
Shaare Zedek
Financiele en morele hulp te verlenen met een tweeledig doel: directe hulp en
verzoeningsgerichtheid

CBF Erkenningspaspoort

Alle cijfers komen uit dit jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.

Sinds 1 juni 2017

Dit willen we oplossen
In een explosieve samenleving van oorlogsdreiging,
terreuraanslagen en levensvragen dient ieder mens optimale hulp te
ontvangen. Wie gelooft dat er een kans op vrede in de regio is moet
naar het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem kijken. Uw
participatie is van levensbelang.

Dit is waar we trots op zijn
Shaare Zedek, een plaats van vrede, verzoening en
beschermwaardigheid van het leven. Gerechtigheid ervaar je als je
de poorten binnentreedt. Vruchtbare voedingsbodem voor vrede
tussen vriend en vijand.

Dit willen we bereiken
Urgente projecten zoals
aanpassingen spoedeisende
hulpafdeling waar seconden het
verschil maken tussen leven en dood
en investering in het kinderziekenhuis
waar relatief veel Palestijnse kinderen
behandeld worden waarvan de
ouders niet of onvoldoende verzekerd
zijn.

Dit gaven we uit in 2017

€ 309.921

91%

Maatschappelijk doel 91%

Wervingskosten 4%

Kosten administratie
en beheer

5%

Zo bereiken we ons doel
1. Transparante communicatie met

(potentiele) donateurs
2. Gerichte projecten waar de

donateurs hun
investeringsbereidheid tonen.

3. Ziekenhuis ontvangt donateurs
die ter plekke de status van het
huidige of gerealiseerde projecten
kunnen controleren.

4. Kennisuitwisseling tussen medici
en overige organisaties met een
link naar medische zorg/opleiding

Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel

€ 281.572

11%

89%

(Directe) dienst- en
hulpverlening

89%

Voorlichting en
bewustwording

11%

http://www.shaarezedek.nl
https://www.cbf.nl/uploads/paspoort/jaarverslag-incl-jaarrek-accountantsverkl-2017-shaare-zedek-id-54189.274d8f.pdf


Dit waren onze inkomsten in 2017

€ 340.084
8%

29%

62%

Particulieren 62%

Bedrijven 1%

Organisaties zonder
winststreven

29%

Overig 8%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de
doelstelling

€ 93.013

19%

13%

67%

Continuïteitsreserve 19%
Nodig om risico’s af te dekken en aan
toekomstige verplichtingen te kunnen
voldoen.

Bestemmingsreserves 13%
Bestemming door het bestuur bepaald.

Overige reserves 67%
Bestemming (nog) niet door het bestuur
bepaald.

Medewerkers 0

Vrijwilligers 0

Sector Internationale hulp en
mensenrechten

Actief  in Israël
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