dit doet één voor anderen
Wijzijnéén voor anderen heeft één helder doel; het zonder enige vorm van winstoogmerk
ondersteunen van projecten en activiteiten van natuurlijke personen, instellingen, verenigingen
en ondernemingen, op het gebied van duurzame ontwikkeling (natuur en milieu,
ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten), cultuur en welzijn (inclusief sport en
gezondheid). Een belangrijk uitgangspunt is om de zelfredzaamheid van personen en groepen te
bevorderen. Een beter toekomstperspectief en het nemen van verantwoordelijkheid daarvoor is
waar het om gaat.
Daarom helpt Wijzijnéén voor anderen initiatieven en projecten door:
•
•
•

het verstrekken van leningen,
donaties te doen ter versterking van nieuwe of bestaande initiatieven,
mee te denken over en zo samen vorm te geven aan projecten en initiatieven.

Lopende activiteiten/projecten en eerder uitgevoerde en/of reeds afgeronde activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijdragen aan de start van een kippenfarm bij een weeshuis in Kenia.
Donatie aan Stichting Hospice Utrecht.
Donatie en lening aan Ligusa Community Centre te Kenia, voor kippenfarm en onderwijs.
Donatie boeken voor straatkinderen in Brazilië (Aktie voor Aktie).
Donatie voor Alpe d’HuZes (deelname Maurice Jansen).
Donatie voor bestrijding Peruvian Teenmoms (aktie van Kinga Verbeek).
Donatie Kerstpakketten M4M (via T.P.W. Jansen).
Advisering bij een initiatief om bedrijfsmatig meubels te ontwikkelen en vervaardigen in
3e wereldlanden.
Financiële ondersteuning van de Stichting Vliegende Meubelmakers bij projecten in
Afrika.
Adviseren/coachen van een manager van een welzijnsorganisatie.
Financiële ondersteuning van een papajaplantage in Kenia
Structureel sponsoren van een aantal kinderen in een ontwikkelingsland.
Sponsoren van een Nederlandse student aan het Hout en Meubileringscollege, die in
Kenia de lokale bevolking heeft geholpen met het (leren) maken van meubels.
Ondersteuning van een scholings- en ontwikkelingsproject LPM onderwijs (van Stichting
JPPH op de Molukken).
Ondersteuning van de stichting Meraih Bintang met de bouw van een school in
Pangandaran op Java.

