HET VERGETEN KIND IN BEELD 2019
2019 IN CIJFERS

WAT DOET HET VERGETEN KIND?

Om onze doelstellingen voor kwetsbare kinderen te verwezenlijken, hebben

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Neder-

Overige baten
€ 83.723,-

we ieders steun hard bij nodig. Hoe meer mensen, bedrijven en organisaties
we bij onze ambitie kunnen betrekken en aan ons verbinden, hoe groter de
impact voor onze doelgroep. Samen met deze betrokken achterban, vrijwilligers, de jongerenraad Unforgettables, ambassadeurs en vrienden kunnen wij
daadwerkelijk het verschil voor deze kinderen maken.

land die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel pro-

Baten van particulieren
€ 1.706.150,-

Baten van
andere organisaties
zonder winststreven
€ 2.272.838,-

blemen zijn. Ons doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, zij op een veilige en stabiele
plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat

Baten van bedrijven
€ 665.426,-

Baten van overheden
€ 554.389,-

ze hun eigen plek vinden in de maatschappij. Voor deze
kinderen organiseren we activiteiten en projecten die

Baten van loterijorganisaties
€ 2.386.748,-

nu een directe positieve invloed hebben op hun leven.
Ook ontwikkelen we impactvolle programma’s om de
situatie van kwetsbare kinderen in ons land duurzaam
en structureel te verbeteren.

Kosten beheer
en administratie
€ 277.672,- 4,5%

Overige directe hulp
1169 kinderen
Duurzame en structurele
kinderhulp 36 kinderen

Zomertour &
Wintertour
3084 kinderen

Heppie Talent 621 kinderen

Kosten werving baten
€ 1.346.195,- 22,0%

Besteed aan
de doelstelling
€ 4.502.720,- 73,5%

Heppie Vakanties &
Weekenden 882 kinderen

7
ambassadeurs

& 6 vrienden
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Winter-Efteling: geen enkel kind mag zich

Opening Heppie (t)Huis in

eenzaam en alleen voelen tijdens kerst
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dag plezier zonder zorgen, in de
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37 vakanties & 32 weekenden
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Week van Het Vergeten Kind met

Heppie Vakanties & Weekenden:

de campagne: Stop het doorver-

in een fijne, veilige omgeving lekker

Minister Hugo de Jonge bezoekt

huizen van uit huis geplaatste

ravotten, ontspannen met leeftijds

een leefgroep samen met Unfor-

kinderen.

genootjes en vakantie vieren

gettable Daan.

