een bijdrage in de transportkosten 

(zeecontainer) om de verzamelde hulpmiddelen op de plaats van bestemming te krijgen. € 750 

017 Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland, Berkel en Rodenrijs. Een bijdrage voor de 

aanschaf van een grote spoelbak en tuinverlichting voor het hospice. € 1.000 

 

018 Stichting Bali Bundar, Alphen ad Rijn. Biedt hulp en bijstand aan Balinese kinderen die door 

armoede en/of sociale en economische problemen medisch-sociale zorg nodig hebben. € 1.500 

019 Youth for Christ Zoetermeer, Jeugdhonk Justabreak, Zoetermeer. Een bijdrage voor het 

inrichten van het jeugdhonk (tafels, stoelen, banken serviesgoed etc.). € 500 

020 Hersenstichting Nederland, Den Haag. Wil de maatschappelijke participatie van mensen met 

een hersenaandoening vergroten. € 1.000 

021 Stichting Dutch Dental Care Foundation (DDC), Wassenaar. Zendt ieder voor- en najaar 

tandheelkundige teams uit naar Kenia.  € 1.500 

 
Poetsles in Kenia 

022 Stichting Vrienden van Julianahof, Leidschendam. In Julianahof wonen 27 mensen met een 

verstandelijke handicap. € 750 

023 Katholieke Bond van Ouderen (KBO), Stompwijk. In 2014 bestaat zij 50 jaar, een bijdrage 

voor het organiseren van een feestelijke ontmoeting. € 350 

024 Stichting Santé Pour Tous, Amsterdam. Biedt in Marokko arme kinderen en volwassenen 

kosteloos medische zorg aan en onderwijs aan lokale artsen en verpleegkundigen. € 1.500 

025 Stichting Stop Loverboys NU, Alphen aan den Rijn. Zet zich in voor de strijd tegen loverboys 

en wil de slachtoffers een veilig onderkomen bieden. € 1.000 
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026 Stichting Dierenlot, Utrecht. Dierenlot geeft financiële steun aan lokale en regionale 

dierenhulpverleners in Nederland. € 350 

027 Medisch Comité Nederland – Vietnam (MCNV), Amsterdam. Het MCNV geeft sinds 1968 

medische hulp aan Vietnam. € 1.500 

 
Medische hulp sinds 1968 in Vietnam 

028 Oratorium Vereniging Bolsward (OVB), Balk. De OVB voert jaarlijks grote klassieke religieuze 

werken uit zoals onder meer de Mattheus Passion.  € 350 

029 Vrienden van Mikumi, Voerendaal. Het Childsupport project is om de kinderen van het St. 

Kizito Hospital in Mikumi, Tanzania een goede schoolopleiding te bieden. € 1.500 

030 Stichting VUmc Fonds, Amsterdam. Voor het project Doctor2doctor om de kwaliteit van de 

medische zorg in het Keniaanse hospitaal in Eldoret op een hoger plan te brengen. € 1.000 

031 Stichting Present, Zoetermeer. Zet zich in om klussen en sociale activiteiten uit te voeren 

voor probleemgezinnen in Zoetermeer. Alle kerken in Zoetermeer steunen dit initiatief. € 500 

032 Scouting Klimopgroep, Waddinxveen. Een bijdrage voor de realisatie van de nieuwbouw voor 

de scouting Klimopgroep. € 350 

033 Lilianefonds, Den Bosch. Biedt hulp op maat aan kinderen met een handicap in San Jose, 

Filipijnen. € 1.000 

034 Bond tegen Vloeken, Veenendaal. Een bijdrage voor de bekostiging van posters etc. waarop 

aandacht wordt gevraagd voor respectvol taalgebruik, bovenal tegen het vloeken. € 350 

035 Stichting Dansende Wielen, Katwijk. Voor vervanging van de geluidsinstallatie van deze 

rolstoeldansgroep. € 350 

036 Stichting Dr. F.C. Kamm, Brielle. Steunt in Sorong een internaat met studiebeurzen voor 

jonge mensen vanuit de oorspronkelijke bevolking: de Papua's. € 1.500 

 
Een internaat in Sorong Papua 

037 Stichting Manasu, Zoetermeer. Voor kansarme kinderen in twee tehuizen: het Radha Kishan 

Home in Hyderabad en het Manasu Girl Care Center in Vishakapatnam, India. Manasu (“uit het 

hart”) verbetert de leefomstandigheden in deze tehuizen. € 1.500 
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038 Stichting Vrienden van Hospice, Wassenaar. Het hospice staat open voor iedereen die 

ongeneeslijk ziek is. € 1.000 

039 Vereniging Montessorischool, Wassenaar. Een bijdrage voor het herinrichten van het 

schoolplein met allerlei attributen. € 350 

040 Stichting Wij Steunen Kenia (WSK), Zoetermeer. WSK steunt de Mwereni  en de Mahuruni 

basisschool in het Kwale district ten zuiden van Mombasa in Kenia. € 1.250 

041 De Vlinderstichting, Wageningen. Wil de vlinder- en libellenstand beschermen, behouden en 

uitbreiden door onderzoek gericht op betere leefomstandigheden. € 350 

042 Stichting Liliane Fonds, ’s Hertogenbosch. Biedt hulp op maat aan kinderen met een handicap 

in onder meer India door het aanbieden van revalidatie. € 1.000 

043 Plan Nederland, Amsterdam. Een bijdrage voor het project Girls First op de Filippijnen voor 

het realiseren van betere kansen voor meisjes. € 1.500 

      

044 Stichting Proplan, Gouda. Voor de bouw van een gezinsvervangend kindertehuis ter vervanging 

van het huidige zorgcentrum Emmaus in Klokotnica in N.O. Bosnië. € 1.000 

046 Stichting Tibet Fonds Dolma, Vlissingen. Zet zich in voor de bouw van huizen in een 

vluchtelingenkamp in Dharamsala, China. € 1.500 

048 Boksvereniging Haagse Directe, Den Haag. Bij deze vereniging is iedereen welkom om te 

boksen. € 350 

049 Prinses Margrietschool, Zoetermeer. Wegens bezuinigingen is er geen budget voor het 

opvoeren van de jaarlijkse musical door groep 8. Een bijdrage wordt gevraagd € 500 

050 Stichting Holten Bedanda, Holten. Zet zich in om op de eilanden Catuno, Cajar en Canafak, 

Guinee-Bissau, 120 huishoudens van schoon drinkwater te voorzien. € 1.500 

051 Prinses Amaliaschool, Zoetermeer. Een bijdrage voor het opvoeren van een musical door groep 

8 die aan het eind van het jaar afscheid neemt van de basisschool. € 500 

052 SchuldHulpMaatje (SHMZ), Zoetermeer. Een bijdrage zodat SHMZ Zoetermeerse gezinnen 

die in de financiële problemen zijn geraakt kan helpen d.m.v. sociale en praktische ondersteuning 

om zo hun zelfredzaamheid te vergroten € 1.000 

 
054 Stichting Hulp Letland, Berkel en Rodenrijs. Voor de aanschaf van keukenmaterialen, 

naaimachines en een digitale microscoop voor de dorpsschool in Straupe in Letland € 1.000 

055 Protestantse Gemeente Zoetermeer, Oosterkerk, Zoetermeer. Voor de inrichting (stoelen) 

van de Oosterkerk in de wijk Oosterheem. € 3.000 
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056 Stichting Signaalhond Nederland, Gasselte. Traint met behulp van professionele trainers de 

eigen hond van slechthorenden en doven. € 1.000 

057 Stichting Familieverblijf Lange Land Ziekenhuis, Zoetermeer. Verzorgt opvang van ouders van 

zieke kinderen en familieleden van patiënten die in het Lange Land Ziekenhuis liggen. € 1.000 

058 Stichting Red een Kind, Zwolle. In Burundi leeft 68% van de bevolking in grote armoede als 

gevolg van de burgeroorlog tussen de Hutu's en de Tutsi's. € 1.500 

060 Doopsgezinde Gemeente, Wageningen t.b.v. New Safina. Voor het geven van onderdak en 

levensonderhoud aan weeskinderen in het tehuis “New Safina” in Shirati, Tanzania. € 1.500 

 
061 Zeehondencrèche Lenie ’t Hart, Pieterburen. Een bijdrage voor de zeehondencrèche die als 

doel heeft het redden van zeehonden d.m.v. onderzoek, genezing en verzorging.  € 350 

062 Stichting Hulp aan Polen te Zoetermeer. Een bijdrage in de kosten van het transport 

(brandstof, tolwegen en huur vrachtwagen) van hulpgoederen. € 750 

063 Gevangenenzorg Nederland, Zoetermeer. Een bijdrage voor gevangenen en hun familie om hen 

te ondersteunen tijdens het verblijf in de gevangenis en in de periode daarna. € 750 

064 Stichting Vier het Leven, Huizen. Begeleidt ouderen die veelal thuis zitten en het contact 

met anderen dreigen te verliezen, naar film-, concert- en theatervoorstellingen. € 350 

065 Vrienden van Ipse de Bruggen, locatie Pernisstraat, Zoetermeer. Een bijdrage zodat de 12 

mensen met een verstandelijke handicap die hier wonen een weekend uit kunnen. € 750 

066 KWF Kankerbestrijding, Amsterdam. Een bijdrage voor het kankeronderzoek dat nog altijd 

heel veel geld kost. € 1.500 

067 Gereformeerd Jeugdwerk Zoetermeer, Zoetermeer. Een bijdrage voor het organiseren van 

de jaarlijkse kampweek voor kinderen van 7 t/m 12 jaar (Jeugdkamp 1). € 500 

068 Stichting Weeshuis Sri Lanka, Den Haag. Graag een bijdrage om voor 128 verweesde en 

verlaten kinderen in Sri Lanka schoolboeken, schooltassen, etc.te kunnen aanschaffen € 1.500 

    
Zij geven het weeshuis een gezicht 

069 JW Support, Zoetermeer. Een bijdrage voor het project “Tailoring”, een vakopleiding in een 

van de sloppenwijken van Dhaka, Bangladesh. € 1.500 

070 Stichting Onderwijsbevordering NW-Tanzania (Shoma), Hoogeveen. Bijdrage voor scholing 

van (wees)kinderen in de omgeving van Rubya in de provincie Kagera in Tanzania. € 1.500 

071 Stichting Wollega – Ethiopië, Driehuizen. Voor het geven van voorlichting in de regio Wollega 

in het westen van Ethiopië over de aanpak van de ziekte elephantiasis. Deze ziekte ontstaat 

doordat bepaalde mineralen uit de bodem via de voeten binnendringen en het lymfesysteem 

beschadigen. € 1.000 
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072 Mother & Child Foundation, Tegelen. In Bagerhat, een plaats 100 km van Khulna in Bangladesh, 

geeft de Bagerhat Mother & Child Organization prenatale, natale en postnatale zorg aan de 

bevolking daar. € 1.500 

 

074 Vrienden van Ipse de Bruggen, Zoetermeer. Een bijdrage voor een midweek naar Drenthe 

voor de 12 bewoners van woonvoorziening Cadmiumgeel en hun 6 begeleiders € 750 

075 World Vision, Amersfoort. Traint met hulp van lokale partners in landen als Oeganda, 

Tanzania, Ethiopië en Zimbabwe gezondheidswerkers en leidt verloskundigen op.  € 1.500 

076 Stichting Jarige Job (SJJ) te Rotterdam. SJJ wil kinderen in armoede een verjaardagsbox 

geven, zij distribueerde in 2013 in totaal 12.000 boxen. € 500 

077 SOS Kinderdorpen, Amsterdam. SOS Kinderdorpen Nederland financiert 15 kinderdorpen in 

diverse ontwikkelingslanden. Daar vinden kinderen zonder ouders een veilig thuis. € 1.500 

078 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, IJmuiden. Een bijdrage voor de aanschaf van 

uitrusting zoals speciale handschoenen, overlevingspakken etc. en voor de training. € 1.000 

079 Stichting Zending over Grenzen, Almere. Een bijdrage voor voedsel, kleding, dekens en 

stookhout voor de allerarmsten in Oost Europa, in onder meer Moldavië.  € 1.500 

080 Museum “De Bommelzolder”, Zoeterwoude. Het betreft een privémuseum waarin het werk van 

Marten Toonder wordt vertoond. Een bijdrage voor de aanschaf van een laserprinter € 250 

083 M.A.F. Nederland, Harderwijk. Vliegt in Congo met acht vliegtuigen om artsen, medicijnen, 

bouwmaterialen, voedsel, zendelingen op moeilijk bereikbare plaatsen te brengen. € 1.250 

 
084 Christenen voor Israël, Nijkerk. De stichting helpt overlevenden van de holocaust in Israël 

om hun trauma's te beheersen en te verwerken voor zover dat mogelijk is. € 1.000 

085 Christelijke Gemengde Zangvereniging Asaf, Moerkapelle. De zangvereniging treedt op 22 

maart op tijdens een zangavond in Moerkapelle. € 350 

087 P.C.I. (Parochiële Charitatieve Instelling) Heilige Nicolaas Parochie, Zoetermeer. Een bijdrage 

voor hulp aan mensen in nood in de gemeente Zoetermeer. € 1.000 

088 Oranjestichting Zoetermeer, Zoetermeer. Geeft tijdens Koningsdag jonge musici gelegenheid 

tot optreden. Een bijdrage voor de huur van een podium. € 500 

089 Stichting Umeed, Amsterdam. Umeed steunt de Samuel Memorial Foundation die in het dorp 

Chak 113 en omgeving in Lahore, Pakistan, de mensen goed onderwijs willen geven. € 1.500 



Toegekende goede doelen 2014   Pelgrimshoeve 

 

9 

090 Stichting Theaterhart, Zoetermeer. Loser is een theatervoorstelling voor 

basisschoolleerlingen van groep 6,7 en 8 over pesten tegen pesten.  € 500 

 
Loser is een theatervoorstelling tegen pesten 

091 Stichting Buru Nyakwere Nederland (SBNN), Hulst. Bijdrage voor de bouw van het laatste 

lokaal van het Ombugo PS school-lokalen-project in de plaats Homa Bay (Kenia). € 1.500 

092 Stichting de Hoeksche Waardse Truckers, Oud Beijerland. Op Koningsdag bezorgen 

vrijwilligers gehandicapten een mooie, gezellige dag. € 750 

093 Stichting voor een Menselijk bestaan in Ghana, Schoonhoven. Een bijdrage voor de bouw van 

woningen voor verstoten gehandicapte leprapatiënten in Ho, Ghana. € 1.500 

094 Parkinson Vereniging, Bunnik. De vereniging initieert en subsidieert onderzoek, voornamelijk 

projecten die resultaat kunnen opleveren voor de patiënt van nú.  € 1.000 

095 Stichting Maeykehiem, St. Nicolaasga. Een bijdrage voor het realiseren van een 

woonvoorziening in Langweer voor 27 personen met een verstandelijke beperking. € 750 

096 Stichting People's Trust Nederland (PNT), Leiden. PNT heeft al meer dan 2000 meisjes vanaf 

zeven jaar bevrijd uit bordelen in India. Een bijdrage voor medische en tandheelkundige zorg en 

voedseluitdeling in Kopassi, Nepal. € 1.500 

097 Pijnackernaren helpen Armenië, Pijnacker. Ondersteunt de stichting Little Bridge onder 

leiding van een Nederlandse vrouw die door heel Armenië mensen helpt. € 1.500 

098 Stichting Gambia en Polen, Helmond. Een bijdrage in de kosten van verzenden van kleding en 

schoolspullen voor het inrichten van de school en de lokalen in Brufut en Kotu in Gambia € 750 

099 Stichting Oud in Afrika, Dordrecht. Zorgt voor thuiszorg en/of opvang voor ouderen in het 

Older Persons Home in Kenia en Ethiopië. € 1.500 

101 CBS De Oranjerie, Zoetermeer. Deze basisschool in Oosterheem is dit leerjaar gestart met 

het vak Skills, techniek in de 21ste eeuw waarvoor veel nieuwe materialen nodig zijn. € 500 

102 Crescendo Medisch Kinderdagverblijf, Den Haag. Een bijdrage voor het aanpassen van de tuin 

van dit medisch kinderdagverblijf. € 750 

103 Vereniging Vrienden Hortus, Amsterdam. Een bijdrage voor de bijzondere botanische tuin van 

Amsterdam die collecties en gebouwen beheert. € 350 

104 Stichting Vrienden van de Toeristengemeente Gulpen-Vaals, Vijlen. Bijdrage voor de 

Toeristengemeente Gulpen-Vaals die een gastvrije gemeente wil blijven. € 1.000 

105 Kledingbank Met elkaar voor elkaar (Meve), Zoetermeer. Bijdrage voor de inrichting van de 

kledingbank met als doel mensen in de minima gratis kleding te verstrekken.  € 1.000 
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106 Vrouwen van Nu, afd Zoetermeer, Zoetermeer. Bijdrage voor het 75 jarige jubileum. De 

vereniging bestaat uit 64 leden, waarvan sommige al ruim 60 jaar lid zijn. € 500 

107 Trombosestichting Nederland, Voorschoten. Doet onderzoek om in de toekomst trombose te 

voorkomen en beter te kunnen behandelen. € 1.000 

      
108 Stichting Tear, Zeist. Graag een bijdrage voor hulp aan gezinnen in de krottenwijken van 

Nairobi, Kenia, voorlichting over voeding, hygiëne, gezinsplanning. € 1.500 

109 Edukans, Amersfoort. Edukans bevordert in 9 ontwikkelingslanden de onderwijskansen voor 

kinderen door het verbeteren van de organisatie van het onderwijs. € 1.000 

110 Stichting Force Worldwide Support Literacy for Visually Impaired, Leidschendam. Een 

bijdrage voor het brailleproject van de stichting in Kpalimé, Togo. € 1.500 

111 Stichting Leprazending, Apeldoorn. Een bijdrage voor de training van verplegers in het 

opsporen en behandelen van lepra in Mongo, Tsjaad. € 1.500 

112 Stichting Home of Change, Dronrijp. De stichting vecht in Dushanbe, Tajikistan, tegen 

mensenhandel en slavernij door kinderen en volwassenen zelfredzaam te maken. € 1.500 

 

113 DOING, Zoetermeer. Een bijdrage voor het organiseren van de landelijke competitiedag voor 

rolstoelhockey in sporthal de Veur in Zoetermeer. € 750 

115 Palet Welzijn, afd Meerzicht, Gouda. Een bijdrage om tijdens de internationale dag van de 

ouderen, mensen uit deze wijk met weinig contacten een gezamenlijk ontbijt te geven.  € 500 

116 Stichting Sibusiso, Ridderkerk. Er wordt in Arusha Tanzania speciaal onderwijs aange-boden 

en familieleden worden begeleid om de handicap van hun kind te leren accepteren. € 1.500 

117 Natuurmonumenten, ’s-Graveland. Natuurmonumenten luidt de noodklok voor de vlinders. € 350 

118 Stichting Halin, Den Haag. Een bijdrage voor hulp aan voormalige Nederland-Indische 

landgenoten. € 1.000 

119 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort (THHA), Amersfoort. Het Toon Hermans Huis 

bestaat in 2014 10 jaar. Een jubileum bijdrage voor hun werk. € 1.000 

120 Stichting Molen de Hoop, Zoetermeer. Bijdrage voor het draaiend houden van de molen € 500 

121 H. Nicolaasparochie Zoetermeer, Zoetermeer. Gift voor aankleden en inrichten van het nieuw 

te realiseren Parochie Centrum. € 3.000 

122 Stichting Gezondheidscentra Zoetermeer, Zoetermeer. Graag willen ze bij de Huis-Artsen-

Post troostcadeautjes aanschaffen. € 500 

123 Hervormd Kamp Zoetermeer (HLZ), Zoetermeer. Een bijdrage voor het jaarlijkse kinderkamp 

voor kinderen uit Zoetermeer e.o. € 500 
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124 Stichting Leergeld Zoetermeer, Zoetermeer. Geeft kansarme Zoetermeerse jongeren een 

sportclubvergoeding om hen niet buiten te sluiten van schoolse en sportieve activiteiten. € 750 

125 Stichting Musicalvereniging Waanzin, Zoetermeer. Een bijdrage in de kosten voor het 

opvoeren van de musical The Sound of Music, gespeeld in het Kwadrant in Zoetermeer.  € 500 

     
Opvoering van de musical The Sound of Music in het Kwadrant in Zoetermeer 

126 Stichting Vrienden van Sammersbrug, Den Haag. Een bijdrage voor het inrichten van de tuin 

en de terrassen voor de ouderen. € 350 

127 Stichting Vrienden van Eijckenstein, Maartensdijk. Bijdrage voor het herstel van de 

werktafels in de druivenkas van de oude moestuin van landgoed Eijckenstein. € 350 

128 Stichting Strohalm Foundation, Oegstgeest. Een bijdrage voor de uitbreiding van de school in 

Puttaparthi, India met een lokaal en de inrichting ervan. € 1.500 

129 Prinses Maxima Manege, Den Dolder. De manege draait geheel op vrijwilligers wat betreft de 

lessen voor gehandicapten etc. Bijdrage voor aanschaf van tuigage. € 750 

130 Gospelkoor El Jakim, Zevenhuizen. Dit Gospelkoor treedt veel op in de regio, onder meer in 

bejaardentehuizen en verpleegtehuizen. Een bijdrage voor een nieuwe geluidsinstallatie € 350 

131 Stichting Tosangana, Voorburg. Een bijdrage voor het multifunctioneel centrum Elikia in 

Kinshasa, Democratische Republiek Congo. € 750 

132 Stichting Omzien naar Oekraïne (ONO), Lierden. Een bijdrage voor gehandicapte kinderen in 

het weeshuis in Plyskiv, Oekraïne. € 1.500 

133 Stichting Light for the World, Veenendaal. Richt zich op de preventie van vermijdbare 

blindheid in diverse landen in Afrika en Azië. € 1.500 

   
134 Gereformeerd Jeugdwerk - kamp 2, Zoetermeer. Kamp 2 (13 t/m 16 jaar) bestaat al 26 jaar 

en verzorgt jaarlijks een kampweek met sport, spel en ontmoeting. € 500 

135 Instituut Voor Natuureducatie (IVN) Afdeling Zoetermeer, Zoetermeer. Zet zich in voor de 

verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur in en rond Zoetermeer.  € 350 

136 OBS Het Zwanenbos te Zoetermeer. Een bijdrage voor het schoolkamp voor de kinderen van 

groep 8 € 500 

137 Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne, ’s-Gravenzande. De stichting steunt via lokale 

organisaties kleinschalige projecten in het gebied ten zuiden van de Karpaten. € 1.250 
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138 Stichting Weekje Weg, Vierhouten. Een bijdrage voor aanschaf van speel- en 

activiteitenmaterialen van het project “Weekje Weg”. € 500 

139 Creating Water Foundation (CWF), Haarlem. CWF wil in Tacna, Zuid Peru, het chronisch 

tekort aan water bestrijden in de Atacama Woestijn. € 1.500 

140 Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië, Bovensmilde. Voor het realiseren van een veilige 

speelplek voor het kindertehuis Horeb in Timoteo, provincie Minas Gerais, Brazilië € 1.500 

141 Stichting Hulp aan  Roemenië, Benthuizen. Voor de kosten van het jaarlijkse transport van 

hulpgoederen naar Savinesti in Noord-Oost Roemenië. € 750 

142 Stichting Missahoe Wonder, Zoetermeer. Een bijdrage voor de bouw van een toiletgebouw 

tegenover de Missahoe Montessori School in Kpando, Ghana. € 1.500 

   
Bouw van een toiletgebouw tegenover de Missahoe Montessori School in Kpando, Ghana.  

 

143 Stichting Vrije Tijd, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV), Delft . VTV is actief voor 

verstandelijk gehandicapten. Een gift voor de kookclub Zoetermeer. € 750 

144 Stichting Roemenië Hunedoara, Alphen a/d Rijn. Een bijdrage voor de aanschaf van een 

schoolbus zodat de kinderen met een beperking naar school kunnen. € 1.500 

145 Parochie H. Nicolaas, Zoetermeer. Graag een bijdrage in de kosten voor het zomerkamp voor 

circa 50 kinderen die het financieel niet zo breed hebben € 500 

146 Stichting Teach Ministries, Schiedam. Het Early Childhood Education Centre (ECEC) werkt in 

Nepal aan het verbeteren van het kleuteronderwijs.  € 1.500 

147 Stichting Rigdzin, Aartswoud. Voor het realiseren van toiletten voor de 350 kinderen op een 

basisschool in de regio Serhul in Tibet € 1.500 

148 Hospice Duurstede, Wijk bij Duurstede. Graag een bijdrage voor het hospice zodat de 

vrijwilligers hun goede werk kunnen blijven doen. € 1.000 

 
Een beeld van zorg  

149 Stichting Alzheimer Nederland, Amersfoort. Een bijdrage voor het onderzoek naar de 

oorzaken van Alzheimer dat veel tijd en geld kost. € 1.000 

150 Hersenstichting Nederland, Den Haag. Graag een bijdrage voor het onderzoek naar de 

oorzaken van de ziekte van Parkinson. € 1.000 

151 Stichting Proplan, Gouda. Een bijdrage voor verbetering van het clubgebouw van de 

voetbalclub FK Jadar in Nova Kasaba, Bosnië. € 1.000 
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152 Stichting Hospice Groep Zoetermeer / Bijna Thuis Huis, Zoetermeer. Een bijdrage voor de 

exploitatie van het hospice en de kosten van het nieuw te bouwen pand. € 1.000 

 
Nieuwbouw impressie Hospice Zoetermeer: Plattegrond van de indeling 

153 Stichting Knotgroep Meer en Woud, Zoetermeer. Bijdrage aan de knotgroep die zeer nuttig 

werk doet voor de natuur in en rond Zoetermeer. € 350 

154 Stichting Vrienden van de molen “De Vier Winden”, Monster. Een bijdrage voor het bestrijden 

van de bonte knaagkevers die het eeuwenoude hout wegvreten. € 350 

155 Stichting Woord en Daad, Gorinchem. Gift voor de aanpak van de armoede in Afrika, Azië en 

Midden- en Zuid Amerika door het geven van onderwijs en basisvoorzieningen als 

gezondheidszorg, water, sanitair, hygiëne en voedselzekerheid. € 1.500 

  
156 Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam, Rotterdam. Bijdrage aan de bezoekgroep die 

asielzoekers ondersteunt bij gerechtelijke procedures, huisvesting, soms kleding enz..  € 500 

157 Stichting Steun Messias belijdende Joden, Nijkerk. Een bijdrage voor de renovatie van het 

Ebenezer Home in Haifa, Israël. € 1.000 

158 Stichting Goodbears of the World, Zeewolde. Een bijdrage voor de aanschaf van troostberen 

die door het ambulanceteam van Zoetermeer gebruikt worden. € 350 

159 Stichting Xmotion te Reeuwijk. Bijdrage aan de organisatie van actieve vakantiekampen 

specifiek voor jongeren met autisme van 8 t/m 18 jaar. € 750 

160 Stadsmuseum ’t Oude Huis, Zoetermeer. Een bijdrage voor het project “Durf te Dromen” in 

het Stadsmuseum in Zoetermeer. € 350 

161 Mama Cash, Amsterdam. Een bijdrage voor hun project in Libanon, waar vrouwen geen enkel 

gewicht in de schaal leggen. € 1.500 

162 Vriendenvereniging van het Rijksmuseum van Oudheden (RoMeO), Leiden. Bijdrage aan het 

streven om de leden actief te betrekken bij het wel en wee van het museum. € 350 

163 International Campaign for Tibet, Amsterdam. Een gift om de geweldloze strijd voor vrijheid 

vast te houden.  € 1.250 
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164 Manna Foundation Oradea Roemenië, Zoetermeer. Een gift voor een zomerkamp voor kansloze 

kinderen en hulp voor hun families in Oradea, Roemenië. € 1.000 

165 Christelijke Jongeren Theater Vereniging Focus, Zoetermeer. Een bijdrage om voor hen de 

benodigde voorzieningen aan te brengen in hun oefen en uitvoeringruimte: de Ichtuskerk. € 500 

166 Stichting Opdracht in Afrika, Huizen. Bijdrage aan hun Home Care programma in o.a. Chimvu 

in het Thyolo district in Malawi. € 1.250 

167 Stichting Priyanthi, Barendrecht. Een bijdrage voor de aanschaf van werktuigen om in Sri 

Lanka het land te kunnen bewerken. € 1.250 

168 Stichting Stop Poverty, Almere. Bijdrage voor noodhulp, medische hulp, huisvesting, scholing 

en schoon drinkwater in onder andere India, Indonesië en Mozambique. € 1.250 

169 Stichting Vrienden van Vierstroom De Morgenster, Gouda. Een bijdrage voor de inrichting van 

de tuin met onder meer een windscherm op het terras.  € 500 

  
Verzorgingshuis De Morgenster 

170 Stichting Vrienden van Munnekeweij, Noordwijkerhout. Een bijdrage voor de aanschaf en het 

onderhoud van sport- en spelmateriaal voor activiteiten. € 500 

171 Stichting Open Doors, Ermelo. Een bijdrage voor de realisatie van een landbouwproject in 

Zuid Sudan. € 1.250 

172 Hervormde Gemeente Streefkerk, Streefkerk. Bijdrage voor het aanbrengen van dubbele 

beglazing. € 1.000 

173 Stichting Nepal, Harlingen. Een bijdrage voor de opvang van 120 kinderen in twee 

opvanghuizen in Baluhawa. € 1.250 

174 Stichting Perron 61, Zoetermeer. Bijdrage voor de organisatie van de tentdagen in 

Oosterheem.  € 750 

176 Chr. Showorkesten Excelsior, Delft. Een bijdrage voor de organisatie van de jeugdtaptoe van 

het jeugdorkest van Excelsior. € 350 

177 Stichting Madame Ouaga, Delft. Steunt het dorp Tampelga in het savannegebied van Burkina 

Faso. Een bijdrage voor de aanschaf van ziekenhuismaterialen en medicijnen. € 1.250 

178 Stichting Tufikiriane, Hillegom. Bijdrage om in het Tufi-house in Bwambo, Tanzania, een 

kleine huishoudschool voor 10 meisjes te realiseren. € 1.250 

179 Historische vereniging Voorburg, Voorburg. Een bijdrage voor het uitgeven van een boek over 

de Voorburgse ingezetenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. € 350 

180 Stichting Molenstraat, Zoetermeer. Zij organiseert onder meer een straatfeest voor de 

bewoners van de Molenstraat. Een bijdrage hiervoor € 350 

181 Stichting Josko t.b.v. de scholierenclub Lariks, Utrecht. Organiseert vrijetijdsbestedingen 

voor de jeugd. Een bijdrage voor de activiteitenkelder. € 250 

182 Christelijk mannenensemble Zoetermeer (CMZ), Zoetermeer. Een bijdrage voor het 

organiseren van een concert in de Oosterkerk. De toegang is gratis zodat ook mensen met een 

krappe beurs dit concert kunnen bijwonen € 250 
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183 Volkstuinvereniging De Zwaardslootsetuinen, Zoetermeer. Een bijdrage voor de aanschaf van 

een motorkettingzaag voor het noodzakelijk onderhoud van het volkstuinencomplex. € 350 

184 Stanislas College te Delft. Een bijdrage voor het opzetten van een mediatheek om kinderen te 

stimuleren om (meer) te gaan lezen. € 350 

185 Stichting Humanitaire Hulp Gambia, Bussum. Een bijdrage voor het bijstaan van weeskinderen 

in Kunkujang Mariama in Kombo South, Gambia. € 1.250 

186 Stichting “Leven met Kanker”, Almelo. Een bijdrage voor de speelgoedtoer door Nederland 

die de stichting ook dit jaar organiseert. € 750 

187 Stichting Scouting John Mc Cormick, Zoetermeer. De stichting biedt jong en oud een actieve 

vrijetijdsbesteding. € 500 

188 Stichting Hoogvliegers, Soest. Geeft elk jaar zo'n 1000 chronisch zieke en gehandicapte 

kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar een unieke dag door ze te laten meevliegen in een 

helikopter of vliegtuig € 750 

189 Stichting Oald Heldern De Noaberschop, Hellendoorn. Een bijdrage voor het afbouwen van de 

museumzolder. € 350 

190 Scouting Bleiswijk De Cranenborghgroep, Bleiswijk. Een gift om te kunnen deelnemen aan het 

jaarlijkse kamp voor waterscouts. € 350 

191 Stichting Kinderhulp Togo, Zoetermeer. Een bijdrage voor de behandeling van kinderen met 

epilepsie of manische stoornissen in Kpalimé, Togo. € 1.250 

192 Stichting Kwekerij Fadial, Gorinchem. De stichting beheert in Fadial, Senegal, een 

boomkwekerij. Een bijdrage voor de uitbreiding van de kwekerij. € 1.250 

     
Kwekerij Fadial, Senegal 

193 Stichting IMBA Nederland, Oss. Een bijdrage voor de bouw van nog twee kippenrennen zodat 

de kinderen voor zichzelf kunnen gaan zorgen in Harare, Zimbabwe. € 1.250 

194 Nationaal Ouderen Fonds, Bunnik. Het Fonds verzorgt voor ongeveer 3000 van hen strand-

uitjes met de hulp van vele vrijwilligers. Een bijdrage hieraan. € 1.000 

195 Basisschool “Het Palet”, Zoetermeer. Een bijdrage voor het realiseren van een 

afscheidsmusical van groep 8. € 500 

196 Activiteiten Begeleidingscentrum De Dijk, Zoetermeer. Willen een theeschenkerij starten in 

het kader van de re-integratie van de mensen. Hiervoor een bijdrage. € 750 

197 ATV Levenslust, Zoetermeer. Een bijdrage voor de uitbreiding van opslagruimte voor 

potgrond, tuinaarde, zaaigrond, tonkinstokken en tuinmachines. € 350 

198 Stichting De Regenboogboom, Soest. Een bijdrage voor het werk waar vrijwilligers 

“droomdekentjes” maken voor chronisch zieke of zeer ernstig zieke kinderen. € 750 
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199 Stichting Uniek Begeleiding, Enschede. Een gift voor de inrichting van een kleinschalig 

zorgcentrum waar mensen met een beperking dagbesteding kan worden geboden. € 750 

200 Stichting Dufashanye, Zwaag. Een bijdrage voor het project Family Based Rehabilitation voor 

de bouw van een dag activiteitencentrum in Bubanza, Burundi. € 1.250 

201 Praktijkschool De Einder, Den Haag. Een bijdrage om entreeklas leerlingen een junior 

museumjaarkaart te kunnen geven.  € 500 

202 Artsen zonder Grenzen, Amsterdam. Een bijdrage voor het werk van deze artsen die hulp 

verlenen in Zuid Sudan, dat momenteel in de greep van een oorlog verkeert. € 1.000 

 
Artsen Zonder Grenzen aan het werk in Zuid Sudan  

203 Milieudefensie, Amsterdam. Een gift voor de campagne voor duurzame tinwinning om de 

natuur op Banka, Indonesië, te beschermen. € 350 

204 Stichting Greenpeace, Amsterdam. Een gift voor de actie tegen bestrijdingsmiddelen in de 

landbouw. € 350 

205 Unicef, Voorburg. Geeft in Sierra Leone voorlichting over de gevaren van vuil drinkwater, ook 

verstrekt zij een suikerzoutoplossing (ORS) om fatale uitdroging te voorkomen. € 1.000 

206 Stichting Timika bekommerd om Aids, Utrecht. Gift voor opleiding van oudere kinderen van 

diverse middelbare scholen om informatie te geven op hun en andere scholen over Aids-

preventie, drugs, etc. (zgn PILA-jongeren). € 1.250 

207 Zwem en Polo Vereniging DKD/Z&PC, Koudekerk aan den Rijn. Voor de bekostiging van een 

weekend jeugdkamp voor 30 jeugdleden t/m 17 jaar van de zwemvereniging. € 350 

208 Stichting Sapana School Nederland, Rumpt. Een bijdrage voor de inrichting van de keuken in 

de pas gebouwde Sapana school in Saurha, Chitwan, Nepal. € 1.250 

209 Stichting El Manguaré, Leidschendam. Zet zich in voor jonge kinderen in Iquitos, Peru, die 

niet naar school kunnen. € 1.250 

210 Toneelgroep ZPOT (Zoetermeers Primair Onderwijs Theater), Zoetermeer. Een bijdrage in 

de kosten voor de realisatie van nieuwe toneelstukken. € 500 

211 Make A Wish, Woerden. De stichting vervult de wens van kinderen met een 

levensbedreigende ziekte en geeft ze daarmee een onvergetelijke dag. € 1.000 

212 Zending over Grenzen, Almere. Een bijdrage voor het project “Seeds of Hope” in Albanië 

waardoor kansarme ouderen en gezinnen een pakket zaaigoed ontvangen. € 1.000 

213 Nederlandse Rode Kruis, Den Haag. Een bijdrage voor het verstrekken van antibiotica, 

geneesmiddelen, muskietennetten aan de armste inwoners van Darfur, Sudan. € 1.000 
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215 Stichting Dare2care, Den Haag. Zamelt gebruikte goederen en medische apparatuur in ten 

behoeve van het Federal Medical Centre in Umuahia in Zuidoost Nigeria.  € 1.250 

    
Nederlandse ambulances voor het Federal Medical Centre in Umuahia in Zuidoost Nigeria 

216 Stichting Lideke Wery Foundation, Amsterdam. Een bijdrage in het onderhoud en een 

geplande uitbreiding van de school in Sri Lanka. € 1.250 

217 Stichting Vrienden van het Holy Land Institute for the Deaf (HLID), Zoetermeer. 

Ondersteunt het HLID in Salt, Jordanië. Graag een bijdrage voor dit instituut voor onderwijs en 

onderdak voor onder meer doof-blinde kinderen. € 1.250 

218 Stichting Redding en Herstel, Reeuwijk. Bijdrage voor lespakketten om op scholen in Brazilië 

te waarschuwen voor de gevaren van mensenhandel en seksuele exploitatie. € 1.250 

219 Voetbalvereniging FC Zoetermeer, Zoetermeer. Een bijdrage voor de aanschaf van nieuwe 

voetbalmaterialen. De vereniging zelf heeft hier geen geld meer voor. € 500 

220 Protestantse Gemeente Nieuwerkerk aan de IJssel, Nieuwerkerk aan de IJssel. Een bijdrage 

voor hulp aan de gemeenschap in de Chisinau (Moldavië) door o.a: samen met lokale mensen het 

Day Care Centre van Youth for Christ te renoveren / verbouwen. € 1.000 

221 Stichting Wigwam Vallei Nederland, Valkenburg a/d Geul. Bijdrage voor Wigwamvakanties 

bestemd voor gezinnen met een kind of jongere met een ( ernstige ) beperking. € 750 

222 Stichting Egelopvang Zoetermeer en omstreken, Zoetermeer. Een bijdrage voor voedsel en 

medicatie voor de egels en reparatie van de revalidatievloer van de egelopvang. € 350 

223 Stichting Syndroom van de Lach, Delft. Heeft tot doel om zwaar gehandicapte kinderen en 

hun ouders mogelijk te maken deel te nemen aan een dolfijnondersteunende therapie op Curaçao. 

De therapie leidt tot fysieke ontwikkeling, betere communicatie. € 1.000 

224 SHS Stichting Help Straatkinderen, Kampen. Bijdrage aan het werk van Nederlandse 

vrijwilligers in Roemenië aan de bouw van 3 stenen en 4 houten huizen. Hierin komen dakloze 

Roma families met hun kinderen te wonen. € 1.250 

225 Noaberhulp Sajocah, Wierden. Noaberhulp Sajocah ondersteunt protheseprojecten. De 

bijdrage is nodig om in juli materialen en gereedschappen naar Kameroen te sturen  € 1.250 

226 Buurtvereniging de Hoveniers, Zoetermeer. Met de bijdrage wil men de buurtruimte voor 

mindervaliden toegankelijk maken. € 500 

227 Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer Noord (PWZN), nieuwe musical ”Maria, de kracht 

van de Liefde”. Een bijdrage ter dekking van de voorbereidingskosten van de nieuwe musical 

”Maria, de kracht van de Liefde”. € 500 

229 Stichting Quality Centre, Utrecht. In het district Chilipa in Malawi is geld nodig voor de 

aanschaf van 4 ambulance fietsen. € 1.250 
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232 De Wilde Ganzen, Hilversum. Bijdrage voor het project in Hushe, in het noordoosten van 

Pakistan daar het basis- en vervolgonderwijs verder te ontwikkelen. € 1.250 

   
Onderwijsproject in Hushe, in het noordoosten van Pakistan 

233 Bewonerscommissie Petuniatuin, Zoetermeer. Bijdrage voor het organiseren van een 

samenkomst met etentje voor de ca. 180 bewoners van de Petuniatuin. € 350 

234 Stichting Raja, Utrecht. Samen met de partnerorganisatie Ashalajam biedt de Stichting 

straatkinderen in Calcutta, India, de mogelijkheid om een duurzame bakkers- of 

kleermakersopleiding te volgen. Totaal 35 kinderen volgen deze opleiding. € 1.250 

235 Stichting Rhiza, Almere. Bijdrage voor de aanschaf van een Mobiele Medische Kliniek (MMK). 

Vanuit deze MMK wordt aan baby’s, peuters, kinderen en (aanstaande) moeders uit de 

sloppenwijk Alexandra in Johannesburg, Zuid Afrika, medische basiszorg, tandheelkundige hulp 

en voorlichting verleend.  € 1.250 

236 Protestantse. Wijkgemeente Zoetermeer Noord (PWZN), Zoetermeer. Bijdrage in de kosten 

voor het aanbrengen van geluidsabsorberende materialen in de Ichtuskerk. € 2.500 

238 Max maakt Mogelijk, Hilversum. Met het project “ Oma’s van Moldavië ” vragen zij steun voor 

grootouders die worden opgezadeld met de zorg voor hun kleinkinderen. € 1.250 

239 Stichting Aba, Franeker. Na de tsunami en een aardbeving zijn de bewoners van Nias, 

Indonesië, bezig met de wederopbouw van hun eiland. Bijdrage nodig voor de ontwikkeling van 

een eigen drinkwaterdistributiebedrijf. € 1.250 

240 Corda Vocale, Voorburg. Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het zangkoor Corda 

Vocale organiseert zij de uitvoering van een Requiem. Een bijdrage hieraan. € 350 

241 Stichting Regenboogmuziek, Zoetermeer. Jonge talenten en artiesten van faam treden op 

tegen een drempelverlagende entreeprijs. Bijdrage in de kosten. € 500 

242 Stichting Activiteiten Verstandelijk gehandicapten (STAK), Zoetermeer. Bijdrage aan hun 

een Herfstkamp op een locatie in Nederland. € 750 

244 Edukans, Amersfoort. Bijdrage voor het onderwijsproject in Chesta, Noord Kenia, waar 

honderden meisjes dagelijks onderwijs en voorlichting krijgen. € 1.250 

245 Unicef, Voorburg. Unicef heeft als een van haar doelstellingen het terugdringen van de 

kindersterfte. In Nepal is men hiermee op de goede weg. Een bijdrage hiervoor. € 1.000 

246 Dienaressen van de Heer en de Maagd Matara, Brunssum. In Usheta, Tanzania, hebben zij een 

centrum waar door de zusters en een arts de eerste noodzakelijk medische basiszorg wordt 

geboden. Een bijdrage wordt gevraagd in de exploitatiekosten van dit centrum € 1.250 
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247 Missieprocuur Kapucijnen, Tilburg. De Kapucijner Pater Teoforo de Jeu, werkt als missionaris 

in het gebied rond Osorno in Chili. Tot dit gebied behoort een kerk en zeven kapellen. Deze 

kapellen zijn dringend aan onderhoud toe. Een bijdrage hiervoor. € 1.250 

248 Stichting Onvoki, Pijnacker. Zij concentreren zich op het basis- en vervolgonderwijs in Togo. 

Voor een aantal lopende projecten een bijdrage. € 1.250 

249 Stichting New Spring Foundation, Moerkapelle. Het project O-Viveiro in Guarne, Mozambique 

gaat niet alleen over de gerealiseerde macadamia plantage maar ook over de gezondheidszorg 

voor de 50-100 werknemers en de overige bewoners van het gebied: voor onderhoud aan de auto 

van het medische team, aanschaf van uitrusting en het geven van medische clinics. € 1.250 

  
Het project O-Viveiro in Guarne, Mozambique 

250 Stichting Health and Education Ghana, Hazerswoude-Rijndijk. Onderdeel van het 

onderwijsproject in Agbesia, Ghana, is de bouw en renovatie van woningen voor de onderwijzers, 

die op deze manier een binding met het (afgelegen) dorp krijgen. € 1.000 

251 Kon. Kentalis Groep St. Michielsgestel, De Morgenzon, Zoetermeer. In de groep Morgenzon 

van de Kentalis groep in Zoetermeer wonen en verblijven kinderen die doof zijn, slechthorend of 

spraakproblemen hebben. Ze willen daarvoor een voor alle leeftijden geschikte Mammoetskelter 

aanschaffen. Een bijdrage daaraan. € 750 

252 Hervormde Gemeente Heinenoord, Heinenoord. Bijdrage voor de vervanging van 113 houten 

kerkstoelen met rieten zitting en voor het groot onderhoud van het kerkorgel. € 1.000 

253 Stichting Lilianefonds, ’s Hertogenbosch. Een bijdrage voor het plaatselijk revalidatie-

centrum in Campinas, Brazilië, waar gehandicapte kinderen worden opgevangen. € 1.000 

 
Lilianefonds 

254 Cordaid Kinderstem, Den Haag. Samen met lokale hulpverleners probeert Cordaid vooral 

meisjes uit het binnenland van Oeganda door scholing en de opzet van supportgroepen in Kampala 

uit de prostitutie te houden. Een financiële ondersteuning. € 1.000 

255 Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk, Rotterdam. De Pauluskerk in Rotterdam geeft 

mensen die door niemand meer geholpen worden medische en juridische hulp en onderdak aan 

dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, werklozen en psychiatrische patiënten. € 1.000 
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256 Stop Aids Now, Amsterdam. In Zimbabwe krijgen jonge mensen voorlichting over veilig vrijen. 

HIV patiënten worden gestimuleerd om hun medicijnen in te nemen. € 1.000 

257 Inloophuis Haaglanden, Den Haag. Voor mensen met kanker en hun naasten biedt het 

Inloophuis cursussen, workshops en informatieavonden aan. Een bijdrage voor dit werk. € 750 

258 Stichting Hart voor de Oogst, Den Haag. Zij steunen Carmen Ullersma die in Saptebani, een 

dorpje in Moldavië, vrouwen en kinderen opvangt. Urgent nodig zijn een 2e hands caravan voor de 

huisvesting en een busje voor het vervoer. Een bijdrage hiervoor. € 1.250 

260 Stichting Actie Calcutta, Geldrop. In de armste gebieden van India is 60% analfabeet. Een 

internaat, in dit geval voor meisjes, is de oplossing. Een bijdrage voor de aanleg van een 

toiletgebouw in het St Aimes Girls Home in Dumka. € 1.250 

261 Stichting Knowledge For Children, Wierden. Door lezen te leren verbetert het totale 

onderwijsresultaat. Een bijdrage voor het schoolboekenproject in Kameroen en Oeganda € 1.250 

262 Kerk in Actie, Utrecht. Samen met Act Alliance geeft Kerk in Actie in Syrië, Jordanië en 

Libanon noodhulp, medische- en praktische hulp. € 1.250 

263 Het Nederlandse Rode Kruis/ 3FM Serious Request, Den Haag. Via 3FM Serious Request 

vraagt het Rode Kruis aandacht voor vrouwen en meisjes, die tijdens de oorlog en conflicten 

slachtoffer worden van seksueel geweld. Serious Request start 18 december in Haarlem. Een 

bijdrage kan nu al gestort worden bij het Rode Kruis. € 1.000 

 
264 Duikvereniging Fire Divers, Rotterdam. Een bijdrage voor het jaarlijkse veiligheidsonderhoud 

aan duikmaterialen en persluchtflessen. € 350 

265 Stichting Elnura, Zoetermeer. In Batken, Kirgizië, zijn het met name de ouderen die in 

erbarmelijke omstandigheden verkeren. Een oud theehuis wordt nu omgebouwd tot 

ontmoetingscentrum om de ouderen een beter bestaan te geven. Een bijdrage hiervoor. € 1.250 

266 Stichting Roltours, Zoetermeer. Roltours verzorgt al jaren het vervoer bij uitstapjes van 

bewoners van de Woonzorgcentra in Zoetermeer. Een bijdrage hiervoor. € 750 

267 Stichting Concerten Oude Kerk, Zoetermeer. De stichting organiseert ca. 60 (gratis) 

concerten per jaar. Een bijdrage aan het jubileum concert. € 500 
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270 Nierstichting, Bussum. “De wachtlijst voor een donornier moet korter”. Een bijdrage voor 

onderzoek en ondersteuning van patiënten. € 1.000 

271 KNGF Geleidehonden, Amstelveen. Naast blindengeleidehonden zijn er assistent-honden, 

autismegeleidehonden en buddyhonden. Een bijdrage voor de opleiding van de honden. € 1.000 

 
Opleiding Geleidehonden, Amstelveen 

272 ZOA, Apeldoorn. De vluchtelingen in Noord-Irak hebben dringend hulp nodig. ZOA wil in een 

noodhulpcluster samen met Dorcas, Tear, Red een Kind en Woord en Daad de vluchtelingen 

helpen aan de eerste levensbehoeften. Een bijdrage heraan. € 1.250 

273 Stichting Op Gelijke Voet, Reeuwijk. Een bijdrage voor het mogelijk maken dat kinderen met 

een fysieke beperking in Brazzaville, Congo, geopereerd kunnen worden.  € 1.250 

274 Christian Child Care Programme, Nieuwland. CCP verleent hulp aan kinderen in Uganda. In 

Mbale is een baby opvang voor weeskinderen. Een bijdrage voor een nieuw opvanghuis. € 1.250 

275 Prot. Wijkgemeente Pelgrimskerk, Zoetermeer. Een bijdrage voor de aanschaf en vervanging 

van diverse inventaris. € 3.000 

277 Stichting Oudheidkamer Riessen, Rijssens Museum, Rijssen. Een bijdrage voor diverse 

inventaris.  € 350 

279 Protestantse Wijkgemeente Pauluskerk, Breukelen. De kerstwandeling in Breukelen trekt 

jaarlijks zo’n 750 bezoekers. Een bijdrage in kosten daarvan. € 350 

281 Protestantse Wijkgemeente De Regenboog, Zoetermeer. Een bijdrage aan het groot 

onderhoud van de grindvloeren in het kerkgebouw van de Regenboog. € 3.000 

285 PCC de Regenboog, Creagroep Violet, Zoetermeer. Een bijdrage voor de aanschaf van 

borduur- en kaartmateriaal. € 350 

286 Stichting A Break 4 Kids, Noordwijkerhout. Met Kerstmis wordt een gezamenlijk etentje 

aangeboden en krijgen de kinderen een cadeautje. Hiervoor een bijdrage. € 350 

293 Humanitas, Zoetermeer. Humanitas afdeling Zoetermeer steunt met ca. 250 vrijwilligers 

mensen die het even niet in hun eentje redden. Een bijdrage hiervoor. € 500 

294 Stichting Kerkuilen Werkgroep Nederland, Ureterp. De Kerkuilen Werkgroep beschermt de 

kerkuil, een vogel door het ministerie als beschermd aangewezen. Een bijdrage. € 200 

296 Stichting War Child, Amsterdam. Door het bieden van psychosociale hulp en onderwijs zet 

War Child zich wereldwijd in voor een beter leven van oorlogskinderen. € 1.000 
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298 Stichting Roemenië Hoop en Geluk, Lunteren. Helpt de armsten uit de Roemeense samenleving 

aan een menswaardige huisvesting. Een bijdrage voor prefab huisjes € 1.000 

300 Stichting Een gift voor GIST, Zoetermeer. Deze stichting ondersteunt het onderzoek van 

prof. Dr. Gelderblom van het LUMC naar de oorzaak en genezing van GIST. € 750 

305 Ned. Ver. Voor Weer en Sterrenkunde, afd. ’t Gooi, Blaricum. Een bijdrage voor de aanschaf 

van telescopen en randapparatuur. € 350 

313 Stichting ’t Olde Manegepeerd, Dalmsholte. Vijfenveertig uitgewerkte manegepaarden en 

pony’s worden in ’t Olde Manegepeerd te Dalmsholte opgevangen. € 350 

314 Stichting Vrienden van Topturnsters, Den Haag. Deze in september 2014 opgerichte stichting 

heeft als doel het faciliteren van topturnsters. € 200 

315 Stichting Oekraïne heeft hulp nodig, Gouda.  Een bijdrage voor het psychiatrisch ziekenhuis 

in Kherson. De keuken moet worden gerenoveerd. € 1.250 

316 Stichting Solar Cooking Nederland, Laren. Zij leren vrouwen in Uganda en Ethiopië om te 

koken met de Cookit. Zonne-energie, hout besparende kachels en hooimanden zijn het 

alternatief voor koken op steeds schaarser wordend hout. Wilde Ganzen verdubbelt onze 

bijdrage. € 1.250 

320 Stichting MaTimBa, Zoetermeer. Door MaTimBa samen met de Wilde Ganzen in 2012 

opgerichte kleuterschool in Timboektoe is vorig jaar door moslimrebellen bezet en ernstig 

beschadigd. Een bijdrage voor de renovatie. € 1.250 

325 Stichting Jozua, Zoetermeer. Stichting Jozua heeft in Roemenië 16 weduwen met kinderen 

en 40 gezinnen gevonden die deze winter extra steun nodig hebben. € 1.000 

326 Gelderse Smalspoor Stichting, Heteren. Een bijdrage aan het beheer van het 

smalspoormuseum en de smalspoormuseumlijn. € 200 

327 Oratoriumkoor, de Lier. Het Oratoriumkoor de Lier bestaat 100 jaar in 2015. Een bijdrage 

voor de jubileumconcerten. € 350 

331 Natuurmonumenten, ‘s Graveland . Een bijdrage voor de aankoop van grond om het leefgebied 

van de otter te vergroten. € 200 

332 Natuurmonumenten,’s Graveland. Het edelhert is Nederlands grootste zoogdier en kan op de 

Veluwe nog wel wat ruimte gebruiken. Een bijdrage voor aankoop van grond. € 200 

333 Unicef, Voorburg. Hongersnood dreigt voor kinderen in Zuid Soedan; Een bijdrage voor de 

aanvulling van de voedselvoorraad. € 1.000 

336 Stichting Medical Checks For Children, Amsterdam. Bijdrage aan de basisgezondheidszorg, 

van kinderen in achtergestelde gebieden in Aloshika, Bangladesh. € 1.250 
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338 Stichting Steps on Stage, Zevenhuizen. Een bijdrage voor een educatief project - in het 

kader van de 70 jarige herdenking van de 2e W.O. in 2015 € 350 

339 Stichting Health and Education Ghana, Hazerswoude Rijndijk. Een gift op verzoek van Jaap en 

Corrie van der Tas bij hun 60 jarige bruiloft ten behoeve van een dringend noodzakelijke 

renovatie van een kleuterschool in Vea Kulipeeliga.  € 1.000 

340 Artsen zonder grenzen, Amsterdam. Is een onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die 

wereldwijd mensen helpt. De gift is voor de bestrijding van ebola in de landen van West Afrika€ 3.000 

 
 

Totaal giften aan goede doelen in 2014  € 268,350,- 
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