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Introductie 168Million
Wie zijn wij?
Stichting 168 Million is een innovatieve, en diverse ANBI stichting die ten
doel heeft kinderen en gezinnen in ontwikkelings landen kansen te geven op
geluk en ontwikkeling.

Passie om te helpen
168 miljoen kinderen kunnen niet naar school omdat ze noodgedwongen
moeten werken. Dit veel te hoge aantal is de naam van de stichting. Wij
willen dat dit getal drastisch omlaag gaat. 168 Million organiseert projecten
voor kinderen en minder bedeelden in Afrika. Onze projecten richten zich op
vijf hoofdcategorieën: Voetbalprojecten, Bouwprojecten, Waterprojecten,
Scholingsprojecten en Dierprojecten. Onze focus ligt op het verbeteren van
het welzijn van kinderen en het voorzien in de primaire levensbehoeften en
het tegengaan van afval.

Passie voor voetbal
168 Million is begonnen met als doel kinderen de mogelijkheid te bieden
om te kunnen sporten. Door onze passie voor sport hebben wij in 2018 de
onverwoestbare bal ontwikkeld om kinderen te kunnen laten sporten zonder
zich zorgen te hoeven maken dat de bal lek of kapot gaat.

Donatie op maat
Naast het doneren van voetballen heeft 168 Million meerdere speerpunt
projecten die allemaal armoedebestrijding ten doel hebben. Deze projecten
zijn het bouwen van waterputten en huisjes in de door de donateur gekozen
kleur en met hun logo. Als dank voor de steun krijgen de donateurs een foto
van hun donatie, met de mensen die ze daarmee hebben geholpen. Deze
aanpak hanteren wij met al onze donaties om zo de donateurs en de ontvangers van de donatie dichter bij elkaar te brengen.
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Missie & Visie
Missie
168 Million heeft een enorme uitdaging in de strijd tegen armoede en het
voorzien van sportmogelijkheden aan ‘s werelds armste kinderen. Gelukkig
houden we van een uitdaging, door deze mentaliteit zijn we in staat om veel
kinderen gelukkig te maken en ziekte, honger en armoede te bestrijden. Het
is niet de vraag “of” we kunnen helpen maar “hoe” we kunnen helpen.

Visie
Samen brengen we een betere toekomst voor iedereen. Statistieken tonen
aan dat de situatie van de armsten in de wereld langzaam maar zeker verbetert, maar er is nog een lange weg te gaan voordat er geen mensen meer
zijn die onder de armoedegrens hoeven te leven. We willen ons tijdens deze
transitie inzetten om dit proces te versnellen en mensen een beter leven te

Korte termijn missie
Armoedebestrijding kost veel tijd en dit kan alleen stap voor stap gebeuren,
daarom hebben we een paar aandachtspunten die we het meest belangrijk
achten om armoedebestrijding op de lange termijn te bereiken. We richten
ons op sportmogelijkheden voor kinderen en op de mensen die weinig of
geen toegang hebben tot basisbehoeften.

Lange termijn missie
Onze lange termijn missie is om de armoede sterk te verminderen. Het is
onze intentie om mensen te helpen tot het punt dat iedereen zelfredzaam
is. Samen met lokale dorpsleiders wordt altijd gekeken naar de grootste gevaren en problemen binnen de gemeenschappen, hierop wordt onze strategie afgestemd zodat wij de focus houden op het tackelen van de grootste
problemen.
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Fondswervingsbeleid
Fondswerving via partnerorganisaties
In 2019 verwachten we te starten met het werven van donaties via fondswervingsorganisaties. Hierdoor streven wij naar een toename van maandelijkse donateurs.

Giften en Subsidies
In 2019 zullen we beginnen met 5 verschillende projecten die we voor gaan
leggen bij subsidiesvertrekkers en giftvertrekkende organisaties. Hiermee
hopen wij ons meer te kunnen richten op grotere projecten om onze doelstellingen te kunnen realiseren.

Fondswerving via onze eigen website
100% van alle ontvangen gelden via onze website gaat naar projecten die
door de donateurs zijn uitgekozen. Als er gekozen wordt om een waterput te
doneren, wordt de donatie enkel gebruikt voor de waterput. Via onze website www.168million.com kan de donateur zelf projecten kiezen haar hij of
zij voor wilt doneren.

Fondsenwerving via externe Websites
In 2019 streven we ernaar fondsen te werven via Europese websites. We
hebben ons aangemeld bij de TGE (Transnational Giving Europe) -organisatie
om alle donaties fiscaal aftrekbaar te maken voor europese donateurs.
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Organisatie & Financieel Beleid
Organisatie

Vrijwilligers en Personeel

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de financiën van de
stichting. Het bestuur heeft ook de verantwoordelijkheid over het opzetten
en begeleiden van projecten, het selecteren van bestemmingsdoelen voor
donaties. Het bestuur komt minstens tweemaal per jaar formeel bijeen voor
een bestuursvergadering om de progressie van de projecten te bespreken.
Hierbij worden de donaties die geen bestemmingsdoel hebben ook door het
bestuur aan een specifiek project toegewezen.

Team 168 Million heeft wereldwijd meer dan 140 vrijwilligers. We hebben
geen betaald personeel in dienst; ook betalen alle vrijwilligers voor de kosten die ze maken voor hun vrijwillige bijdrage aan de stichting. Er zijn 32
mensen die op parttime basis werken en vooral in de weekenden en in de
avonduren tijd nemen om mee te helpen.

Lonen en Vergoedingen
Onze bestuursleden en personeel werken op vrijwillige basis en ontvangen
geen loon of onkostenvergoedingen en / of zitpenningen voor hun werk. Er
is geen personeel dat loon ontvangt.

Ambassadeurs
Sportambassadeurs Guido Friedrich (professionele Ajax-voetbalscout) en
Henni Mandemaker (Olympische bokscoach en ridder in de orde van Oranje-Nassau) zijn actief betrokken bij 168 Million om het bewustzijn voor ons
doel te vergroten en projecten op te zetten om kinderen te helpen. Ze werken op vrijwillige basis en verwachten geen vergoeding voor hun inzet.

Management en Adviseurs
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Raad van Advies

:
:
:
:

Voorzitter B.R. Kornegoor
Secretaris / Penningmeester B.A.F. de Jong
H.F. Mandemaker
G.J.H. Friedrich

Taken en Verantwoordelijkheden Financieel Beheer
Penningmeester
Penningmeester
Alle bestuursleden
Penningmeester
Accountant

:
:
:
:
:

Maakt de jaarlijkse budgetten
Bereid de jaarrekening voor
Fondsbeheer
Plannen en budgetten voor fondsenwerving
Goedkeuren financiële overzicht en budget
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Project Categorieen
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Sportprojecten
Sport is voor iedereen
Sport heeft de mogelijkheid om levens te veranderen. Wij voeren boks- en
voetbal projecten uit in ontwikkelingslanden. Kinderen wereldwijd spelen
dagelijks met opgeknoopt afval in de vorm van een bal. Het zou een enorm
verschil maken als ze met een bal zouden kunnen spelen. Voor een kleine
bijdrage geef je tientallen kinderen de mogelijkheid te gaan voetballen. Veel
bekende voetbalhelden steunen onze 'voetbal is voor iedereen' campagne.

De onverwoestbare Voetbal
De onverwoestbare bal is ontworpen voor recreatief spelen op hardere oppervlakten zoals straten, rotsachtige landschappen, schoolpleinen, vuile gebieden maar hij is ook geweldig om mee te voetballen op gras en kunstgras.
De bal is gemaakt van een hard materiaal dat niet kan scheuren of lek kan
raken zoals de reguliere voetballen. De bal kan voor elke sport gebruikt worden, niet alleen voor voetbal maar ook voor Korfbal, Basketbal en Volleybal.
De bal is gemaakt van een cross-linked gesloten celschuim waarmee de bal
extreme omstandigheden kan weerstaan. Wij garanderen dat de onverwoestbare bal minimaal 25 jaar mee gaat.

Links naar pagina's en video's
Ga naar de voetbaldonatiepagina
Voetbal in Oeganda met Guido Friedrich
Boksen in Thailand met Henni Mandemaker
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Dierprojecten
Zelf eten en drinken produceren
Zelfredzaamheid is waar wij naar streven! Door mensen dieren te geven en
hen te leren hoe er mee om te gaan kunnen mensen zelfredzaam worden.
Zo geeft bijvoorbeeld een koe dagelijks gemiddeld 20 liter melk. Dit is genoeg om een groot gezin van calciumrijke melk te voorzien en daarnaast
nog inkomsten oplevert door de extra melk te verkopen. Door deze ene koe
leert men zelfredzaam te worden en verantwoordelijkheden over het verantwoord omgaan met dieren.

Een verantwoord onderkomen
We zorgen er altijd voor dat de dieren naar een verantwoordelijke familie
gaan. In samenspraak met lokale dorpshoofden wordt voor alle dieren gezamenlijk besloten waar ze naar toe gaan. Dorpshoofden weten alles over
iedereen in een gemeenschap en weten dus ook wie geschikte kandidaten
zijn voor het ontvangen van dieren. In sommige gevallen worden dieren aan
gemeenschapscentra of publieke scholen gegeven waar zij gebruikt worden
om de armen en kinderen te voeden, hier valt de verantwoordelijkheid voor
de zorg op de gemeenschap.

Links naar pagina's en video's
Ga naar de dierdonatiepagina
Donatie van een kippenhok
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Waterprojecten
Waarom zijn de putten zo belangrijk?
Ruim één miljard mensen hebben geen toegang tot drinkwater en ruim 3
miljoen kinderen sterven jaarlijks door een gebrek aan drinkwater. Ruim 60
miljoen kinderen kunnen niet naar school omdat ze water moeten halen.
Deze kinderen tillen gemiddeld 30 liter water per keer wat een hevig impact
heeft op het lichaam van een kind.

Hoe helpen putten en waterfietsen
Iedere waterput helpt een gemeenschap van gemiddeld 1300 mensen aan
drinkwater. De waterfietsen worden in het beheer van de dorpsleiders geplaatst. De waterfietsen zorgen er voor dat water naar ver afgelegen gebieden gebracht kan worden, zodat ook de mensen daar toegang krijgen tot
drinkwater.

Ons concept, donatie op maat

Donateurs kunnen via ons een waterput of waterfiets doneren in hun eigen
kleur met een eigen bord. Zij ontvangen binnen drie weken een foto van hun
donatie.

Links naar pagina's en video's
Ga naar de waterdonatiepagina
Video over de nood naar puuten
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Scholingsprojecten
Wat wij bereiken met scholingsprojecten
Zonder goed onderwijs is een kans op een goede toekomst vrijwel nihil. Wij
geven een kansrijke toekomst aan kinderen die niet naar school kunnen. Samen met lokale organisaties, overheden en lokale gemeenschappen focussen wij op kwalitatief onderwijs.

Kwaliteit van het onderwijs
Kinderen naar school laten gaan is stap 1, echter is de kwaliteit van het onderwijs stap 2. Door onze projecten en onze input geven we niet alleen kinderen de kans om naar school te gaan maar worden de scholen waar we
mee samenwerken kwalitatief beter.

Samen doen we meer
Om kinderen zonder toekomst te kunnen ondersteunen en een gezonde
ontwikkeling te kunnen bieden hebben wij donaties nodig die wij gebruiken
voor de toegang tot onderwijs en de kwaliteit er van. Wij leiden ook leerkrachten op. De lesprogramma’s worden per land en per taal aangepast.

Links naar pagina's en video's
Ga naar de scholingsdonatiepagina
Kinderen naar school video
Uitleg over de schoolrugzak
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Bouwprojecten
Wat zijn de problemen die wij willen oplossen
Er zijn ruim een half miljard mensen dakloos. Kinderen groeien noodgedwongen op zonder dak boven hun hoofd. De 168-huisjes beschermen de
dorpsbewoners tegen regen, ziektes en kou. Maar bovenal geven de huisjes
mensen een ‘thuis’.

Wie wonen er in het huisje
Wij bouwen samen met lokale partners en organiseren alles met de dorpsleiders. Deze ‘dorpsleiders’ weten wat er speelt en wie onze hulp hard nodig
heeft. De bewoners helpen zelf mee met de bouw van hun huisje zodat ze in
het vervolg weten hoe het moet. Hierdoor kunnen ze ook hun dorpsgenoten
helpen met het bouwen van een huisje. Wij bouwen dus niet alleen een
huisjes, wij leren de bevolking hoe een huisje te bouwen.

Ons concept, donatie op maat
Een huisje in de kleur en met het logo van de donateur, zo wordt er een familie geholpen aan een gezonde slaapplaats. De donateur zal een foto ontvangen van de familie die geholpen is, samen met het gekleurde huisje.

Links naar pagina's en video's
Ga naar de huisjes donatiepagina
Video over het ronde huisje
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Gezondheidsprojecten
Wat wij bereiken met gezondsheidsprojecten
In ontwikkelingslanden overlijden dagelijks veel kinderen door een groot gebrek aan sanitaire voorzieningen. Wanneer kinderen uiteindelijk ziek worden en ze medische hulp nodig hebben, hebben ze dit vaak niet tot hun
beschikking. omdat hun ouders vaak niet in staat zijn om medicatie en medische hulp te kunnen betalen.

Kwaliteit van medische zorg
Wij zetten ons in om naast medicatie te voor ook de kwaliteit van de medische zorg te verhogen. Veel lokale doktoren hebben maar een minimale
studie gehad waardoor er veel fouten gemaakt worden. Wij zetten ons in
om doktoren en verzorg(st)ers verder op te lijden zodat onnodige fouten
voorkomen kunnen worden.

Gezondheidspakketen
Wij hebben zorgvuldig een aantal pakketen samengesteld die wij op onze
site aanbieden voor donatie aan artsen in ontwikkelingslanden. Deze pakketen bevatten alles wat er nodig is om ziektes tegen te gaan en te genezen.

Links naar pagina's en video's
Ga naar de gezondheid donatiepagina
Uitleg gezondheidsproblemen in slums
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