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1. Voorwoord van de voorzitter

In 2018 zijn we door de donateurs doorgegroeid, we 

hebben wederom hierdoor succesvol en vruchtbaar

werk verricht.

Mijn dank gaat uit naar de gulle donateurs, onze

vrijwilligers en de inzet van het bestuur. In totaal

hebben we in 2018 € 238.874 (tweehonderd

achtendertigduizend achthonderd vierenzeventig

euro) aan hulp binnen gehaald.

Hierdoor wisten we in verschillende landen

verschillende projecten te realiseren. Projecten zoals:

• Waterputten

• Moskee bouw

• Voedselpakketten

• Weeshuis

• Scholen

• Speeltuinen

• Medisch hulp

Er is veel dank uitgesproken namens de begunstigen

aan de donateurs.
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2. Toekomst

Stichting voor de Mens beoogt om in het 

binnen- en buitenland, zonder

onderscheid te maken tussen factoren als

taal, geloofsovertuiging, ras en geslacht, 

in de behoeften van de armen te

voorzien, solidariteit en samenwerking.

In 2018 hebben wij verschillende

projecten uitgevoerd welke wij op korte

termijn hebben gerealiseerd. In 2019 en 

verder willen wij projecten gaan oppakken

die op lang termijn liggen zodat wij een

continuïteit hebben aan projecten, 

uiteraard zullen wij de kort lopende

projecten blijven realiseren.
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2.1 Activiteiten

Sociale activiteiten

• De stichting zet zich in om op verschillende manieren de 

projecten mogelijk te maken. Zo organiseren we 

verschillende activiteiten die gericht zijn op het inzamelen 

van de benodigde middelen. 

• Voorbeelden daarvan:

• Braderieën

• Picknicks

• Benefieten 

• Sportactiviteiten 

• Veilingen 

Onderwijsprojecten

• Onderwijs is een belangrijk onderdeel waar de stichting 

aandacht aan geeft. Wij willen ons blijven inzetten om 

kinderen in het buitenland te voorzien van onderwijs dor 

ons in te zetten voor de bouw van scholen, en leerlingen te 

voorzien van schoolspullen.
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Gezondheidsprojecten

• Er worden initiatieven opgezet met als doel bij te dragen aan 

de gezondheid van de armen in het binnen- en buitenland die 

gezondheidsproblemen hebben. 

• De Stichting levert een bijdrage aan de tegemoetkoming van 

de medische kosten van zwangere vrouwen, zieken en 

verongelukten en zorgt voor de behandeling in het binnen- en 

buitenland. Met instellingen die diensten verlenen op het gebied

van de gezondheidszorg worden gezamenlijke projecten

opgezet. Van deze instellingen worden diensten gekocht.

• Gehandicapten en instellingen die gehandicapten helpen

worden ondersteund met apparatuur en ander materiaal.
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Samenwerkingsactiviteiten

Om haar doelen te verwezenlijken en de activiteiten te 

ontwikkelen werkt Stichting voor de Mens samen met 

overheidsinstellingen, NGO’s en privé-instellingen in het binnen-

en buitenland. 



3. Organisatie
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3.1 Bestuur

Voorzitter : Faiza Sbaai
Bestuurslid : Mariam el Edrissi

3.2 Algemene gegevens

KVK : 66 40 44 52
Bankgegevens : NL 72 RABO 0313218161 
BIC : RABONL2U
E-mail : info@stichtingvoordemens.nl
Website : www.stichtingvoordemens.nl
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4. Jaarrekening



5. Begroting

In hoofdstuk 2 hebben wij als stichting het doel
om lang termijn projecten te realiseren. Hiervoor
gaan we op zoek naar donateurs die dit zullen
ondersteunen. Gelet op de cijfers van 2018 is onze
beoogd budget hiervoor in 2019 is € 300.000.

Donaties zullen worden besteed aan de projecten
die passen bij de stichting zoals:

Waterputten, financiële hulp voor wezen, kleding, 
rolstoelen, rollators, toiletstoelen, bijvoeding voor
zieken, inzameling voor een aantal moskeeën, 
schooltassenproject voor kinderen in 
verschillende landen en Eid ul-’Adha projecten.
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