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Project in het kort
- Land: Wereldwijd
- Doel: advies en uitvoering voor
families en foundations.
- Hoe: Net4kids ondersteunt bij het
opzetten en uitvoeren van beleid
ten aanzien van concrete en
duurzame (kinder)hulp.

Net4kids is expert in het selecteren en managen van hoogwaardige kinderhulp projecten. Niet alleen selecteren we op basis van zorgvuldig vastgestelde en bewezen criteria; ook stellen we strenge eisen aan de financiële
en programmatige rapportage capaciteiten van onze lokale, uitvoerende
partners. Daarnaast helpen we deze partners kwalitatief en kwantitatief
te groeien in kinderhulp. Onze infrastructuur, kennis en expertise delen
wij inmiddels ook met families en foundations die een kwalitatieve, eigen
kinderhulp portefeuille wensen waarbij betrokkenheid hand in hand gaat
met onafhankelijk en goed management.

nu een gezondheidscentrum voor de gemeenschap waarvan de winst terugvloeit naar de
kinderen in het opvangcentrum.

Het verhaal van Stichting Elsgoed

Duurzame kinderhulp

Als investeerder is Stichting Elsgoed al jarenlang betrokken bij Net4kids. Sinds 2013 ook
bij de Charity Desk: we ontzorgen Stichting
Elsgoed bij de uitvoering van hun beleid ten
aanzien van concrete en duurzame kinderhulp
met het scannen van hun donatie aanvragen.
Het eerste project ‘Betekenisvol onderwijs
voor Maya kinderen’ in Guatemala kwam

positief uit de projectscan. Samen investeren
we nu in zo’n 2500 kinderen in Guatemala.
Maar ook in Kenia doen we samen goed.
Wat als een kleinschalig hulpproject voor
kansarme kinderen in Nairobi begon, is nu
uitgegroeid tot een van de meest sprekende
en duurzame projecten van onze Afrika
portefeuille, Watoto Wema Centre. Met de
investering van o.a. Stichting Elsgoed staat er

Net4kids ondersteunt bij het opzetten en
uitvoeren van beleid van families en foundations ten aanzien van concrete en duurzame
kinderhulp. Door het combineren van ervaring, het sturen op innovatie en het breder
trekken van geldstromen kunnen wij helpen
de euro’s effectiever, efficiënter en duurzamer
te besteden.

www.net4kids.org

Meer informatie
Net4kids is een BtB platform voor
impactvolle kinderhulp, waar concrete
kinderhulpprojecten direct en duurzaam verbonden worden aan projectinvesteerders.
Mail: info@net4kids.org
Tel.: +31 (0)20 406 75 50

Ervaring en passie
Teamleden van Net4kids combineren een
zakelijke achtergrond met een passie voor
kinderhulp.

“Onze familiestichting wil kansarme
kinderen een zetje geven, zodat ook
zij zich kunnen ontwikkelen.
De Charity Desk ondersteunt onze
stichting en geeft onze betrokkenheid
‘handen en voeten’. Tegelijk geeft
Net4kids de projecten een duwtje
in de rug, wat ten goede komt aan
de kinderen.”
Annemiek van der Schaar - Stichting Elsgoed

We gebruiken onze ervaring in de ontwikkelingssector, maar ook de opgebouwde expertise in het bedrijfsleven bij het selecteren en

managen van de kinderhulpprojecten. In de
afgelopen jaren hebben we gemiddeld 30
verschillende projecten per jaar gemanaged,
waarbij we jaarlijks zo’n 18.000 kinderen op
weg helpen naar een zelfstandige toekomst.
Net4kids ondersteunt door: advies bij missie
en beleid definities, onafhankelijke projectselectietrajecten, -bezoeken en -evaluaties
op basis van KPI’s, secretariaatsservices,
bestuur invulling of het vervullen van een
tijdelijke vraag naar extra mankracht.
Net4kids is bovendien sterk in het insourcen
van kinderhulpprojecten waarmee uw betrokkenheid gehandhaafd blijft, maar de zorg
uit handen wordt genomen. Bovendien kan
Net4kids zorgen voor aanvullende financiering
daar waar het ingebrachte project groeipotentie heeft dan wel de wens bestaat bij
de family of foundation om de investering
af te bouwen.

“Door met elkaar tijd, kennis en ervaring
te delen, wordt de kans op succes van
integrale kinderhulpprojecten vergroot.
Dat is winst voor iedereen, vooral voor
alle kwetsbare kinderen die wij op deze
manier gezamenlijk ondersteunen.”
Jeanne Specht Grijp - Stichting Talud

Betere wereld begint bij kinderen
Met de Charity Desk realiseren we maximale
impact voor de kinderen én bij families en
foundations. Zij delen ons geloof dat een
betere wereld begint bij kinderen, maar dat
dat alleen met een zakelijke aanpak succesvol kan zijn.
Past deze visie ook goed bij jouw family of
foundation? Neem dan vrijblijvend contact op
met Anke van den Boog, via mail
anke.vandenboog@net4kids.org
of bel +31 6 53 69 07 46

www.net4kids.org

