
Nederlandse goede doelen met CBF-

keurmerk 

 

Categorieën:  

1. natuur / biodiversiteit 

2. landbouw / voedsel / honger 

3. ziekten / gezondheidszorg 

4. kwetsbare groepen (vrouwen, kinderen, 

ouderen) 

5. vluchtelingen 

6. conflict / vrede 

7. mensenrechten / media 

8. noodhulp 

9. religieuze organisaties 

10. ontwikkelingssamenwerking algemeen  

11. overig 

 

 

1. Natuur / biodiversiteit               

 

AAP, St. Opvang voor uitheemse dieren 

De doelstellingen zijn het in quarantaine 

opvangen en verzorgen van uitheemse 

dieren met name doch niet uitsluitend 

primaten. 

www.aap.nl 

 

Ark, St. 

Natuur- en landschapsontwikkeling, op 

basis van natuurlijke processen en ten 

dienste van de samenleving. 

www.ark.eu 

 

Biologica, St. 

Bevorderen van biologische en 

gecertificeerde land- en tuinbouw en 

voeding om duurzame land- en tuinbouw 

te realiseren. 

www.biologica.nl 

 

De Kleine Aarde, Centrum voor een 

duurzame leefstijl, St. 

Stimuleert een duurzame levensstijl die 

gebaseerd is op landbouwmethoden, 

woon-, werk- en vervoersgedrag, 

voedingsgewoonten en een omgang met 

energie en grondstoffen, die het milieu 

ontzien en andere landen en hun bewoners 

niet benadelen. 

www.dekleineaarde.nl 

 

De12Landschappen, St. 

De stichting heeft ten doel de aangesloten 

organisaties collectief en individueel bij te 

staan en waar nodig in het belang van de 

doelstellingen der aangesloten 

Landschappen naar buiten op te treden. 

www.de12landschappen.nl 

 

Dierenbescherming, Ned. Ver. tot 

Bescherming van Dieren 

De Dierenbescherming heeft ten doel 

dieren te beschermen in de ruimste zin van 

het woord, hun belangen te behartigen. 

www.dierenbescherming.nl 

 

Goois Natuurreservaat, St. Steun 

De stichting stelt zich ten doel gelden in te 



zamelen en te beheren tot ondersteuning 

van de werkzaamheden van de te 

Hilversum gevestigde stichting: St. 

Gooisch Natuurreservaat. 

www.gnr.nl  

 

Greenpeace Nederland, St. 

Het bevorderen van natuurbehoud. 

www.greenpeace.nl 

 

IUCN, St. Nederlands Comité voor 

Behoud en verantwoord beheer van de 

natuur en de natuurlijke hulpbronnen in 

internationaal perspectief. Nederlandse 

afdeling van de International Union of the 

Conservation of Nature (IUCN) dat o.a. de 

Rode Lijst van bedreigde diersoorten 

opstelt. 

www.nciucn.nl 

 

IVN, St. 

Bijdragen aan een duurzame samenleving 

waarin een evenwichtige samenhang is 

tussen de ecologische, economische en 

sociale aspecten met in het bijzonder 

aandacht voor natuur, milieu- en 

landschapswaarden. 

www.ivn.nl 

 

Landschapsbeheer Nederland, St. 

Deze stichting wil voorwaarden scheppen 

voor het behoud, herstel en ontwikkeling 

van een visueel, ecologisch, 

cultuurhistorisch en aardkundig 

aantrekkelijk landschap in Nederland. 

www.landschapsbeheer.nl 

 

Milieudefensie, Ver. 

Een bijlage leveren aan het oplossen van 

milieuproblemen. 

www.milieudefensie.nl 

 

Natuur en Milieu, St. 

Bijdrage aan een duurzame samenleving, 

nationaal en internationaal, met name aan 

de ecologische dimensie: een schoon 

milieu voor huidige en toekomstige 

generaties, een rijke natuur en een divers 

landschap. 

www.natuurenmilieu.nl 

 

Natuurmonumenten in Nederland, Ver. 

tot Behoud van 

De vereniging heeft ten doel het behoud en 

beheer van in natuurwetenschappelijk en 

landschappelijk opzicht belangrijke 

terreinen in Nederland met de zich daarop 

bevindende monumenten van geschiedenis 

en kunst. 

www.natuurmonumenten.nl 

 

Peace Parks Foundation Nederland, St. 

Natuur- en landschapsontwikkeling op 

basis van natuurlijke processen en ten 

dienste van de samenleving. 

www.peaceparks.nl 

 

Provinciale Milieufederaties, St. De 



Behartigen van de belangen van milieu, 

natuur en landschap per provincie. Werkt 

samen met landelijke Stichting Natuur en 

Milieu. 

www.natuurenmilieunederland.nl 

 

Vereniging Nederlands 

Cultuurlandschap 

Deze organisatie wil eeuwenoude 

agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar 

houden , en ijveren voor een rijk 

geschakeerd en per streek verschillend 

cultuurlandschap in heel Nederland. 

www.nederlandscultuurlandschap.nl 

 

Vogelbescherming, Ned. Ver. tot 

Bescherming van Vogels 

Bijdrage aan het behoud van de 

biodiversiteit op aarde door bescherming 

van wilde vogels in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied en het behoud en 

herstel van populaties en leefgebieden van 

deze vogels. 

www.vogelbescherming.nl 

 

Waddenvereniging 

De vereniging streeft naar behoud, herstel 

en goed beheer van natuur, landschap en 

milieu en van de ecologische en 

cultuurhistorische waarden van het 

waddengebied. 

www.waddenvereniging.nl 

 

Wereld Natuur Fonds – Nederland, St. 

Het 

Werkt aan het behoud van biodiversiteit 

door bescherming en herstel van 

leefgebieden (bossen, wetlands, zeeën, 

oceanen) en het aanpakken van 

bedreigingen (klimaatverandering, 

ontbossing, verdroging, overbevissing, 

illegale handel in dieren en planten). 

www.wnf.nl 

 

 

 

2. Landbouw / voedsel / honger  

 

Agriterra, St. 

Versterkt belangenbehartigende 

organisaties van plattelandbewoners, 

samenwerking daartussen en agrarische 

ontwikkelingssamenwerking in het 

algemeen. 

www.agriterra.org  

 

Avalon Foundation, St.    

Versterking van biologische landbouw,  

agrobiodiversiteit, agrarische 

milieuprogramma's en duurzame 

plattelandsontwikkeling. 

www.avalon.nl  

 

Fairfood International, St. 

Spoort de voedingsmiddelenindustrie aan 

haar ketens te verduurzamen, en daarmee 



bij te dragen aan de bestrijding van 

wereldwijde honger en armoede. 

www.fairfood.org 

 

Heifer Nederland, St. 

Het ondersteunen van geïntegreerde en 

duurzame agrarische projecten. 

www.heifer.nl  

 

Hunger Project, St. The 

Ondersteunt mensen om op eigen kracht 

een toekomst op te bouwen zonder honger. 

www.thehungerproject.nl 

 

Max Havelaar, St. (lid van Fair Trade) 

De stichting stelt zich ten doel bij te 

dragen aan de ontwikkeling van 

achtergestelde gemeenschappen in 

ontwikkelingslanden, door middel van 

eerlijke handel. 

www.maxhavelaar 

 

 

3. Ziekten / gezondheidszorg  

 

Aids Fonds – Soa Aids Nederland, St. 

Aidsbestrijding in ontwikkelingslanden en 

in Nederland, wetenschappelijk onderzoek, 

en ondersteuning aan mensen met HIV. 

www.aidsfonds.nl 

 

AIDS Foundation East-West, St. 

HIV/aids-preventie en -zorg voor de nieuwe 

onafhankelijke staten van de voormalige 

Sovjet-Unie. 

www.afew.org 

 

Albert Schweitzer Fonds, St. 

Nederlands 

Steunt kleinschalige lokale 

ontwikkelingsinitiatieven op het gebied 

van gezondheidszorg, vooral in Afrika, 

vanuit de visie en gedachtegoed van Albert 

Schweitzer 

www.nasf.nl 

 

AMREF Flying Doctors, St. 

Medische bijstand, wetenschappelijk 

onderzoek, opleiding, medische 

voorlichting, en in het algemeen de 

bevordering van de volksgezondheid.  

www.amref.nl  

 

Cordaid Memisa 

Duurzaam verbeteren van 

gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. 

www.cordaidmemisa.nl 

 

Dark and Light Blindcare, St. 

Het genezen en voorkomen van blindheid, 

en revalidatie in ontwikkelingslanden. 

www.darkandlight.org 

 

Dokters van de Wereld, Ver. 



Hulp aan kwetsbare groepen overal ter 

wereld om toegang tot en recht op 

gezondheidszorg te bevorderen. 

www.doktersvandewereld.org 

 

Eye Care Foundation, St. 

Helpt blindheid en slechtziendheid in 

ontwikkelingslanden voorkomen en 

genezen. 

www.eyecarefoundation.nl 

 

HealthNet TPO, St. 

Duurzame verbetering van de gezondheid, 

waaronder de geestelijke gezondheid, van 

kwetsbare, met van uitsluiting bedreigde 

bevolkingsgroepen. 

www.healthnetinternational.org 

 

Interplast Holland, St.  

Het scheppen van mogelijkheden voor 

reconstructieve chirurgie voor kinderen en 

volwassenen in ontwikkelingslanden, en 

het opleiden van lokale staf. 

www.interplastholland.nl 

 

KNCV Tuberculosefonds, Ver. 

Versterking van de tbc-preventie en -

bestrijding in Nederland en wereldwijd. 

www.tuberculose.nl 

 

Leprastichting 

Het direct en indirect bevorderen en 

steunen van de bestrijding van lepra en 

haar gevolgen. 

www.leprastichting.nl  

 

Leprazending Nederland, St. 

Ondersteunen van de zendingsorganisatie 

The Leprosy Mission International (TLMI), 

die mensen bijstaat bij de gevolgen van 

lepra en werkt aan uitroeiing van lepra. 

www.leprazending.nl 

 

Medisch Comité Nederland-Vietnam, 

St. 

Verbetering van de gezondheidssituatie 

van bevolkingsgroepen in een 

achterstandspositie in Vietnam en andere 

daarvoor in aanmerking komende landen 

in Zuidoost-Azië. 

www.mcnv.nl 

 

MYBODY (Merknaam van World 

Population Foundation, St.) 

Projecten in ontwikkelingslanden op het 

gebied van reproduktieve gezondheid en 

bewustwording hiervan stimuleren. 

www.mybody.nl 

 

Nederland-Batam, St.  

Bevorderen van de medische en sociale 

zorg in Indonesië, met bijzondere aandacht 

voor het eiland Batam. 

www.neba.nl 

 

Orange Babies, St. 



�����������	
����
�����	�������

� ������ ��������� 
� � �� ����� ���� 
�����

� �����

��� ��� ������ ��������� ����� �

�� ��� �������	���� �������� ���� ��� ������

� 
� ������ � ��!�

���!��
��� 
� ��� !� �� �

 

� �� � �� �� 	 �
 � � ��� ���

Stimuleert en vergroot de omvang en de 

kwaliteit van de Nederlandse bijdrage aan 

de mondiale strijd tegen HIV/aids. 

www.stopaidsnow.nl 

 

War Trauma Foundation, St. 

Psychosociale hulpverlening aan 

getraumatiseerde slachtoffers van oorlog 

en systematisch geweld waar ook ter 

wereld. 

www.wartrauma.nl  

 

 

4. Kwetsbare groepen (vrouwen, 

kinderen, ouderen, inheemse volken) 

 

Actie Calcutta, St. 

Projecten ten behoeve van onderwijs van 

kansarme jongens en meisjes tussen 6 en 

18 jaar in India. 

www.actie-calcutta.nl 

 

Aflatoun – Child Saving International, 

St. 

Kinderen van 6-14 jaar inspireren zichzelf 

sociaal en economisch te ontwikkelen door 

middel van een internationaal educatief 

programma. 

www.aflatoun.org  

 

ChildsLife International, St. 

Praktische ondersteuning van verlaten 

kinderen, straatkinderen, HIV/aids-wezen 

en kinderen die in tehuizen wonen. 

www.childslife.nl  

 

Cordaid Kinderstem 

Structurele hulp aan kinderen in 

sloppenwijken. 

www.cordaidkinderstem.nl 

 

Edukans, St. 

Ondersteuning van projecten en 

programma's voor toegankelijk en relevant 

onderwijs voor kansarme kinderen en 

jongeren in ontwikkelingslanden. 

www.edukans.nl 

 

Help Mij Leven, St. 

Ondersteunen van activiteiten ten behoeve 

van jongeren in Brazilië. 

www.helpmijleven.org 

 

Hulp aan Papua's in Nood (HAPIN), St. 

Behartigen van het welzijn van de in nood 

verkerende autochtone bevolking van het 

voormalige Nederlands Nieuw-Guinea 

(West Papoea of West-Irian). 



www.hapin.nl 

 

Humanitas, Ver. 

De vereniging stelt zich ten doel het 

verrichten van maatschappelijke 

dienstverlening in de ruimste zin en het 

leveren van bijdragen aan de opbouw van 

de samenleving, uitgaande van 

humanistische beginselen.  

www.humanitas.nl 

 

Johan Cruyff Foundation, St.  

Deze organisatie richt zich op het 

bevorderen van het geestelijk en 

lichamelijk welzijn van kinderen en 

jongeren door sportactiviteiten.  

www.cruyff-foundation.org  

 

Liliane Fonds, St.  

De stichting heeft ten doel om 

persoonsgerichte, kleinschalige en directe 

hulp te bieden aan kinderen en jongeren 

met een handicap in ontwikkelingslanden. 

www.lilianefonds.nl 

 

Mama Cash, St. 

Het bevorderen van vrouwen en het 

feminisme door het ondersteunen van 

vrouwenprojecten, door vrouwen geleide 

ondernemingen en incidentele activiteiten. 

www.mamacash.nl 

 

Nederlands Centrum voor Inheemse 

Volken (NCIV), St. 

Zet zich in voor de erkenning en de 

bescherming van de rechten van inheemse 

volken, de oorspronkelijke bewoners van 

een grondgebied dat door anderen is 

ingenomen.  

www.nciv.net 

 

Nelson Mandela Kinderfonds, St. 

Ondersteuning van misdeelde jongeren in 

Zuid-Afrika, in het bijzonder dakloze 

kinderen, jongeren zonder opleiding of die 

zich in een tuchthuis of gevangenis 

bevinden. 

www.nelsonmandelakinderfonds.nl 

 

Plan Nederland, St. 

Verbetering van de toekomst voor 

kansarme kinderen in 

ontwikkelingslanden. 

www.plannederland.nl 

 

Red een Kind, St. 

Lenigen van nood onder kinderen in die 

delen van de wereld die geteisterd worden 

door hongersnood of andere rampen, of 

door persoonlijke omstandigheden van 

armoede, ziekte of dergelijke. 

www.redeenkind.nl 

 

Right to Play, St. 

Het bieden van sporten en spel aan 

kinderen in ontwikkelingslanden, voor 

onderwijs en ontwikkeling van kinderen, 

ontwikkeling van de gemeenschap, 



conflictpreventie en vredeseducatie en 

gezondheid en preventie van ziektes. 

www.righttoplay.nl 

 

Save the Children Nederland, St. 

Het verbeteren van de leefomstandigheden 

en toekomstperspectieven van kinderen en 

jongeren in moeilijke omstandigheden, 

alsmede het verrichten van onderzoek, 

voorlichting en pleitbezorgingsactiviteiten 

www.savethechildren.nl  

 

Simavi, St. 

Geeft steun aan moeders in 

ontwikkelingslanden bij het zorgen voor 

veilig drinkwater en goede hygiëne, een 

gezonde zwangerschap en de gezondheid 

van hun kinderen. 

www.simavi.nl  

 

Skanfonds, St.  

Skanfonds biedt mensen in kwetsbare 

posities de kans om mee te doen in de 

samenleving. 

www.skanfonds.nl 

 

SOS Kinderdorpen, St. Vrienden der 

Het bieden van structurele hulp aan 

weeskinderen en verlaten kinderen. Het 

geven van voorlichting over het 

wereldwijde werk van SOS Kinderdorpen. 

www.soskinderdorpen.nl 

 

Terre des Hommes, St. 

Daadwerkelijke en onmiddellijke 

hulpverlening aan het noodlijdende kind. 

www.terresdeshommes.nl 

 

Unicef, St. Nederlands Comité 

Onder auspiciën van de Algemene 

Vergadering der Verenigde Naties als een 

Bijzonder Uitvoerend Orgaan werkzaam 

ten behoeve van het welzijn van kinderen 

over de gehele wereld, ongeacht hun ras, 

nationaliteit, geloof of politieke 

overtuiging. 

www.unicef.nl 

 

War Child, St. 

Helpt kinderen die het slachtoffer zijn van 

gewapende conflicten bij het herstel van 

psychische schade, verleent materiële hulp 

aan deze kinderen en vergroot het 

bewustzijn. 

www.warchild.nl 

 

Weeshuis Sri Lanka, St. 

Bouw en exploitatie van het Somawathi 

Home Holland House of Hope te Sri 

Lanka met inbegrip van voorzieningen 

voor de bewoners van het project en de 

regio waardoor de 

langetermijncontinuering wordt 

gewaarborgd. 

www.weeshuissrilanka.nl 

 

Wereldkinderen, Ver. voor 

Kinderwelzijn 



Het verlenen van hulp aan kinderen in 

nood, in het bijzonder die woonachtig in of 

afkomstig uit landen buiten Nederland. 

www.wereldkinderen.nl 

 

Wereldouders (St. Onze Kleine 

Weeskinderen) 

Biedt structurele hulp aan weeskinderen en 

straatkinderen in Latijns-Amerika. 

www.wereldouders.nl 

 

Wings of Hope, St. 

Biedt kinderen en jongeren hulp bij het 

verwerken van hun oorlogstrauma. 

www.wingsofhope.nl  

 

Wings of Support, St. 

Initiatief van de medewerkers van KLM en 

Martinair. Getracht wordt kinderen in 

landen waarop deze maatschappijen 

vliegen te helpen aan onderdak en 

onderwijs. 

www.wingsofsupport.org 

 

World Population Foundation, St. 

De bevordering van seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten, in 

het bijzonder ten behoeve van vrouwen en 

jongeren. 

www.wpf.org  

 

WorldGranny, St. 

Het verbeteren van de leefsituatie van 

ouderen in ontwikkelingslanden en andere 

landen waar armoede bestaat. 

www.worldgranny.nl 

 

 

5. Vluchtelingen  

 

UAF, St. voor Vluchteling-Studenten 

Helpt hoger opgeleide vluchtelingen hun 

studie in Nederland te kunnen voortzetten 

en beëindigen, en een plaats op de 

arbeidsmarkt te verwerven. 

www.uaf.nl 

 

Vluchteling, St. 

Noodhulp voor vluchtelingen en 

ontheemden in de regio, en het op 

humanitaire gronden opkomen voor hun 

belangen. 

www.vluchteling.org 

 

VluchtelingenWerk Nederland, Ver. 

Op basis van de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens inzetten voor de 

bescherming en behartiging van de 

belangen van vluchtelingen en asielzoekers 

in Nederland en Europa. 

www.vluchtelingenwerk.nl 

 

Vrolijkheid, Nationale St. ter 

Bevordering van 

Zet zich in voor jonge vluchtelingen in 

asielzoekerscentra in Nederland, met 



creatieve projecten waarin jongeren hun 

verhaal kwijt kunnen en plezier beleven. 

www.vrolijkheid.nl 

 

ZOA-Vluchtelingenzorg, St. 

Hulp verlenen aan vluchtelingen, 

ontheemden en/of slachtoffers van rampen, 

alsook het geven van voorlichting 

hierover, als een betoon van christelijke 

barmhartigheid. 

www.ZOA.nl  

 

 

6. Conflict / vrede  

 

Alliance for the University for Peace, St. 

Ondersteuning van opleidingen op het 

gebied van vredesvraagstukken en 

geweldloze conflicthantering, en 

stimuleren van samenwerking met andere 

(wetenschappelijke) instituten. 

www.allianceforupeace.nl  

 

IKV Pax Christi, St. 

Samenwerkingsverband 

Zet zich in voor vrede, verzoening en 

rechtvaardigheid in de wereld en duurzame 

politieke oplossingen voor crisis- en 

oorlogssituaties. 

www.ikvpaxchristi.nl 

 

 

7. Mensenrechten / media  

 

Amnesty International, Afdeling 

Nederland, Ver. 

Streeft naar een wereld waarin iedereen 

alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de 

Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens en andere internationale 

mensenrechtendocumenten. 

www.amnesty.nl 

 

Free Voice, St. 

Bevordering van de vrijheid van 

informatie en de pluriformiteit van het 

berichtverkeer door projecten in 

ontwikkelingslanden op het gebied van 

massamedia, met name media voor het 

geschreven woord en radio. 

www.freevoice.nl 

 

Press Now, St. 

Bevorderen van vrije en pluriforme 

meningsvorming, democratische 

verhoudingen en duurzame vrede door het 

steunen van onafhankelijke media. 

www.pressnow.nl 

 

World Press Photo, St.  

De stichting heeft ten doel het wereldwijd 

bevorderen en ondersteunen van de 

fotojournalistiek, en bevorderen van 

persvrijheid en vrije uitwisseling van 

informatie tussen alle volkeren en van 

internationaal begrip. 

www.worldpressphoto.nl 

 



 

8. Noodhulp  

 

Artsen zonder Grenzen, Ver. 

Medische hulp aan mensen in 

noodgebieden. 

www.artsenzondergrenzen.nl 

 

Cordaid Mensen in Nood 

Noodhulp en wederopbouw na een 

(natuur)ramp of oorlog en preventie van 

rampen. 

www.cordaidmenseninnood.nl  

 

Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse 

Verleent noodhulp op basis van 

menslievendheid, onpartijdigheid, 

neutraliteit, onafhankelijkheid, 

vrijwilligheid, eenheid, algemeenheid. 

www.rodekruis.nl 

 

 

 

9. Ontwikkelingssamenwerking 

algemeen  

 

A.S.A.P. Algemene Stichting voor 

Afrikaanse Projecten 

Ondersteuning niet-subsidiabele kleine 

ontwikkelingsprojecten in Afrika. 

www.asap-foundation.org 

 

ADRA-Nederland, St. 

Financiële, materiële en technische steun 

ten behoeve van de bevolking van 

ontwikkelingslanden. 

www.adra.nl  

 

BiD-network, St.  

Dit netwerk ondersteunt duizenden 

ondernemers, experts en investeerders 

wereldwijd om ondernemerschap en 

economische groei in opkomende markten 

te stimuleren.  

www.bidnetwork.org 

 

Cordaid, St. 

Armoede bestrijden in 

ontwikkelingslanden door middel van 

verschillende fondsen. 

www.cordaid.nl 

 

Habitat for Humanity Nederland, St. 

Structureel verbeteren van woon- en 

leefsituaties in ontwikkelingsgebieden. 

www.habitat.nl 

 

HIVOS, St. 

Hulpverlening op humanitaire grondslag 

aan ontwikkelingslanden. 

www.hivos.nl 

 

Mercy Ships Holland, St. 

Doorbreken van sociaal-economische 

tegenstellingen tussen arm en rijk, het 

geven van medische hulp en 



ontwikkelingssamenwerking aan de 

allerarmsten. 

www.mercyships.nl 

 

Oxfam Novib, St. 

Bevorderen van een wereldsamenleving 

waarin onder andere sociaal-economische 

tegenstellingen tussen arm en rijk worden 

doorbroken en de welvaart van de wereld 

rechtvaardig is verdeeld. 

www.oxfamnovib.nl 

 

SPARK, St. 

Het ondersteunen van mensen in landen in 

ontwikkeling om in een eigen 

bestaanszekerheid te voorzien door het 

versterken van lokale economische en 

onderwijsinstellingen. 

www.spark-online.org 

 

Vriendenkring Nederland, St. 

Geld inzamelen voor 

ontwikkelingsprojecten, voor projecten in 

de onderwijssector, de gezondheidszorg, 

de invalidenzorg, de wezenzorg en de 

vluchtelingenzorg, noodhulp en pastorale 

doeleinden.  

www.pbb.nl/vriendenkring 

 

Wilde Ganzen/IKON, St. 

Ondersteunt kleinschalige particuliere 

projecten die armoede in 

ontwikkelingslanden bestrijden. 

www.wildeganzen.nl 

 

 

10. Religieuze organisaties  

 

Balemans voor het Missie- en 

Ontwikkelingswerk, St. 

Missie- en ontwikkelingswerk in Burkina 

Faso. 

www.peterbalemans.nl 

 

Cordaid Vastenactie 

Ondersteuning van kleinschalige projecten 

in ontwikkelingslanden, die de mensen 

daar zelf hebben opgezet.  

www.vastenaktie.nl 

 

Dorcas Hulp Nederland, St. 

Het verlenen van materiële hulp aan de 

mens in nood en vervolgden, en het 

opkomen voor Christenen. 

www.dorcas.nl 

 

Ethiopië-Eritrea, Interkerkelijke St. 

Het lenigen van nood en bevorderen van 

zelfredzaamheid door het steunen van 

hulpprojecten in Ethiopië en Eritrea.  

www.isee-urk.nl  

 

International Child Support, St. 

Hulp verlenen aan kansarmen in 

ontwikkelingslanden vanuit een 

christelijke levensvisie, met speciale 

aandacht voor kinderen. 

www.ics.nl 



 

Kerk in Actie, onderdeel v.d. 

Dienstenorganisatie v.d. PKN 

Ondersteunt lokale hulporganisaties en 

kerken door middel van noodhulp, 

structurele hulp, en zendingsactiviteiten. 

www.kerkinactie.nl 

 

Kom over en help, St. 

Christelijke organisatie die armoede 

bestrijdt in Oost-Europa. 

www.komoverenhelp.nl 

 

Mensen met een Missie, St. 

Werkzaam ten dienste van missionaire 

activiteiten door religieuzen of anderen. 

www.mensenmeteenmissie.nl 

 

Pater Peeters, St. Vrienden van 

Innen van gelden voor het missie- en 

ontwikkelingswerk van Pater J.F. Peeters 

en zijn confraters en/of medewerkers en/of 

opvolger(s) werkzaam in Zaïre (thans 

République Démocratique du Congo). 

www.vriendenvanpaterpeeters.nl  

 

Salvatoriaanse Hulpactie, St. 

Het steunen van priesters en leken die in 

Zuid- of Latijns-Amerika of in Azië 

werken aan de godsdienstige en sociale 

verheffing van de bevolking. 

www.salvatorhulp.nl  

 

Seva Network Foundation, St. 

Vanuit waarden ontleend aan de 

hindoecultuur bijdragen aan duurzame 

armoedebestrijding in 

ontwikkelingslanden, en aan verbeterde 

onderlinge samenwerking tussen volkeren 

van verschillende etnische en religieuze 

achtergronden. 

www.sevanetwork.net 

 

Solidaridad, St. 

Verleent steun aan de pogingen van 

kerken, groepen en personen in Latijns-

Amerika om de mens daar in staat te 

stellen zelf vorm te geven aan zijn leven en 

samenleving. 

www.solidaridad.nl 

 

Tear, St. 

Het tegengaan van armoede, haar oorzaken 

en haar gevolgen vanuit de bijbelse 

opdracht goed en recht te doen aan de 

arme en de verdrukte. 

www.tear.nl  

 

Verre Naasten, St. 

Hulpverlening aan naasten buiten 

Nederland in het licht van het Evangelie, 

via christelijke barmhartigheid en het 

ondersteunen van kerkelijk opbouwwerk. 

www.deverrenaasten.nl 

 

Woord en Daad, St. Reformatorische 

Hulpaktie 



Bestrijdt armoede vanuit het christelijk 

perspectief in Afrika, Azië en Midden-

Amerika. 

www.woordendaad.nl 

 

World Servants Nederland, St. 

Een christelijke organisatie die huizen, 

scholen en klinieken bouwt met hulp van 

teams van jongeren en volwassenen uit 

Nederland. 

www.worldservants.nl 

 

World Vision Nederland, St. 

Christelijke organisatie die zich inzet voor 

kinderen in ontwikkelingslanden door ze te 

voorzien van schoon water, goed voedsel, 

medische voorzieningen, scholing en een 

veilige leefomgeving.  

www.worldvision.nl  

 

Zeister Zendingsgenootschap, Ver. 

Ondersteunt sinds 1793 het wereldwijde 

zendingswerk van de Evangelische 

Broedergemeente (Hernhutters) vanuit 

Nederland, o.a. in Suriname. 

www.zzg.nl  

 

 

11. Overig  

 

AMCHA in Nederland, St. Vrienden van 

Psychosociale hulp aan inwoners van 

Israël bij de verwerking van traumatische 

ervaringen die verband houden met 

onderdrukking en vervolging ten tijde van 

het nazi-regime. 

www.amcha.nl 

 

ATD-Vierde Wereld Nederland, St. 

Beoogt al hetgeen het leven, de persoon en 

het gedachtegoed van père Joseph 

Wresinski betreft levend te houden en 

strijdt voor een samenleving zonder 

extreme armoede en maatschappelijke 

uitsluiting. 

www.atd-vierdewereld.nl 

 

Bouworde Nederland, St. 

Bouwprojekten voor mensen die hulp 

behoeven. 

www.ibo-nederland.org 

 

Collectieve Israël Actie, St. 

Het voeren van algemene 

geldinzamelingen in Nederland voor 

sociale en humanitaire noden in Israël. 

www.israelactie.nl 

 

Family Help Programme Holland/Sri 

Lanka, St. 

Ondersteuning allerarmsten in Sri Lanka. 

www.fhpholland.nl 

 

Humana, St. 

Verbetering van levensomstandigheden 

van mensen in plattelandsgebieden. 

www.humana.nl 

 



International Campaign for Tibet, 

Nederlandse St. 

Verbetering van de huidige situatie in 

economisch en sociaal opzicht van de 

mensen in Tibet en de Tibetaanse 

gemeenschap in ballingschap. 

www.savetibet.org 

 

MAF Nederland, St. 

Technische ondersteuning van 

ontwikkelingshulp door middel van 

luchttransport. 

www.maf.nl 

 

MIVA, St. 

Biedt concrete steun aan pioniers in 

Afrika, Azië en Latijns-Amerika met 

vervoer- en communicatiemiddelen. 

www.miva.nl 

 
NiZA, St. (Nederlands Instituut voor 

Zuidelijk Afrika) 

Het bijdragen aan de ontwikkeling van 

stabiele en democratische samenlevingen 

en het helpen wegwerken van 

achterstanden van grote 

bevolkingsgroepen in de regio Zuidelijk 

Afrika. 

www.niza.nl 

 

Oranje Fonds, St.   

Dit fonds verleent steun aan projecten die 

sociale cohesie bevorderen, waarbij mede 

wordt gelet op de pluriformiteit van de 

samenleving. 

www.oranjefonds.nl  

 

Prins Claus Fonds, St. 

Stimuleert de wisselwerking tussen cultuur 

en ontwikkeling, in samenwerking met 

personen en organisaties vooral uit Afrika, 

Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch 

gebied. 

www.prinsclausfund.org  

 

Sam's Kledingactie voor Mensen in 

Nood 

Het verkopen van ingezamelde kleding, 

huishoudtextiel en schoeisel. De opbrengst 

komt ten goede aan de stichting Mensen in 

Nood. 

www.samskledingactie.nl 

 

�


