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structuur aanbrengen waardoor goed doen concreet is,
onderdeel is van de reguliere bedrijfsvoering, en
waardoor het planbaar, voorspelbaar en beheersbaar is.
En meebeweegt met de onderneming, in goede tijden
meer, in uitdagende tijden minder. Een respectabel
aantal ondernemingen heeft inmiddels enthousiast dit
programma omarmd, waarna we samen aan de slag zijn
gegaan met projectkeuze (perfect match) en het
vormgeven van werknemers betrokkenheid. Dat laatste
is altijd maatwerk dus arbeidsintensief voor het team
van Net4kids en de lokale projectorganisaties, maar
geeft een enorme betrokkenheid die leidt tot een sterke
binding van werknemers met het bedrijf en motivatie om
meer te doen. Dat doen we dus graag en vraagt om een
ervaren team om dat in samenspraak met iedere
nieuwe investeerder vorm te geven. Dat begint bij het
helder articuleren van de waardepropositie en we
waren daarom blij Rieteke Roelofs te mogen
verwelkomen om het Net4kids team te versterken in de
talrijke gesprekken met potentiële investeerders. 

Alles bij elkaar konden we in 2021 maar liefst negen
nieuwe investeerders verwelkomen, met mooie matches
tussen business en projectkeuze, en met mooie, nieuwe
vormen van employee engagement programma’s. Zo
begeleidt Trustmoore jonge ondernemers en start-ups
uit de townships in Zuid-Afrika met business planning
en financiering. En ondersteunt Improved Ghanese
jongeren met een digital marketeer opleiding, verzorgd
door Emile van de Klok.
En we hadden onze eerste geefkring, 30 ondernemers
bijeengebracht door Rex Vermeulen en Paul Joosten, die
gezamenlijk FT Kilimanjaro ondersteunen in hun
prachtige werk in Tanzania.

Met de nieuwe projectactiviteiten en concrete
programma’s voor ondernemingen gingen we het
nieuwe jaar 2022 in met een mooi momentum. Versterkt
door een nieuwe huisstijl en een nieuwe, inspirerende
website konden we in de eerste maanden al vier nieuwe
investeerders verwelkomen. De groep investeerders
wordt steeds groter en rijker en we zullen in 2022
verder gaan met community building voor meer
uitwisseling en het uitbouwen van een sterk netwerk
van gelijk denkende ondernemers. e konden gelukkig
ook weer op reis naar onze projecten. Naast een
monitoring reis van het Net4kids team naar Zuid-Afrika 

heeft inmiddels ook de stakeholder trip naar Kiruani in
Tanzania plaatsgevonden. En we hopen in de rest van
2022 nog meer stakeholder trips te kunnen maken. Dat
was twee jaar lang niet mogelijk en het voelt goed
weer samen met investeerders op pad te kunnen om
met eigen ogen de kwaliteit van de projecten en hun
resultaten te kunnen zien.

Aan de kant van onze projecten zullen de uitdagingen
blijven bestaan. In India en Nepal waren in de eerste
helft van 2022 alweer strenge lockdown maatregelen
nodig. We zullen onze projectorganisaties blijven
steunen waar nodig en flexibel moeten blijven in de
manier waarop en in de samenwerking met hen.

Samenwerken is ook een belangrijke beweegreden van
het voornemen een fusie aan te gaan met het
vermogensfonds Stichting Elsgoed. Na de fusie,
voorzien later in het jaar 2022, zal Net4kids alle
fondsen en activiteiten van Stichting Elsgoed onder
haar beheer nemen. Daarover later meer. 

Op het moment van schrijven is er naast de nog
sluimerende pandemie ook een oorlog aan de gang die
de wereld in alle facetten hard raakt. Net zoals tijdens
de pandemie zijn het de armere landen die het hardst
getroffen worden. Welke invloed dat op onze
projectpartners en op de prioriteiten van onze
investeerders zal hebben is moeili jk te voorspellen. We
zullen de vinger aan de pols moeten houden en snel
handelen waar dat nodig is. Om ervoor te zorgen dat
niet een hele generatie verloren gaat, waar ook ter
wereld. 

For the next generation. Always.

Loek van den Boog
Chairman & Founder 

In onze vooruitblik schreef ik vorig jaar dat het
vanwege de pandemie moeili jk plannen was. Niemand
van ons had toen gedacht dat we zo lang in de greep
van het virus zouden blijven. Maar ondanks dat en
dankzij de inspanningen van het Net4kids team en
onze trouwe investeerders was na een succesvol
2020 ook 2021 weer een uitstekend jaar met gezonde
groei waarin we met meer ondernemingen gezamenlijk
weer meer kinderen konden helpen. 

Het is die combinatie van ondernemers en lokale
projectorganisaties waar de kracht zit om werkelijk
verschil te maken. En dat is na 19 jaar nog altijd de
passie achter Net4kids, zoveel mogelijk kinderen, de
volgende generatie, de kansen te bieden die ze
verdienen, en dat te doen samen met ondernemers die
hun expertise en mankracht inzetten. Bedrijfsleven en
lokale helden trekken samen op voor hetzelfde doel: de
wereld een beetje beter maken. Samen for the next
generation. Hoe mooi is dat.

Aan de basis staan onze projectpartners, die ook in
2021 weer een enorme veerkracht toonden en een
geweldige continuïteit in resultaten en kwaliteit van
ondersteuning konden laten zien. Daarnaast konden
we nieuwe projectpartners aan ons binden, die in
samenwerking met nieuwe investeerders veel moois
toevoegden aan onze activiteiten en projecten
portefeuille. Zo was daar Planet Hope die, gesteund
door Energyworx, IT opleidingen verzorgt voor
kansarme meisjes in India. Of Rhiza, die verschillende
activiteiten ontplooit voor kansarme jongeren uit de
townships van Zuid-Afrika in samenwerking met
trouwe investeerders Visualfabriq en Valori , maar ook
met nieuwe investeerders als Been Consulting, Grizzly
en Freeday. Daardoor konden we in 2021 gezamenlijk
weer heel veel kinderen en jongeren helpen met life-
changing ondersteuning.

Aan de kant van de ondernemers en ondernemingen
werd ook steeds duidelijker dat onze propositie
aansluit bij hun wens om zinvoller goed te doen. Door in
een heldere ESG-structuur projecten te ondersteunen
die aansluiten bij hun core business of core values en
hun werknemers daarin te betrekken en mee te nemen.
Met ons in 2021 gelanceerde programma 1% For The
Next Generation kunnen ondernemingen de benodigde 
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2018 2019 2020 2021

850.818 859.710 760.013 822.713

2018 2019 2020 2021

695.758 699.053 542.587 617.856

2018 2019 2020 2021

6 7 8 7

2018 2019 2020 2021

11 11 12 12

2018 2019 2020 2021

14 17 17 21

2018 2019 2020 2021

107 104 90* 130

2018 2019 2020 2021

11408 10724 7185* 7250*
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CIJFERS
Wat hebben we bereikt in 2021

jaarverslag • 2021

Opbrengst all -incl Investeerders

Project besteding Aantal projecten

Aantal landen Aantal lokale partners

Aantal kinderen bereikt

meer intensieve langdurige support voor 
minder kinderen Onderwijs Gezondhei 

dszorg
Veilige 

omgeving
Persoonlijke 
Ontwikkeling

Ondernem 
erschap

88%

41% 41%
24%

58%

Investering op thema

*Exclusief Club van Duizend
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CIJFERS
Projectbestedingen

jaarverslag • 2021

Ghana

Kenia

TanzaniaZuid-Afrika

Rwanda

India

Nepal

aantal kinderen geholpen: 
7250

meisjes: 
60%

jongens: 
40%

Totaal besteding per land
(4 projecten)

(3 projecten)

(2 projecten) (5 projecten) (3 projecten)

(2 projecten) (2 projecten)

Deze cijfers zijn op basis van het contractjaar



Over hoe je maatschappeli jk verantwoord moet ondernemen wordt soms heel moeil i jk gedaan, maar dat hoeft natuurli jk 
helemaal niet. Sterker: het kan juist heel simpel en op een laagdrempelige manier, terwij l  je impact net zo groot, zo niet groter 
is. Ki jk naar dit Plug and Play-stappenplan en maak het verschil voor onze volgende generatie:
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In een eerste gesprek vertellen we je alles over Net4kids, wie we zijn, wat we doen voor kinderen, over de bedrijven die met ons samenwerken en de successen die we met hen boeken. En
natuurli jk vertellen we over ons 1% programma, over wat het betekent voor jouw bedrijf ,  wat de effort is, welke impact je gaat maken, en wat voor positieve invloed het gaat hebben op jouw
organisatie, het binnenhalen en behouden van talent, en het binden van klanten.

We vertellen je alles over 1% (en ons next generation program)

Step 2

We horen graag over jouw bedrijf ,  over je gedachten ten aanzien van MVO, en over welke effort je kan en wil maken. Misschien wil je het meteen groot aanpakken, misschien wil je juist klein
beginnen (bijvoorbeeld eerst alleen doneren), het kan allemaal! Samen gaan we dieper in op het DNA van je bedri jf ,  de doelen en overtuigingen, je wensen en je no go’s. Na dit gesprek hebben
jull ie (en wij) een duideli jk beeld aan wat voor project jul l ie je zouden wil len verbinden, en wat er mogeli jk is.

Jij vertelt over jouw bedrijf (en over de effort die je kan maken).

Step 3

Zoals veel andere bedrijven, denkt jouw bedrijf ook aan maatschappeli jk verantwoord ondernemen. En je bent benieuwd naar de mogeli jkheden om dit op een relatief eenvoudige manier op te
zetten en te realiseren, zonder dat j i j  of je je organisatie wordt overvraagd. Tegeli jk wil je ook optimaal impact creëren, betrokkenheid van je medewerkers vergroten, en zichtbaar resultaat zien.

Step 1

Je denkt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We gaan op zoek naar het kinderhulp-project dat bij  jou en je organisatie past, en dat past bij  de effort die je kan maken. Wij geloven dat je nog meer impact kunt maken voor onze next
generation door direct te investeren in projecten die echt bij  het DNA van je bedri jf passen. We zoeken een perfect match, zodat je echt duurzaam het verschil kan maken. In een project waar je
hart l igt.

We zoeken een match

Step 4

Als de match is gevonden, gaan we aan de slag. Jouw bedrijf wordt gekoppeld aan een project, en naar gelang de effort die je kan maken, richten we alles zo in dat we vanaf dag 1 impact gaan
maken. Voor de kinderen in het project en voor jou en je organisatie.

Step 5

It's a go!

Het mooie van de samenwerking met Net4kids is: wij facil iteren het hele traject. Het is jouw project, maar we ontzorgen je in alles. Met onze (productie-) ervaring, ons netwerk, onze kennis en
kundes zorgen we ervoor dat we echt terplekke waarde creëren, dat de kwaliteit van ons programma gewaarborgd bli jft,  dat we jouw organisatie betrekken bij de voortgang en je voortdurend op
de hoogte houden van de status van het project, en natuurli jk: impact maken, sociaal en financieel een zo optimaal mogeli jk return on investment.

Wij faciliteren het hele traject.

Step 6

Veel bedri jven worden, naarmate ze langer met Net4kids samenwerken en meer betrokken zijn bij  één of meer projecten, steeds enthousiaster. Zo enthousiast dat ze graag met eigen ogen wil len
zien welke impact ze maken. Dat kan natuurli jk. We gaan dan samen op bezoek bij het project, of het leidt tot een online uitwisseling van kennis tussen medewerkers van het bedri jf en de kinderen
(jongeren) van het project, in elk geval: je beleeft nu echt wat jouw bedrijf heeft mogeli jk gemaakt, 100% impact. 

Beleef de impact die je maakt.

Step 7



Extreme armoede uitroeien
 

Het bieden van een spaar/bank 
rekening en spaarprogramma's

 
Mensen voorlichting geven over geld

 
Inkomen genererende programma's

 
Stimuleren van ondernemerschap 

NET4KIDS EN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS
Net4kids draagt actief bij  aan de sdg's. in het bijzonder aan sdg 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 8. Wat doen we?

Voedselhulp 
 

Zelf eten verbouwen, moes- en 
schooltuinen. 

 
Extra voedselpakketten, 
voedingssupplementen 

 
Schoollunches

Voor iedereen toegang tot goede 
gezondheidszorg

 
Reguliere gezondheidschecks kinderen

 
Medische ondersteuning aan zieke 

kinderen of kinderen van zieke ouders
 

Hulp bij zorgverzekering afsluiten
 

Laagdrempelige gezondheidsklinieken 
opzetten

Bij al le projecten is de belangri jkste 
pij ler onderwijs:

 
primair, secundair en tertiair onderwijs

 
 (Capaciteit)Trainingen voor leraren

 
Het bouwen van scholen 

Einde aan discriminatie tegen meisjes
 

Alle vormen van geweld tegen meisjes 
uitroeien

 
Uit de wereld helpen van kind huweli jken

 
Girls empowerment (versterken van de 

positie van meisjes)

Beschikbaar stellen van schoon drinkwater 
 

Goede en schone sanitaire voorzieningen. 
 

Dit heeft een positieve invloed op andere 
Global Goals zoals voedselveil igheid, 

onderwijs en gezondheid. (Schoon drinkwater 
zorgt voor minder infecties)

 
Bouw van sanitair bij  scholen en in 

gemeenschappen

Het stimuleren en hulp bieden bij het zoeken van 
werk en behoud van werk.

 
Voorlichting over goede werkomstandigheden.

 
Leefbaar minimum loon

 
Kinderarbeid de wereld uit helpen

 
Verhogen van de Aid for Trade voor 

ontwikkelingslanden 
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Met steeds meer ‘perfect matches’ in ons netwerk creëren we inspirerende
business cases die weer andere (nieuwe) ondernemers aanspreken. Zo breiden
we langzaam ons netwerk van bedrijven uit zodat steeds meer kinderen en
jongeren naar school kunnen, en in veiligheid en gezondheid kunnen opgroeien. 
Zo was ook de CEO van Energyworx onder de indruk van ons verhaal. Met board
members die allemaal zelf dochters hadden, was de richting van de projectkeuze
geduid: investeren in projecten gericht op meisjes. Gecombineerd met de missie
van Energyworx: “Everything we do is designed to accelerate the world’s
transition to clean energy”, maakt Energyworx op twee belangrijke pijlers impact:
doorgeven van een leefbare planeet aan onze next generation en hen
tegelijkertijd, in samenwerking met Net4kids, ook de kans geven op een
zelfstandig en onafhankelijk bestaan. Ook was er de wens om het internationale
team van Energyworx te betrekken bij het project en tijd en expertise in te zetten.
1%? Tot dat het groeiende bedrijf zover is dat het winst maakt, investeren zij een
vast bedrag per jaar in het gekozen project en mogen medewerkers ook tijd
besteden aan het project. Zo mooi dat je als bedrijf juist in deze groeifase besluit
te investeren, een inspirerend voorbeeld voor vele andere ondernemers!

Met een nieuwe projectpartner ‘op de plank’, Planet Hope in India, zagen we direct
een match en hebben we Energyworx kunnen koppelen aan hun nieuwe
pilotproject IT & Ondernemerschap voor Indiase meisjes, in Bangelore. Planet
Hope biedt beroepsonderwijs voor meisjes, van de lagere sociale klassen in India.
Kwetsbare jongeren die op straat hebben geleefd en/of als kind arbeider aan het
werk zijn gezet. Veel jonge meiden blijven werkloos door een gebrek aan opleiding,
onvoldoende basiskennis en praktische vaardigheden. Een goede
beroepsopleiding biedt perspectief, zorgt ervoor dat zij hun talenten kunnen
ontwikkelen en een baan kunnen vinden. 

Vanaf 2022 start de nieuwe opleiding IT en Ondernemerschap, en medewerkers
van Energyworx gaan de meiden coachen, masterclasses bieden en spelen een
rol in de ontwikkeling en evaluatie van de opleiding. De beroepsopleidingen
moeten voldoen aan de actuele behoefte van lokale bedri jven en organisaties, en
ook daar zit de toegevoegde waarde van het koppelen van het bedri jfsleven aan
Planet Hope. Zo kunnen de meiden straks echt Tech City Bangelore veroveren
met hun IT Skil ls en een internationaal bedri jf op hun CV. 

Wat zo bijzonder is aan de aanpak van deze lokale organisatie Planet Hope, is de
manier waarop ze de curricula voor de opleidingen ontwikkelen. Oprichtster Karen
Duys werkt samen met het ROC Mondriaan in Den Haag en naast de ontwikkeling
van het curricula worden er ook gastlessen gegeven door leerkrachten van het
ROC. Zo ontstaan er internationaal geaccrediteerde opleidingen waardoor de kans
op een baan voor de meisjes structureel vergroot wordt. En door business
expertise toe te voegen verwachten we deze meiden echt klaar te stomen voor
de toekomst. 

PROJECT: IT & ONDERNEMERSCHAP 
VOOR MEISJES
LAND: INDIA
PROJECTPARTNER: PLANET HOPE

PERFECT MATCH 
ENERGYWORX



Het door Net4kids georganiseerde online event ‘Re-Boost your Business for
Good’ (2020) heeft ons veel nieuwe gesprekken opgeleverd met ondernemers.
Waaronder met de CEO van Trustmoore. Het internationale bedri jf met kantoren
in . .  landen, levert ondersteunende financiële en juridische diensten aan
bedrijven (zowel multinationals als start- en scale-ups), f inanciële instituties,
investeringsfondsen en vermogende particulieren en famil ies. 
Naast het doen van een investering in een passend project, was er een sterke
wens medewerkers direct te betrekken bij de maatschappeli jke activiteiten van
het bedri jf .  Het 1% For The Next Generation programma bood inspiratie om op een
andere manier te gaan denken. Vanuit je purpose en core business niet alleen de
groei van je bedri jf aansturen, maar tegeli jkerti jd ook het verschil maken voor de
volgende generatie.

Uiteindeli jk jouw toekomstige klanten, jouw medewerkers, waar ook ter wereld.
Iedereen verdient toch de kans zich te ontwikkelen?
Trustmoore gaf ons een helder zoekprofiel op basis van hun core values en hun
expertise. In 2021 konden we met recht zeggen dat we voor Trustmoore de
Perfect Match hadden gevonden. Het ‘Enterprise Development’ programma van
lokale projectpartner Rhiza biedt jonge ondernemers in townships in Zuid-Afrika
de kans om hun eigen bedrijf op te zetten en succesvol te laten groeien. Met de
bedrijfsslogan ‘Making Success Possible’ voor de ondernemers in hun eigen
klantenkring, gecombineerd met het voornameli jk jonge medewerkersteam van
Trustmoore, paste dit project en de doelgroep: jonge ondernemers (18-35 jaar)
naadloos bij elkaar. 
In een gezamenli jk online pitch event van Trustmoore, Net4kids & Rhiza kregen 10
ondernemers uit de townships rondom Johannesburg de kans hun
ondernemersverhaal te pitchen. Enorm inspirerend te horen waar deze jongeren,
die al een lange weg hadden afgelegd zonder voorbeelden, vangnet en met alle
uitdagingen die het leven in een township met zich meebrengt, nu staan met hun
bedrijf jes. Maar, ook belangri jk van hen te horen: Wat is je hulpvraag? Hoe
kunnen we je helpen om duurzaam jouw bedrijf op te bouwen en te behouden?
Om zo niet alleen henzelf, maar ook hun famil ies en de communities in de
townships structureel te versterken. 
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PERFECT MATCH
Making succes possible
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PROJECT: INVESTEER IN JONGE 
ONDERNEMERS IN TOWNSHIPS
LAND: ZUID-AFRIKA
PROJECTPARTNER: RHIZA

Trustmoore heeft samen met juryleden van Net4kids en Rhiza vijf winnaars
geselecteerd waarvan we verwachtten het meeste waarde toe te voegen. Jonge
ondernemers Mr. Isaac (kippenboer), Ms. Gugulethu (Beauty Salon), Ms. Ziyanda
(Accountancy), Ms. Nondumiso (Bouwbedrijf) en Ms. Kgomosto (Travel) worden
vanaf 2022 door medewerkers van Trustmoore begeleid door middel van
masterclasses, een startkapitaal en door het delen van hun kennis en ervaring.
Dit zal er niet alleen voor zorgen dat de ondernemers groeien, doordat zi j
trainingen van een internationaal bedri jf ontvangen, maar dit zal ook hun
geloofwaardigheid versterken en zorgt het voor meer klanten.



Ondernemers Rex en Paul hebben in het eerste kwartaal van 2021 dertig
ondernemers gevonden om aan hun avontuur mee te doen. Door lid te worden van
de ‘Town Advisory Board’ verbindt iedere deelnemer zich voor een driejarige
samenwerking en brengt funding en kennis in. Daarmee helpen we de lokale
experts van FT Kilimanjaro met onze middelen, kennis, kunde en ervaring om van
het dorp Kiruani in Tanzania een selfsupporting community te maken.

Aan de voet van de hoogste berg in Afrika, de Kilimanjaro, leven communities die
laten zien hoe samenwerking met het lokale bedrijfsleven, scholen en overheden
kan leiden tot een duurzame verandering van denken. En dat was hard nodig, want
het leven in deze Lower Moshi regio is niet gemakkelijk. Tanzania is een land in
ontwikkeling. Er wonen ruim 48 miljoen mensen, van wie driekwart geen toegang
tot elektriciteit heeft. Nog steeds li jden veel mensen aan malaria, tuberculose en
HIV/Aids en sterven veel vrouwen en kinderen in het kraambed door slechte
hygiëne en het ontbreken van medische assistentie bij de bevalling. Het overgrote
deel van de mensen werkt in de landbouw, niet omdat ze voor het boerenbedrijf
hebben gekozen, maar omdat ze geen andere keus hadden. Slechts 7% van de
Tanzanianen heeft een bankrekening en nog minder heeft een lening uitstaan bij
een echte bank.

In de gemeenschappen waar Net4kids in samenwerking met de lokale partner
organisatie FT Kil imanjaro aan het werk is heeft iedereen, mannen en vrouwen,
jong en oud inmiddels toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. In een
omgeving met mogeli jkheden om op een zelfvoorzienende en duurzame manier in
het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Dankzij FT Kil imanjaro is de
levensstij l  van de bewoners van inmiddels 5 lokale gemeenschappen (Mtakuja,
Mikocheni, Chemchem, Londoto and Mawala) in de laatste tien jaar drastisch
veranderd en kunnen zij  ook in de ‘droge periode’, zichzelf voorzien van voedsel.
Deze mooie, maar ook belangri jke resultaten van omliggende dorpen zijn de
bewijsvoering dat je deze regio in relatief korte ti jd uit de armoede kunt trekken.
Daarom zijn de initiatiefnemers gestart in het ‘nieuwe’ dorp Kiruani om ook hier
het verschil te maken voor de gemeenschap.

Als Town Advisory Board leren we van de lokale experts die ter plekke leiden,
begeleiden en (helpen) uitvoeren. Het project wordt volledig lokaal bestuurd en
uitgevoerd. Voortgang, ervaring en resultaten worden op verschil lende momenten
met de Nederlandse ‘achterban’ gedeeld. En deze achterban heeft op haar beurt
een enorme kennis- en netwerkpool beschikbaar die graag wil helpen.

In 2022 staat een reis gepland naar Tanzania om te ervaren wat wel werkt en
wat juist niet. Wat zi jn de grootste verschil len in beleving en waar l iggen de
mogeli jkheden om te helpen? Via welke l i jnen moeten we gaan denken en
handelen om de community in Tanzania zo goed mogeli jk van dienst te kunnen
zijn? Een van de grootste verdiensten voor de deelnemers is de bewustwording
van hoe een ‘selfsupporting’ community wordt opgezet en begeleid in een land
als Tanzania.
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MATCH KIRUANI 
TOWN ADVISORY 
BOARD
Rex Vermeulen en Paul Joosten starten
samen met Net4kids in 2021 een project in
het Tanzaniaanse dorp Kiruani om de lokale
gemeenschap d.m.v. onderwijs,
gezondheidszorg, ondernemerschap en
samenwerking zelfredzaam te maken.
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Re-Boost je 
business met 
1%.
Welkom op het Net4kids event



D e  R o n d e  T a f e l  b i j e e n k o m s t  v o n d  p l a a t s  d i t  j a a r  p l a a t s  i n  o k t o b e r  e n
i s  g e o r g a n i s e e r d  o m  e r v a r i n g e n  u i t  t e  w i s s e l e n  h o e  i n  d e  h u i d i g e
t i j d g e e s t  ‘ C o r p o r a t e  S o c i a l  R e s p o n s i b i l i t y ’  h e t  v e r s c h i l  k a n  m a k e n
v o o r  o n d e r n e m i n g e n .  S o c i a a l  o n d e r n e m e n  i s  n e t  a l s  c o m m e r c i e e l
o n d e r n e m e n ;  h e t  l e v e r e n  v a n  o p l o s s i n g e n  a a n  k l a n t e n  e n  d a a r b i j  e e n
v e r d i e n m o d e l  c r e ë r e n .  E c h t e r ,  i e m a n d  d i e  s o c i a a l  o n d e r n e e m t  c r e ë e r t
m e e r w a a r d e  v o o r  d e  m a a t s c h a p p i j ,  d o o r  o n s  s t e e v a s t  ‘ i m p a c t ’
g e n o e m d .
M e t  1 0  z e e r  g e ï n t e r e s s e e r d e  d e e l n e m e r s  w a s  d i t  e e n  g e s l a a g d e
Ro n d e  T a f e l  B i j e e n k o m s t  e n  z i j n  h i e r  b e l a n g r i j k e  l e a d s  u i t  g e k o m e n .
E é n  v a n  d e z e  l e a d s  i s  i n m i d d e l s  i n v e s t e e r d e r  i n  N e t 4 k i d s  g e w o r d e n
e n  h e e f t  e e n  m o o i e  m a t c h  g e v o n d e n  m e t  h e t  G h a n a  p r o j e c t .   

Op 20 september  heeft  de  zesde Net4k ids  Go l fdag p laatsgevonden.
T i jdens deze gehee l  verzorgde dag hebben de dee lnemers  18  ho les
ge lopen ,  hebben ze  ge leerd  'ontspannen '  te  go l fen  onder  a l le
omstand igheden door  de  ' I ron  Sh i r t  of  Go l f ' ,  i s  e r  een geze l l ige  bor re l
geweest  met  goed eten en een loter i j  met  mooie  pr i j zen !  
We hebben met  e lkaar  een geweld ige  opbrengst  van €45 .610
gerea l iseerd .  Met  d i t  bedrag kunnen we samen met  onze Ind iase
partner  'Soc iety  for  Serv ing  Humanity '  (SSH)  een jaar  lang 1 16
kwetsbare  k inderen en hun fami l ies  een goed doordacht  en bewezen
totaa laanpak b ieden ,  d ie  ger icht  is  op  scho l ing ,  soc ia le  ontwikke l ing ,
gezondhe idszorg  en soc ia le  integrat ie .  Bedankt  aan a l le  dee lnemers
voor  hun vr i jgev ighe id !  En  aan onze sponsoren BurgGol f  de  Purmer ,
I ron  Sh i r t  of  Go l f ,  KPN en Quaestus .  

Events
Een perfecte manier om ons netwerk uit te breiden

De Ronde Tafel De Golfdag
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CROWDFUNDINGSACTIES
Enkele voorbeelden van acties in 2021
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Net4kids vrijwilliger en actie starter Hugo Lingeman
heeft alle gemeenten van Nederland bij elkaar
gefietst en vrienden en familie gevraagd te
sponsoren. Een ideale bezigheid tijdens een
lockdown, fietsen voor het goede doel. Voor deze
actie fietst hij langs de 352 gemeenten in
Nederland en vroeg hij €10 per gemeente. Hij heeft
gefietst voor de kinderen in het SSH project in
Tamilnadu, India., die hij eerder bezocht heeft. Juist
in de Coronatijd was een extra duw in de rug hard
nodig voor deze kwetsbare kinderen. Hugo heeft
uiteindelijk €5000 opgehaald met behulp van 79
donateurs! 

Ter ere van het eerste lustrum organiseerden Booij
Bikkers Advocaten in Haarlem op 8 oktober een
lustrumborrel. In plaats van een cadeau vroegen zij
hun gasten om een bijdrage aan Net4kids. Deze
bijdrage ging naar Het Takoradi Educational
Research Centre in Ghana.  Leergierig en gefocust
ontwikkelen Ghanese jongeren hier hun talenten en
zijn ze door middel van het grote aanbod aan
boeken, computers en educatieve programma’s in
een veilige en stimulerende omgeving met hun
toekomst bezig. Booij Bikkers heeft €3.705
opgehaald met behulp van 36 donateurs! 

Paul Fegan is samen met zijn broers en vader de
uitdaging aangegaan de Kilimanjaro te beklimmmen.
Tijdens zijn beklimming wilde Paul iets teruggeven
aan de lokale bevolking in Tanzania.  Meer specifiek
wilde hij bijdragen aan verbetering van onderwijs in
de lokale gemeenschappen rondom de Kilimanjaro. 
 Door zijn actie heeft hij geld opgehaald voor lokale
partner FT Kilimanjaro, die hiermee investeert in de
bouw van de Katanini middelbare school in Lower
Moshi. Paul heeft €745 opgehaald met behulp van
27 donateurs!



INVESTEERDERS
Enthousiaste verhalen werken aanstekeli jk
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