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Dit willen we oplossen
Inspiring young lives Meer dan 5.000 kinderen op vier lagere
scholen in het achtergestelde township Mitchells Plain spreken we
aan op hun talent via in- en naschoolse activiteiten op het gebied
van sport, spel, dans en muziek. De leerlingen gaan naar school,
hebben plezier met el

Dit is waar we trots op zijn
De betrokkenheid van onze vrienden en ambassadeurs. Door klein
te blijven bereiken we grote dingen. Zie ook ons jaarverslag.

Dit willen we bereiken
In Kaapstad organiseren wij op vier
basisscholen in het township Mitchells
Plain ónze vorm van naschoolse
opvang. Deze vier scholen zijn
strategisch en met zorg uitgekozen.
Ook kinderen van andere scholen
mogen van het naschoolse
programma gebruik maken.
Kinderen worden na school

Dit gaven we uit in 2018

€ 111.793

28%

69%

Maatschappelijk doel 69%

Wervingskosten 28%

Kosten administratie
en beheer

2%

Zo bereiken we ons doel
1. Sport, iedere school heeft

minimaal één sportcoach in
dienst. Wij leveren
sportmaterialen en hebben
velden aangelegd.

2. Spel, dit sluit aan op de
sportactiviteiten. Die een
belangrijk spelelement omvatten.

3. Dans, dit is een belangrijk
onderdeel van ons programma en
sluit heel goed aan bij de
behoefte van de meisjes

4. Muziek krijgt steeds meer
aandacht. Begin 2018 hebben we
een music en danceroom
ingericht op Tafelsig. Dit volledig
gesponsord vanuit NL.

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

€ 77.644

100%

Recreatie, ontspanning
en vakanties

100%

http://www.run4schools.nl
https://www.cbf.nl/uploads/paspoort/jaarrekening-2018-run4schools-id-101989.d68089.pdf


Dit waren onze inkomsten in 2018

€ 136.379

38%

15%

46%

Particulieren 38%

Bedrijven 46%

Organisaties zonder
winststreven

15%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de
doelstelling

€ 123.461

100%

Continuïteitsreserve 100%
Nodig om risico’s af te dekken en aan
toekomstige verplichtingen te kunnen
voldoen.

Medewerkers 0

Vrijwilligers 0

Sector Internationale hulp en
mensenrechten

Actief  in Zuid-Afrika
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