Steun aan goede doelen 2010
10 % van mijn loon als hovenier is, na aftrek van BTW en bedrijfskosten, wordt uitgekeerd aan
“Goede doelen”. Meer dan in het steunen van goede doelen, geloof ik echter nog in
verantwoord consumeren en handelen. Uiteindelijk bepalen alle burgers/consumenten bij
elkaar in grote mate hoe we met elkaar en de aarde omgaan.
Met mijn spaargeld zijn door de ASN bank (www.asnbank.nl) leningen verstrekt voor zaken als
duurzame energie, microkredieten, welzijn, natuur en milieu en via het Triodosbank “Fair sharefund”
beleg ik in Microkredietinstellingen welke kleine ondernemers in “ontwikkelingslanden” van
investeringskredieten voorzien. Dit laatste is mijns inziens een belangrijke manier om de schrijnende
armoede daar tegen te gaan en mensen weer de mogelijkheid te geven zelf hun toekomst vorm te
geven. Ook door fair-trade en biologische producten te kopen, probeer ik bij te dragen aan een betere
wereld.
Suggesties voor en eventueel kritisch commentaar op onderstaande lijst is welkom!

De 10 % ging in 2010 naar de volgende goede doelen:
Mensenrechten: (3% / 450 €)
‐

Amnesty International: Amnesty International 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.
Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie
gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten, zoals het
recht op lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, het recht op vrijheid van geweten en
meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd. www.amnesty.nl 100 €

‐

Cordaid Mensen in Nood: Mensen in nood richt zich op drie gebieden. Noodhulp na een
natuurramp (bijvoorbeeld water, voedsel, tenten en medicijnen), wederopbouw na een ramp of
oorlog (bijvoorbeeld bouwen van huizen, opzetten van landbouw) en preventie van rampen
(bijvoorbeeld bouwen van dijken en aardbevingsbestendige huizen).
www.cordaidmenseninnood.nl 150 €

‐

PBI (Peace Brigades International): PBI zendt vrijwilligers uit om bedreigde
mensenrechtenactivisten ongewapend te begeleiden/escorteren. Vrijwilligers worden voor
minimaal een jaar uitgezonden. PBI spreekt zich niet uit ten gunste van een van de strijdende
partijen. Dit betekent niet dat PBI neutraal is, zij streeft naar de naleving van mensenrechten
en een maatschappij waar sociale gerechtigheid heerst. PBI is niet aan religieuze, politieke of
andere wereldbeschouwingen gebonden. Ook hecht PBI grote waarde aan financiele
onafhankelijkheid. Het geld voor de projecten wordt door de verschillende landengroepen
opgebracht en komt uit publieke, private en kerkelijke bronnen. www.peacebrigades.nl 100 €
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‐

Vluchtelingenwerk Nederland: Vrijwilligers en betaalde medewerkers van
VluchtelingenWerk Nederland begeleiden asielzoekers bij de asielprocedure. Als
vluchtelingen hier mogen blijven helpt VluchtelingenWerk ze bij het opbouwen van een nieuw
bestaan in de gemeente waar ze gaan wonen. Daarnaast zet de organisatie zich in voor het in
stand houden en waar mogelijk vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor
vluchtelingen en asielzoekers. www.vluchtelingenwerk.nl 100 €

‐

Fanfare van de eerste liefdesnacht Palestina toernee: Optreden in vluchtelingenkampen
als teken van betrokken en solidair zijn en om vreugde te geven.www.liefdesnacht.nl 25 €

Natuurbescherming: (2.5 %/ 375 €)
‐

Greenpeace: Door geweldloze en inventieve confrontaties stelt Greenpeace milieuproblemen
aan de kaak en stimuleert oplossingen voor een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens
en milieu. Greenpeace is een onafhankelijke organisatie, niet gebonden aan religieuze of
politieke stromingen. Ook financieel is Greenpeace onafhankelijk, de organisatie accepteert
principieel geen giften van bedrijven en geen subsidie van de overheid. Alleen zo kunnen wij
onafhankelijk ons werk blijven doen. www.greenpeace.nl 150

‐

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap : Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
voorheen “Das en Boom” wil eeuwenoude agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar houden.
Daarnaast wil zij ijveren voor een rijk geschakeerd en per streek verschillend cultuurlandschap
in heel Nederland, buiten de steden en de natuurgebieden. Een landschap van deze tijd, met
respect voor het verleden en voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren.
De Vereniging stelt zich op het standpunt dat Nederland als vruchtbare delta de morele plicht
heeft een aanzienlijk deel van haar voedselproductie op eigen grondgebied te produceren.
Deze agrarische productielandschappen moeten ruimte bieden aan ook andere functies zoals
cultuurhistorie, landschapsschoon, recreatie en biodiversiteit.
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil inspireren en stimuleren. Ze doet dit o.a. met
haar Informatiecentrum. www.nederlandscultuurlandschap.nl 50 E
Regiocomite Groningen-Haren: Het Comité zet zich in voor behoud en versterking van de
kwaliteiten van het gebied tussen Groningen-zuid en Haren wat betreft natuur, landschap en
woonmilieu. Tevens streeft het comité naar behoud van de recreatieve waarde van het
tussengebied (wandel- en fietsmogelijkheden) en handhaving van de aanwezige landbouw.
www.tussengebied.nl 10 E
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‐

Groninger landschap: Het Groninger Landschap zet zich in voor behoud, beheer en
ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Groningen.
www.groningerlandschap.nl 30 E

‐

Drents landschap: Stichting Het Drentse Landschap zet zich in om Drenthe voor nu en voor
in de toekomst leefbaar te behouden. Dit doet ze door het aankopen en beheren van
natuurterreinen en waardevolle objecten. Ze beheert in totaal zo'n 7050 hectare (2007)
prachtige natuurgebieden met talloze karakteristieke boerderijen, keuterijen, kerken,
havezates en hunebedden. www.drentslandschap.nl 30

‐

E

Waddenvereniging De waddenvereniging zet zich in voor verduurzaming van de lokale
economie (oa. Visserij), beschermen van het open landschap en lobbyen voor échte
bescherming van de flora en fauna. www.waddenvereniging.nl 40 E

‐

Vereniging Actieve Verwondering: Natuureducatie en -beleving 20,-

‐

Vereniging Vrienden van de Hortus "Henricus Munting". De vereniging heeft als doelstelling
de financiële ondersteuning van alle activiteiten van de Hortus, de grootste botanische tuin
van Nederland, welke te maken hebben met collectiebeheer, het bevorderen van educatie en
ecologische uitstraling en promotie. www.hortusharen.nl 25,-

Milieubescherming: (2 % / 300 €)
‐

Fietsersbond ENFB: De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers.
Met 150 plaatselijke afdelingen en ca. 30 medewerkers op het Landelijk Bureau
werken de ENFB onder andere aan: comfortabele en snelle fietsroutes, meer en
betere stallingen, aanpak van fietsdiefstal, grotere verkeersveiligheid voor fietsers, v
oorlichting over fietsproducten. www.enfb.nl 125 €

‐

12 Ambachten: De Twaalf Ambachten is een technisch centrum waar vanaf 1976 geexperimenteerd wordt met ecologische technieken - dat wil zeggen technieken die goed zijn
voor mens, dier en milieu. Voorbeelden zijn: elektrische auto, tegelkachels, waterzuivering
met riet, composttoilletten etc.. De aanpak is ambachtelijk, alles met zo eenvoudig mogelijke
middelen. De Twaalf Ambachten is onafhankelijk en ontvangt, behalve in het geval van
bijzondere projecten, geen subsidies. Streven is dat iedereen wat minder afhankelijk wordt
van vooral grootschalige moderne technische systemen en dat er weer wat meer aandacht
komt voor dingen die een mens met wat technisch inzicht zelf kan oplossen.
www.de12ambachten.nl 25 €
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‐

WISE: WISE is sinds 30 jaar een wereldwijd netwerk van burgers en milieuorganisaties die
zich zorgen maken over kernenergie, radioactief afval en straling. WISE wil schone energie
voor arm en rijk, zonder kernenergie en zonder CO2-uitstoot. www.tegenstroom.nl 50 €

‐

Aktie Strohalm/ STRO: Organisatie die vanuit een gefundeerd economisch kader, werkt aan
de invoering van mens- en milieuvriendelijker handelssystemen met name in
ontwikkelingslanden. Herman Wijffels, bewindvoerder Wereldbank, Lid Comite van
aanbeveling:Aktie Strohalm “ STRO maakt andere wegen naar een menswaardig bestaan
zichtbaar, als alternatief voor de steeds dominantere geldeconomie.” www.strohalm.nl 50 €

‐

Milieudefensie: Milieudefensie wil een duurzame, schone wereld waarin het goed toeven is,
en waarin het draagvermogen van de aarde volledig wordt gerespecteerd en ten goede komt
aan de gehele wereldbevolking. Milieudefensie pakt milieuproblemen aan in binnen- en
buitenland. Ondersteund door veel mensen zoeken we naar oplossingen, samen met
overheden en bedrijven. Want het kán anders. Milieuproblemen zijn oplosbaar.
Als praten niet helpt, voert Milieudefensie actie. Vaak ludiek, stevig als het moet, maar altijd
constructief en geweldloos. www.milieudefensie.nl 50 €

Dierenbescherming: (0.5%/75€)
Dat ik hier relatief weinig aan geef is niet omdat ik een beschaafde manier van omgaan met dieren
minder belangrijk vind dan de andere thema’s, maar hierbij is er wel een zeer directe relatie tussen
consumptie en misstanden en kennelijk iets waar sommige mensen bewust voor kiezen. Ipv ergens
tegen in te gaan, probeer ik liever aan alternatieven te werken. Informatievoorziening over misstanden
is echter wel belangrijk dus steun aan:

‐

CIWF (Compassion in World Farming): een zeer actieve, internationale, organisatie die
speciaal opkomt voor het welzijn van landbouwdieren. In de eerste 40 jaar van haar bestaan
hebben ze met succes actie gevoerd tegen kalverkisten, legbatterijen en krappe kooien voor
zwangere zeugen. Dankzij onze campagnes erkent de Europese Unie nu dat dieren gevoel
hebben en stelt ze paal en perk aan de grootste wantoestanden in de bio-industrie.
www.ciwf.nl 37,50 €

‐

EDEV: EDEV heeft tot doel het bevorderen van de rechten voor/van dieren om vrij van
mishandeling te leven; het bevorderen van een diervriendelijke voedingswijze als middel om
mishandeling van dieren te voorkomen, het beschermen van het milieu en het verbeteren van
de volksgezondheid, het bevorderen van het gebruik van producten die niet zijn gemaakt van
of getest zijn op dieren; het organiseren van openbare educatieve- en voorlichtingselementen;
het publiceren, verkopen of anderszins distribueren van informatiemateriaal onder het publiek.
www.edev.nl 37,50 €
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Overig: (2%/300€)
‐

VD AMOK : VD AMOK houdt zich onder meer bezig met onderzoek en documentatie op het
gebied van militarisme, legers en inlichtingendiensten, kernwapens en dienstweigeren:
www.vdamok.nl 50 €

‐

Stichting Concertzender Sinds 1982 staat de Concertzender garant voor een opmerkelijke
en eigenwijze programmering. Muziekstukken worden in hun geheel uitgezonden en niet
onderbroken voor reclame. De uitzendingen bestaan uit gevarieerde en verrassende
programma's: nieuwe muziek, jazz, klassieke muziek, oude muziek, wereldmuziek, culturele
raakvlakken en opera. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Om niets te missen van actuele
gebeurtenissen en ontwikkelingen, legt de Concertzender steeds zijn oor te luisteren bij
conservatoria, podia, professionals, amateurmusici en andere muziekmakers.
www.concertzender.nl 150,-€

‐

Stichting Franciscaansmilieuproject: “duurzame”werk- en leefgemeenschap in
Stoutenburg/ Amersfoort die leeft vanuit een Multi-religieuze achtergrond. www.stoutenburg.nl
7.5 €

‐

LLiNK De omroepvereniging LLiNK stelt zich ten doel een omroep te zijn die zich inzet voor:
a. rechtvaardige mondiale welvaartsverhoudingen, b. een betere verhouding tussen economie
en ecologie, c. een duurzaam gebruik van de natuurlijke leefomgeving,d. respect voor de
rechten van mens en dier. Tevens wil zij het praktisch idealisme uitdragen en stimuleren.
LLiNK wil een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld door mensen te
ondersteunen in hun zoektocht naar eigen mogelijkheden om een positieve bijdrage te
leveren. Door motiverende en oplossingsgerichte radio- en televisieprogramma's te maken
over mondiale verhoudingen, mensen- en dierenrechten, natuur en milieu willen we laten zien
dat de inbreng van elke betrokken wereldburger een grote bijdrage levert aan een duurzame
toekomst. www.llink.nl 6 €

‐

Omslag: Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling brengt mensen bijeen rond de thema's
milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Met acties, bijeenkomsten, publicaties en
doe-activiteiten werkt Omslag aan een duurzame, kleurrijke samenleving. www.omslag.nl 10 €

‐

Wikipedia 10,-€ Onafhankelijke informatie is belangrijk voor een democratie

‐

Kinderpostzegels 7,50 €

‐

Trouw : Kritische media zijn belangrijk voor een democratie: 45,-€

‐

VPRO : Kritische media zijn belangrijk voor een democratie. 20,- € www.vpro.nl

‐

VSO: Werkt aan structurele ontwikkelingssamenwerking door vakbekwame vrijwilligers uit te
zenden op verzoek van partnerorganisaties. www.vso.nl 20,- €
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