Toekenningen Nationale Postcode Loterij 2017
Organisaties en projecten die een bijdrage ontvangen uit de opbrengst 2017
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Overzicht verdeling opbrengst 2017
Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij groeide de inleg in 2017 naar € 715,0 miljoen, een
groei van 4,7%. De helft hiervan, € 357,5 miljoen, draagt de loterij af aan organisaties die werken op het
terrein van natuur, milieu en klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en sociale cohesie in
Nederland.
Vaste beneficiënten
AAP
Aflatoun
African Parks Network
Aidsfonds
Amnesty International
Amref Flying Doctors
ARK
Artsen zonder Grenzen
Carbon War Room
CARE Nederland
Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel
Clinton Foundation
Commonland
Cordaid
Dance4Life
De Natuur en Milieufederaties
Defence for Children - ECPAT Nederland
Dierenbescherming
Dokters van de Wereld
Dr. Denis Mukwege Foundation
Dutch Caribbean Nature Alliance
Edukans
European Climate Foundation
Fairfood
Free Press Unlimited
Girls Not Brides
Global Witness
Goois Natuurreservaat
Greenpeace
Het Nederlandse Rode Kruis
Hivos
Human Rights Watch
Humanitas
ICCO
IMC Weekendschool
IUCN NL
IVN Natuureducatie
JINC
Johan Cruyff Foundation
Kansfonds

Bijdrage 2017
€
500.000
€
500.000
€
900.000
€
2.250.000
€
3.600.000
€
900.000
€
900.000
€
13.500.000
€
500.000
€
900.000
€
500.000
€
1.800.000
€
500.000
€
2.700.000
€
500.000
€
2.250.000
€
500.000
€
1.800.000
€
500.000
€
500.000
€
500.000
€
500.000
€
900.000
€
500.000
€
900.000
€
500.000
€
500.000
€
900.000
€
2.250.000
€
5.400.000
€
1.350.000
€
1.350.000
€
4.500.000
€
1.350.000
€
500.000
€
900.000
€
1.350.000
€
500.000
€
1.350.000
€
10.000.000
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Vaste beneficiënten
Kinderfonds MAMAS
KNCV Tuberculosefonds
Krajicek Foundation
LandschappenNL
Leonardo DiCaprio Foundation
Leprastichting
Liliane Fonds
LINDA.foundation
Mama Cash
Marine Stewardship Council
Milieudefensie
Natuur & Milieu
Natuurmonumenten
Not On Our Watch
Oranje Fonds
Oxfam Novib
PAX
Peace Parks Foundation
PharmAccess
Plan Nederland
Postcode Lottery Green Challenge
Prins Claus Fonds
Rafa Nadal Foundation
Resto VanHarte
Rewilding Europe
Right To Play
Rocky Mountain Institute
Rutgers
Save the Children Nederland
Scouting Nederland
Sea Shepherd
Simavi
Solidaridad
SOS Kinderdorpen
Stichting De Noordzee
Stichting de Vrolijkheid
Stichting DOEN
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Stichting Lokale Fondsen Nederland
Stichting Vluchteling
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Terre des Hommes
The Climate Group
The Elders
The Hunger Project
Theirworld
UNHCR
UNICEF
Urgenda
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
vfonds

Bijdrage 2017
€
500.000
€
900.000
€
500.000
€
13.500.000
€
900.000
€
1.350.000
€
1.350.000
€
500.000
€
900.000
€
500.000
€
1.350.000
€
1.800.000
€
13.839.334
€
500.000
€
15.000.000
€
13.500.000
€
500.000
€
1.350.000
€
900.000
€
3.150.000
€
2.2000.000
€
500.000
€
500.000
€
500.000
€
500.000
€
500.000
€
900.000
€
900.000
€
900.000
€
500.000
€
900.000
€
900.000
€
1.350.000
€
1.350.000
€
500.000
€
500.000
€
22.500.000
€
500.000
€
500.000
€
2.700.000
€
900.000
€
2.250.000
€
900.000
€
500.000
€
500.000
€
500.000
€
2.250.000
€
13.500.000
€
500.000
€
500.000
€
10.000.000
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Vaste beneficiënten
VluchtelingenWerk Nederland
Voedselbanken Nederland
Vogelbescherming Nederland
Waddenvereniging
Wakker Dier
War Child
Wereld Natuur Fonds
Wilde Ganzen
WOMEN Inc.
World Food Programme
World Press Photo
Yunus & You - The YY Foundation

Bijdrage 2017
€
10.000.000
€
500.000
€
1.800.000
€
500.000
€
500.000
€
1.350.000
€
13.500.000
€
900.000
€
500.000
€
1.350.000
€
500.000
€
500.000

Eenmalige schenkingen

Bijdrage 2017

350.org/Fossielvrij NL
APOPO
Artsen zonder Grenzen
BRAC International
Habitat for Humanity Nederland
Het Nederlandse Rode Kruis
Institute for War and Peace Reporting
Missing Chapter Foundation
RNW Media
SPARK
Stichting Vluchteling
Wetlands International

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Droomfonds
Rutgers – Een veilige keuze voor vrouwen!

Bijdrage 2017
€
11.900.000

Extra Projecten
African Parks Network – Ennedi, an Eden in the Sahara
Aidsfonds – Alarmfase hiv in Oost-Europa en Centraal-Azië
Amnesty International – Code Yellow
AMREF Flying Doctors – Malawi Guardians
ARK – Grenzeloos Gulpdal
Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel – Veilige Veste
Rotterdam
Commonland – Van overbegrazing naar vergroening
Defence for Children – ECPAT Nederland - Veilige haven voor
vluchtelingkinderen
Dokters van de Wereld – Kiezen voor elkaar
Dr. Denis Mukwege Foundation & Human Rights Watch – A Global
Survivor network to end rape as a weapon of war
Girls Not Brides – Community Fund to end child marriage
Greenpeace
–
Russische
brandweerteams
bestrijden
klimaatverandering
ICCO & Vogelbescherming Nederland – Birds, Bees & Business
IVN Natuureducatie – Elke buurt zijn eigen minibos
Mama Cash – CreatEquality!
Oxfam Novib & Free Press Unlimited – Money Trail

Bijdrage 2017
€
2.997.000
€
1.051.000
€
2.318.000
€
1.995.000
€
2.163.000
€
1.000.000
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1.000.000
1.500.000
4.300.000
1.500.000
1.000.000
4.300.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
4.300.000
1.000.000

€
€

1.394.000
1.640.000

€
€

554.000
965.000

€
€

2.000.000
2.409.000

€
€
€
€

2.834.000
1.850.000
1.253.000
2.500.000

Extra Projecten
Save the Children – Toegang tot een beter leven
Scouting Nederland – Alle kinderen op avontuur in de natuur
SOS Kinderdorpen & Defence for Children – We Are Family
UNICEF – Kinderziekenhuis Centraal Afrikaanse Republiek
vfonds – Vier Vrijheden & Uitbreiding Bevrijdingsmuseum Zeeland
Waddenvereniging – Vismigratierivier – De laatste kilometer
Wakker Dier – EetGeenDierenDag
Yunus & You – The YY Foundation – Building peace in Colombia
through social business
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Bijdrage 2017
€
2.400.000
€
1.650.000
€
2.356.000
€
1.469.000
€
1.650.000
€
5.114.000
€
1.375.000
€
1.860.000

Nieuwe vaste beneficiënten
Global Witness
5 jaar
€ 500.000
Buitenland, verschillende landen
Corruptie zorgt ervoor dat de ontwikkelingslanden die het rijkst zijn in natuurlijke hulpbronnen vaak geen
voordeel van hebben van deze miljoenenindustrie. Naar schatting verdwijnt alleen al in Afrika jaarlijks
33 miljard dollar als gevolg van corruptie en fraude. Geld dat besteed had kunnen worden aan scholen en
gezondheidszorg voor de meestal straatarme bevolking van deze landen. Global Witness zet zich in om de
zwakke regelgeving en corrupte systemen die misbruik van natuurlijke hulpbronnen en schendingen van
mensenrechten mogelijk maken te wijzigen. Ze doet onderzoek, publiceert de feiten en oefent druk uit op
overheden en bedrijven. Met de jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij kan Global Witness investeren in
langlopende onderzoeken, bijvoorbeeld naar illegale boskap in Papoea-Nieuw-Guinea en DR Congo.
JINC
5 jaar
€ 500.000
Nederland
Kinderen schoppen het ook in Nederland minder ver als hun ouders een lager inkomen hebben of wanneer
ze in een achterstandswijk wonen. Ze kiezen vaker een verkeerde vervolgopleiding en komen zo met een
achterstand op de arbeidsmarkt. JINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst
bepaalt. JINC geeft sociale vaardigheids- en sollicitatietrainingen en organiseert bliksemstages en
ontmoetingen met professionals voor kinderen die opgroeien in een omgeving met een sociaaleconomische
achterstand. Zo worden zij geholpen met het vinden van een goede en passende baan en ontstaat een
positiever beeld van deze groep jongeren. De bijdrage van de loterij zal JINC gebruiken om haar programma
te versterken en dat bovendien door het hele land aan te kunnen bieden.
Stichting De Noordzee
5 jaar
€ 500.000
Nederland
Stichting De Noordzee werkt aan bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. Hierbij richt de
organisatie zich op natuurbescherming, een schone zee, duurzame visserij en natuurvriendelijke en
duurzame energie. Met de bijdrage van de loterij wil Stichting De Noordzee er onder meer voor zorgen dat
alle Nederlanders het belang van een schone en gezonde Noordzee inzien zodat iedereen zijn steentje bij
kan dragen aan de bescherming van dit grootste natuurgebied van Nederland.
KNCV Tuberculosefonds
5 jaar
·
€ 900.000
Nederland en buitenland, verschillende landen
Tuberculose (tbc) is de dodelijkste infectieziekte ter wereld. Iedere dag sterven er bijna vijfduizend mensen
aan. Het is de meest voorkomende doodsoorzaak onder hiv/aidspatiënten en sterk verbonden met de
groeiende problemen rondom antibioticaresistentie, omdat medicijnen tegen tbc niet meer werken. KNCV
Tuberculosefonds is in de ruim 110 jaar van zijn bestaan uitgegroeid tot het belangrijkste expertisecentrum
voor tbc-zorg en preventie wereldwijd. De organisatie werkt nauw samen met overheden en partners in Afrika
en Centraal- en Oost-Azië. Met de bijdrage van de Postcode Loterij kan het fonds zijn internationale
voortrekkersrol versterken, onder meer door innovatief veldonderzoek en kennisdeling tussen medewerkers
in verschillende landen.
Leonardo DiCaprio Foundation
3 jaar
€ 900.000
Buitenland, verschillende landen
In 1998 richtte Leonardo DiCaprio zijn stichting op om wereldwijd bedreigde diersoorten te beschermen en
natuurgebieden en gemeenschappen die onder druk staan te herstellen en versterken. De Leonardo DiCaprio
Foundation gelooft in een wereld waar mens en natuur in harmonie naast elkaar bestaan. De Foundation
werkt bijvoorbeeld aan het creëren en vergroten van beschermde gebieden op land en in de oceanen. Ook
helpt de Foundation lokale organisaties en inheemse gemeenschappen bij het beschermen van hun
omgeving. De organisatie werkt onder andere actief samen met het Wereld Natuur Fonds aan bescherming
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van de tijger in Nepal en met Oceana aan het wereldwijd tegengaan van illegale visserij. Met de bijdrage van
de loterij kan de Leonardo DiCaprio Foundation zijn werk verder uitbouwen.
Verhoging reguliere bijdrage vaste beneficiënten
Human Rights Watch
nieuwe bijdrage: € 1.350.000
Buitenland, verschillende landen
Human Rights Watch onderzoekt en rapporteert schendingen van mensenrechten in meer dan 90 landen. Zo
geeft de organisatie een stem aan slachtoffers van onderdrukking en houdt zij daders verantwoordelijk.
Human Rights Watch is sinds 2010 vaste beneficiënt van de Postcode Loterij.
Met de vaste bijdrage van de loterij is het Human Rights Watch gelukt om haar kantoor en activiteiten in
Nederland uit te breiden. Met een verhoging van haar bijdrage wil Human Rights Watch een breed publiek
overhalen om in actie te komen voor verbetering van mensenrechten overal ter wereld. Human Rights Watch
gaat hiervoor meer online en via sociale media campagne voeren.
Postcode Lottery Green Challenge
nieuwe bijdrage € 2.200.000
Nederland en buitenland, verschillende landen
De Postcode Lottery Green Challenge is een competitie voor groene startups die bijdragen aan de
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In 2017 werd de Green Challenge voor de elfde keer
georganiseerd. Het was een succesvolle editie met meer inschrijvingen dan ooit; ruim 500 creatieve en
innovatieve ondernemersplannen uit 89 landen werden ingediend en beoordeeld. De verhoogde bijdrage
gebruikt de Green Challenge om via persoonlijke en gerichtere werving nog meer startups uit
ontwikkelingslanden kennis te laten maken met de competitie.
UNHCR
nieuwe bijdrage: € 2.250.000
Buitenland, verschillende landen
UNHCR zet zich over de hele wereld in voor de opvang van vluchtelingen, ontheemden en staatlozen. De
afgelopen jaren zijn er door de vele crises wereldwijd meer mensen dan ooit op de vlucht. Wereldwijd is het
aantal vluchtelingen gestegen van 33,9 miljoen in 1997 tot 65,6 miljoen in 2016. De grootste stijging vond
plaats tussen 2012 en 2015 als gevolg van de oorlog in Syrië en andere conflicten in die regio, maar ook zijn
er veel mensen op de vlucht door problemen in regio’s als Sub-Sahara Afrika en Midden-Amerika. UNHCR
krijgt voor haar werk jaarlijkse vrijwillige donaties van de verschillende VN-lidstaten en de Europese Unie.
Ondanks de hoge inkomsten die UNHCR heeft, zijn deze bij lange na niet genoeg om alle vluchtelingen
opvang en hulp te geven. Daarnaast is het grootste deel van de inkomsten van UNHCR bedoeld voor
specifieke landen of conflictgebieden. De ongeoormerkte bijdrage van de loterij is dan ook zeer welkom
omdat UNHCR die naar eigen inzicht kan inzetten in gebieden waar hulp hard nodig is maar waarvoor
UNHCR bijvoorbeeld vanuit de VN-lidstaten geen bijdrage krijgt.
VluchtelingenWerk Nederland
nieuwe bijdrage: € 10.000.000
Nederland
Vluchtelingenwerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen om in Nederland een
nieuw leven op te bouwen. Dankzij de ongeoormerkte bijdrage van de Postcode Loterij kan
VluchtelingenWerk zich onafhankelijk en kritisch opstellen naar de Nederlandse overheid van wie de
organisatie ook geld krijgt. VluchtelingenWerk zorgt er zo voor dat vluchtelingen een stem krijgen in de politiek
en de samenleving en dat het in Nederland mogelijk blijft om vluchtelingen op te vangen.
Door de grote instroom van vluchtelingen in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld vanuit Syrië, is er veel extra
werk op VluchtelingenWerk afgekomen. In 2014 en 2016 ontving de organisatie een extra bijdrage van de
loterij voor begeleiding van vluchtelingen in azc’s, hulp bij integratie en juridische hulp bij gezinshereniging.
Ook de komende jaren moeten vluchtelingen begeleid worden bij hun integratie in Nederland en bij het vinden
van werk. Daarnaast is het belangrijk dat de rechten van vluchtelingen in Europa en de aangrenzende landen
beschermd worden. Met de aanvullende bijdrage van de loterij kan VluchtelingenWerk deze hulp en
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bescherming blijven bieden aan een grotere groep vluchtelingen.
Eenmalige schenkingen
350.org/Fossielvrij NL
€ 1.000.000
Nederland en buitenland, verschillende landen
350.org, een Amerikaanse organisatie opgericht door milieuactivist en journalist Bill McKibben, voert actie
tegen de fossiele industrie, werkt mee aan de opbouw van een low-carbon economie en zet overheden onder
druk om de uitstoot van CO2 te beperken. Door 350.org hebben ruim zevenhonderd instellingen en
zestigduizend particulieren inmiddels toegezegd hun vermogen – in totaal ruim 5 miljard dollar – niet langer
te investeren in fossiele brandstoffen. Met de bijdrage van de loterij wil 350.org haar burgerbewegingen in
Europa uitbreiden en versterken om zo voor 2023 ten minste tien iconische fossiele projecten in Europa een
halt toe te roepen. Nederland is binnen Europa een van de achterblijvers als het gaat om de transitie naar
duurzame energie, dus meer actie is hier ook hard nodig. Met een sterker Fossielvrij NL, de Nederlandse tak
van 350.org, is het streven om in Nederland twintig lokale actiegroepen op te zetten en ten minste 25
prominente publieke en financiële instellingen en vermogensfondsen over te halen om hun banden met de
fossiele industrie te verbreken.
APOPO
€ 1.500.000
Buitenland, verschillende landen
APOPO werkt met ratten aan het redden van mensenlevens in ontwikkelingslanden. Het is gebleken dat
ratten snel en effectief grote stukken land kunnen controleren op landmijnen en andere explosieven die na
een gewapend conflict zijn achtergebleven. Schoongemaakte landbouwgronden kunnen dan weer bewerkt
worden zonder het risico van ongelukken met verminkingen en doden als gevolg. Behalve explosieven
opsporen blijken de ratten ook in staat om beter en sneller dan met de gebruikelijke testen tbc te herkennen.
Zo wordt verdere verspreiding van de ziekte voorkomen. Met de bijdrage van de Postcode Loterij gaat
APOPO lokale partners trainen zodat zij zelf ratten kunnen inzetten en haar tbc-programma optimaliseren.
Ook gaat zij op zoek naar mogelijke nieuwe toepassingen van het gebruik van detectieratten.
Artsen zonder Grenzen, Het Nederlandse Rode Kruis, Stichting Vluchteling
elk € 4.300.000
Buitenland, verschillende landen
Wereldwijd blijft het aantal humanitaire crises toenemen. Door conflicten zijn meer mensen dan ooit op de
vlucht en zij worden vaak onder erbarmelijke omstandigheden opgevangen. Naast het conflict in Syrië gaat
het dan bijvoorbeeld ook om de Rohingya in Myanmar en Bangladesh en de bevolking van Jemen en DR
Congo die lijdt onder aanhoudende spanningen en conflict in hun land. Ook klimaatverandering zorgt ervoor
dat mensen afhankelijk worden van noodhulp of besluiten te migreren en vervolgens in opvangkampen
terecht komen. Door langdurige droogte in grote delen van Afrika en het Midden-Oosten lopen bijvoorbeeld
miljoenen mensen het risico op hongersnood. Artsen zonder Grenzen, Het Nederlandse Rode Kruis en
Stichting Vluchteling zijn actief in de belangrijkste crisisgebieden maar kunnen door gebrek aan aandacht
voor minder ‘bekende’ crises daar vaak onvoldoende hulp bieden. Veel van hun fondsen zijn geoormerkt voor
specifieke landen. Deze ongeoormerkte extra bijdrage van de loterij kunnen de drie organisaties elk inzetten
waar de nood momenteel het hoogst is.
BRAC International
€ 1.500.000
Liberia
BRAC werd in 1972 opgericht in Bangladesh en heeft zich ontwikkeld tot de grootste NGO ter wereld. Door
economische en sociale trainingen en activiteiten zorgt BRAC dat mensen die in armoede leven zelf in staat
worden gesteld om hun leven te verbeteren. Om de meest kwetsbare en arme mensen te helpen heeft BRAC
een speciaal programma ontwikkeld waarmee het daadwerkelijk lukt om deze mensen binnen twee jaar uit
de extreme armoede te halen. Met de eenmalige schenking gaat BRAC in Liberia met deze aanpak vooral
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jonge vrouwen op het platteland helpen die kostwinnaar zijn en in de afgelopen jaren in hun gezin getroffen
zijn door de ebola-epidemie.
Habitat for Humanity Nederland
€ 1.000.000
Oeganda, Cambodja
Nog steeds hebben twee miljard mensen wereldwijd geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd en geen toegang
tot veilig drinkwater. Wie in zulke slechte omstandigheden woont, mist de gezondheid, rust en veiligheid om
zich verder te ontwikkelen. Habitat for Humanity helpt mensen in ontwikkelingslanden met de bouw van een
eigen huis en het opbouwen van een beter bestaan. Voor de bouw van de huizen werkt de organisatie samen
met lokale vakmensen en ze koopt materialen lokaal in. Zo stimuleert Habitat for Humanity de economie ter
plekke. De organisatie zorgt er ook voor dat dorpen en scholen schoon drinkwater en wc’s krijgen. Met de
bijdrage van de loterij ondersteunt Habitat for Humanity de komende twee jaar meer dan 37.000 mensen in
Oeganda en Cambodja.
Institute for War and Peace Reporting
€ 1.000.000
Buitenland, verschillende landen
IWPR traint journalisten en burgerrechtenactivisten in (post-)conflictlanden en fragiele staten zoals
bijvoorbeeld Sierra Leone en Pakistan en helpt lokale media en andere organisaties om het publieke debat
over misstanden te voeren. Zo bevordert de organisatie de vrijheid van meningsuiting en draagt zij eraan bij
dat overheden verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor missstanden. IWPR is met haar lokale
netwerken vaak actief in gebieden waar buitenlandse journalisten geen toegang (meer) hebben. De
eenmalige schenking van de loterij zal gebruikt worden voor versterking van de activiteiten in het veld, onder
meer voor programma’s met extra aandacht voor vrouwen, jongeren en minderheden.
Missing Chapter Foundation
€ 1.000.000
Nederland
Het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind geeft kinderen het recht om mee te praten over
vraagstukken die van invloed zijn op hun (toekomstige) leven. De Missing Chapter Foundation, opgericht
door Laurentien van Oranje, gebruikt actuele maatschappelijke vraagstukken om kinderen en besluitvormers
met elkaar in gesprek te brengen om zo nieuwe denkrichtingen en oplossingen te stimuleren. De bijdrage
van de loterij gebruikt Missing Chapter Foundation om het belang van participatie door kinderen nog beter
op de kaart te zetten.
RNW Media
€ 1.000.000
Nederland
Wereldwijd zijn ongeveer 1,8 miljard mensen tussen de 15 en 30 jaar. Ruim 90% van deze jongeren leeft in
ontwikkelingslanden. Vaak zijn dit landen met conflicten en beperkte vrijheid waardoor jongeren voor hun
informatie en het vormen van een mening vooral afhankelijk zijn van subjectieve bronnen van bijvoorbeeld
religieuze of politieke leiders, strijdende partijen of zelfs extremistische groeperingen. RNW Media stimuleert,
vooral in eigen online communities, dat jongeren in een veilige omgeving hun mening kunnen vormen en met
leeftijdsgenoten kunnen discussiëren over seks en relaties en over maatschappelijke en politieke
onderwerpen. De bijdrage van de loterij zal RNW Media de komende drie jaar helpen om hun sociale impact
te vergroten.
SPARK
€ 1.000.000
Turkije, Libanon
SPARK gelooft dat duurzame economische groei noodzakelijk is om na een conflict gemeenschappen weer
op te bouwen en armoede te bestrijden. Door jongeren studiebeurzen te geven en hun
ondernemersvaardigheden te vergroten, biedt de organisatie deze groep een kans op een betere toekomst.
SPARK heeft in Turkije en Libanon een succesvol beurzenprogramma voor Syrische vluchtelingen. Maar het
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is voor afgestudeerden moeilijk om een baan te vinden die echt aansluit bij hun studie. De bijdrage van de
Postcode Loterij gebruikt SPARK om hen meer training in ondernemersvaardigheden te bieden en hen te
helpen bij het opzetten van eigen bedrijfjes om zo toch een goede toekomst op te bouwen in het land waar
ze nu verblijven.
Wetlands International
€ 1.000.000
Buitenland, verschillende landen
Wetlands zijn landschappen waar land en water in elkaar overvloeien. Bescherming en herstel van wetlands
is belangrijk voor zowel mens als natuur. Met de stijgende vraag naar energie, voedsel en water verdwijnen
wetlands in een razendsnel tempo waardoor droogte en overstromingen toenemen en de natuurlijke
hulpbronnen die wetlands bieden schaarser worden. Wetlands International is gespecialiseerd in
bescherming en behoud van de belangrijkste wetlands wereldwijds. In samenwerkingen met verschillende
partners laat Wetlands International zien hoe wetlands en omliggende gebieden duurzaam beheerd kunnen
worden. De bijdrage van de loterij gebruikt de organisatie om pilotprojecten en nieuwe partnerschappen te
starten en vervolgens op te schalen.
Droomfonds
Rutgers: Een veilige keuze voor vrouwen!
€ 11.900.000
Kenia, Ethiopië, West-Afrika en wereldwijd
Jaarlijks sterven wereldwijd tussen de 22.500 en 44.000 vrouwen als gevolg van onveilige abortus en ieder
jaar komen er 5 miljoen vrouwen bij met levenslange complicaties. In samenwerking met de gerenommeerde
Amerikaanse non-profitorganisatie DKT International gaat Rutgers het aantal onveilige abortussen drastisch
verlagen.
Vrouwen hebben het recht om vrije keuzes te maken over hun leven en lichaam, zoals het wel of niet krijgen
van een kind. Als vrouwen zelf kunnen kiezen, krijgen ze vaak later en minder kinderen, wat zowel voor de
vrouwen als de kinderen beter is. In grote gezinnen is namelijk vaak minder geld voor onderwijs en
gezondheidszorg, waardoor nog meer armoede op de loer ligt. In de strijd tegen armoede spelen seksuele
en reproductieve gezondheid en rechten dus ook een belangrijke rol. Daarom is het belangrijk dat iedereen,
vrouwen en mannen, voorlichting krijgt over seksualiteit en toegang heeft tot anticonceptie en, wanneer
nodig, toegang tot een veilige abortus.
In Kenia en Ethiopië starten Rutgers en DKT International een gerichte aanpak om vrouwen en hun partners
voor te lichten over anticonceptie en veilige abortus. Bovendien wordt met vrouwen en hun gemeenschappen
gewerkt aan het wegnemen van het stigma rondom abortus. Het droomfondsproject informeert vrouwen juist
en volledig over hun opties bij (het voorkomen van) een ongewenste zwangerschap en biedt hen toegang tot
een betaalbare en veilige abortus, indien ze daar voor kiezen. Veilige abortusmiddelen, medicinale abortus
en MVA-kits, worden niet alleen in de focuslanden, maar in 90 landen wereldwijd op grote schaal beschikbaar
gemaakt en medisch personeel wordt door training en via een online platform geschoold in het juiste gebruik
en toepassing. Daarnaast zullen Rutgers en DKT International in samenwerking met lokale partners beleid
en wetgeving op zowel nationaal, regionaal als internationaal niveau rondom abortus positief beïnvloeden
door middel van pleitbezorging.
De komende 4 jaar worden door het project zo 160.000 ongewenste zwangerschappen en 2,6 miljoen
onveilige abortussen voorkomen. Hierdoor overlijden 8.000 minder vrouwen aan de complicaties van een
onveilige abortus. Ook worden ruim 2 miljoen vrouwen voorgelicht via innovatieve mhealth-oplossingen en
worden naar schatting 20 miljoen mensen bereikt met massamediale campagnes rondom anticonceptie en
veilige abortus.
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Het Droomfondsproject zal aantonen dat een geïntegreerde aanpak het mogelijk maakt om het aantal
onveilige abortussen substantieel en structureel terug te dringen. Dit zal andere landen met een vergelijkbare
problematiek inspireren om deze aanpak over te nemen. Hierdoor raken steeds meer vrouwen op de hoogte
van hun opties en zijn veilige abortusmethoden steeds beter beschikbaar. Ook zullen deze door de grotere
distributievolumes goedkoper worden en dus ook financieel steeds toegankelijker, waardoor nog meer
vrouwen toegang tot veilige abortuszorg krijgen. Het project is daarnaast ook een aanmoediging voor andere
financiers om geld beschikbaar te stellen voor veilige abortus.
Extra Projecten
African Parks Network: Ennedi, an Eden in the Sahara
€ 2.997.000
Tsjaad
In het noordoosten van Tsjaad, in de Sahara, ligt het Ennedi Massif, een prachtig natuurgebied waar de
wildpopulatie momenteel beperkt is vanwege stroperij en waar ook belangrijke prehistorische rotstekeningen
te vinden zijn. Nu het park door de overheid van Tsjaad officieel erkend is als beschermd gebied kan African
Parks beginnen met het opzetten van een organisatie voor management van het park, het ontwikkelen van
een beschermingsplan voor de dierenpopulaties en biodiversiteit en het stimuleren van toerisme in het park.
De lokale bevolking maakt onderdeel uit van deze plannen wat bijdraagt aan het draagvlak voor bescherming
van dit bijzondere gebied.
Aidsfonds: Alarmfase hiv in Oost-Europa en Centraal-Azië
€ 1.051.000
Kirgizië, Oekraïne en Rusland
De strijd tegen aids heeft een enorme vooruitgang geboekt. Wereldwijd neemt het aantal nieuwe hiv-infecties
af en een einde aan de aidsepidemie in 2030 komt binnen handbereik. Maar in Rusland en Centraal-Azië
lopen hiv-zorg en aidsbestrijding ver achter en groeit de hiv-epidemie explosief. Vooral sekswerkers, vrouwen
en mannen, en mannen die geheime seksuele relaties hebben met mannen raken op grote schaal met hiv
geïnfecteerd. Omdat zij gediscrimineerd en gecriminaliseerd worden ontbreekt voor hen de zorg die vrijwel
overal in de wereld wel steeds meer beschikbaar komt. Aidsfonds ontwikkelt samen met lokale
maatschappelijke partners een online platform om voorlichting te geven over hiv en aids en uit te leggen waar
een test of de juiste zorg te verkrijgen is.
Amnesty International: Code Yellow
€ 2.318.000
Buitenland, verschillende landen
Amnesty International constateert een alarmerende stijging van het aantal cyberaanvallen door overheden
op mensenrechtenverdedigers en journalisten, met als doel hen het zwijgen op te leggen. Een aanval kan
bijvoorbeeld inhouden dat met geavanceerde spyware de volledige controle van een laptop of smartphone
wordt overgenomen. Deze nieuwe vorm van controle en repressie is minder zichtbaar dan fysieke
onderdrukking. Maar voor activisten kan het betekenen dat zij hun mensenrechtenwerk moeten beperken of
er zelfs helemaal mee moeten stoppen omdat het werk te gevaarlijk wordt. Amnesty International zet een
wereldwijd opererend team op van hackers en cyberexperts om aanvallen te ontregelen en publiekelijk
bekend te maken. Ook traint zij activisten om zichzelf beter tegen cyberaanvallen te beschermen.
AMREF Flying Doctors: Malawi Guardians
€ 1.995.000
Malawi
Kinderen in Malawi hebben vergeleken met veel andere landen in Afrika een veel grotere kans om voor hun
vijfde levensjaar te overlijden aan voorkombare ziekten als diarree en malaria. Het land heeft een groot tekort
aan geschoold gezondheidspersoneel, terwijl goed getrainde gezondheidswerkers van enorme waarde zijn
om de kindersterfte terug te dringen. Ze geven ouders essentiële informatie over hoe ziekten te voorkomen
zijn, houden de groei en gezondheid van de kinderen in de gaten en verwijzen door wanneer nodig. Eerder
ontwikkelde AMREF in Kenia het succesvolle mobiele leerplatform ‘Leap’ om gezondheidsmedewerkers (bij)
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te scholen en waar ze in de dagelijkse praktijk van hun werk informatie kunnen opzoeken. Leap wordt nu
vertaald naar Malawi voor de training en bijscholing van vijfduizend gezondheidsmedewerkers.
ARK: Grenzeloos Gulpdal
€ 2.163.000
Nederland
De rivier de Gulp ontspringt in Wallonië en stroomt op weg naar de monding in de Geul door de Limburgse
heuvels. De afgelopen tien jaar kampte het Gulpdal tweemaal met zeer zware wateroverlast met de nodige
economische schade ten gevolg. In reactie hierop is een pakket maatregelen gepland om het Gulpdal tegen
hoog water te beschermen. Deze technische oplossingen, waaronder een dam bij Slenaken, hebben echter
negatieve gevolgen voor de natuur. In dit project zorg ARK ervoor dat de hellingen en oevers van de Gulp
hun natuurlijke waterbergingsfunctie terug krijgen. Hierdoor kan bij Slenaken een minder ingrijpende dam
gebouwd worden en wordt deze in de toekomst wellicht geheel overbodig. Het project draagt ook bij aan een
beter leefgebied van onder andere de Atlantische zalm, beekforel, zwarte ooievaar en hazelmuis.
Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel: Veilige Veste Rotterdam
€ 1.000.000
Nederland
Elk jaar zijn 119.000 kinderen in ons land slachtoffer van verwaarlozing of geweld. Als kinderen in hun jeugd
geweld meemaken, werkt dit vaak door in hun verdere leven, waardoor ze op latere leeftijd vaker in kwetsbare
situaties en armoede terecht komen en dit patroon zich in volgende generaties herhaalt. CKM biedt in een
gecombineerde aanpak opvang, hulp en bescherming voor slachtoffers van geweld, misbruik en uitbuiting en
werkt met kwetsbare vrouwen en meisjes om hen een betere toekomst te bieden. Er is zo veel vraag naar de
hulpverlening van CKM dat ze, mede met hulp van de bijdrage van de loterij, in Rotterdam een tweede
vestiging van hun Veilige Veste huis starten.
Commonland: Van overbegrazing naar vergroening
€ 1.394.000
Zuid-Afrika
Baviaanskloof is een natuurgebied in Zuid-Afrika dat een deel van de watervoorziening van de miljoenenstad
Port Elizabeth levert en van cruciaal belang is voor de voedselproductie en landbouw in de regio. Door onder
meer klimaatverandering, onzorgvuldig landbeheer en langdurige overbegrazing is het gebied sterk
aangetast door droogte en erosie en heeft het zijn veerkracht verloren. Behalve gevolgen voor de natuurlijke
diversiteit, leidt dit ook tot sociale problemen omdat boeren minder inkomen uit de landbouw kunnen halen
en de werkloosheid stijgt. Commonland werkt in Baviaanskloof al meerdere jaren aan herstel van het
landschap en het vinden van nieuwe inkomensbronnen voor de boeren in het gebied. Als onderdeel van hun
activiteiten richt Commonland zich in dit project specifiek op het aanplanten van inheemse plantensoorten en
herstel van het watersysteem. Beide zijn belangrijk voor duurzaam herstel van het landschap.
Defence for Children: Veilige haven voor vluchtelingkinderen
€ 1.640.000
Griekenland, Italië
In 2016 kwamen er meer dan honderdduizend vluchtelingkinderen naar Europa. Meer dan een derde van
deze kinderen is zonder ouders op de vlucht. Dit maakt hen extreem kwetsbaar en afhankelijk, waardoor ze
een makkelijke prooi zijn voor mensenhandelaren; seksueel misbruik is dan ook aan de orde van de dag. De
bescherming van deze alleenstaande kinderen is niet goed geregeld. Verschillende hulporganisaties bieden
wel noodhulp en opvang, maar er is een groot tekort aan juridische hulp. Als de kinderen een asielprocedure
ingaan wordt er vaak niet naar hun eigen asielgronden of kinderrechten gekeken. Daarom start Defence for
Children vijf Kinderrechten-helpdesks in Griekenland en Italië die zich hard maken voor de rechten van
vluchtelingkinderen.
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Dokters van de Wereld: Kiezen voor elkaar
€ 554.000
Nederland
Veel kwetsbare groepen als daklozen, vluchtelingen en migranten kunnen in Nederland niet vaak niet naar
de tandarts omdat ze daar geen geld voor hebben en ook geen verzekering. Tandproblemen hebben vaak
tot gevolg dat mensen moeilijk eten en niet goed slapen wat tot verdere gezondheidsklachten kan leiden. In
dit project voert Dokters van de Wereld 1000 behandelingen uit bij kwetsbare groepen en gebruikt de
contactmomenten met patiënten om informatie te verzamelen. Op basis van die informatie gaat Dokters van
de Wereld samen met andere partijen meer aandacht vragen voor deze problematiek en proberen een
structurele oplossing te vinden.
Dr. Denis Mukwege Foundation & Human Rights Watch: A Global Survivor Movement to end rape as a
weapon of war
€ 965.000
Buitenland, verschillende landen
Conflict-gerelateerd seksueel geweld, zoals verkrachting, is een internationale misdaad die de vrede en
veiligheid ondermijnt. Slachtoffers, mannen en vrouwen van jong tot oud, hebben vaak tot lang na het conflict
nog last van fysieke en psychische problemen en dit heeft daarmee invloed op de gehele samenleving. Na
een eerste succesvol verlopen internationale bijeenkomst van slachtoffers gaat Dr. Denis Mukwege
Foundation een wereldwijde beweging van slachtoffers van seksueel geweld oprichten. Het uitwisselen van
ervaringen helpt hen de traumatische ervaringen te verwerken. Ook worden slachtoffers aangemoedigd hun
verhalen op te schrijven zodat die als getuigenis vastgelegd kunnen worden. Het netwerk geeft de slachtoffers
bovendien zowel lokaal als internationaal een krachtige stem tegen deze afschuwelijke vorm van geweld.
Girls Not Brides: Community Fund to end child marriage
€ 2.000.000
Buitenland, verschillende landen
Jaarlijks trouwen wereldwijd 15 miljoen meisjes voor hun 18e verjaardag. 1 op de 9 is zelfs onder de 15 jaar.
Veel kindbruiden zijn slachtoffer van huiselijk geweld en lopen vanwege hun kwetsbare positie ernstige
gezondheidsrisico’s zoals hiv-besmetting en complicaties tijdens de zwangerschap. Ook gaan deze meisjes
meestal niet naar school en hebben ze een laag of geen eigen inkomen, waardoor de achterstand vaak
generatie na generatie doorwerkt. De afgelopen jaren zijn door kleinschalige lokale organisaties veel
succesvolle projecten ontwikkeld voor het tegengaan van kindhuwelijken. Hun oplossingen passen binnen
de lokale context en worden lokaal gedragen. Er is echter te weinig geld beschikbaar om deze initiatieven uit
te breiden of ergens anders te herhalen. Girls Not Brides zet daarom samen met andere organisaties een
onafhankelijk fonds op dat juist dit soort lokale initiatieven steunt.
Greenpeace: Russische brandweerteams bestrijden klimaatverandering
€ 2.409.000
Rusland
In Rusland bevindt zich de grootste beboste regio ter wereld, nog groter dan de Amazone. Jaarlijks gaat in
deze regio 40 miljoen hectare bos, veengrond en grasland in vlammen op, dat is tien keer Nederland. De
meeste branden ontstaan door menselijk handelen en het aantal branden neemt toe. Hierdoor krijgen veel
plantensoorten niet de tijd om te herstellen en raakt jaarlijks 2 miljoen hectare bos onherstelbaar beschadigd.
De branden zorgen voor de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen en voor een roetlaag op de
Noordpool. Ook sterven jaarlijks mensen als gevolg van de branden. Vaak wordt te laat gereageerd om
grootschalige branden te voorkomen. Greenpeace versterkt en traint in dit project daarom vrijwillige
brandweerteams die in de kwetsbaarste regio’s branden blussen, maar er vooral aan werken om de oorzaken
ervan bestrijden om zo branden te voorkomen.
ICCO & Vogelbescherming Nederland: Birds, Bees & Business
€ 2.834.000
Burkina Faso
Bevolkingsgroei, intensieve landbouw, overmatige houtkap en de invloed van klimaatverandering hebben het
landschap in West-Afrikaanse landen sterk verarmd. Vogels vinden hierdoor niet langer een plek om te rusten
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tijdens hun migratie en voor de mensen in het gebied levert de landbouw steeds minder voedsel en inkomen
op. ICCO en Vogelbescherming Nederland werken in dit project samen aan oplossingen. Door mensen te
trainen in goed landschapsbeheer en duurzame landbouwtechnieken ontstaat een buffer tegen
verwoestijning en wordt de leefomgeving voor vogels hersteld. En door op een duurzame manier
landbouwproducten te verbouwen en vervolgens te verkopen hebben vrouwen en hun gezinnen meer te eten
en kunnen ze hun inkomen verbeteren.
IVN Natuureducatie: Elke buurt zijn eigen minibos
€ 1.850.000
Nederland
Een minibos is een dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan dat zorgt voor behoud en bescherming
van biodiversiteit en meer groen in de stad. Sinds 2015 werkt IVN aan de implementatie van minibossen in
Nederland en zij ontving hiervoor meerdere prijzen, waaronder de nationale natuurprijs van het Groenfonds.
Er zijn al minibossen aangelegd door verschillende gemeenten en zelfs door particulieren. IVN werkt in dit
project samen met scholen en buurten om in heel Nederland honderd minibossen aan te planten en te
beheren en zo bij te dragen aan herstel van de biodiversiteit in en de klimaatbestendigheid van steden.
Scholen gebruiken het minibos voor natuuronderwijs in de buitenlucht en het geeft buurtbewoners de
mogelijkheid elkaar op een gezonde en prettige plek te ontmoeten.
Mama Cash: CreatEquality!
€ 1.253.000
Buitenland, verschillende landen
Wereldwijd worden mensenrechtenactivisten steeds meer onderdrukt en dit geldt in sterke mate voor
vrouwen- en transactivisten. Ondanks dat de situatie van vrouwen verbeterd is, zijn er in veel landen nog veel
stappen te maken om gelijkheid voor vrouwen te bereiken en blijft actievoeren voor de rechten van vrouwen
en meisjes dus belangrijk. Kunst is hier een krachtig middel voor. In verschillende landen gebruiken
voorvechters van (vrouwen)rechten een combinatie van kunst en activisme, ‘artivism’, om bewustzijn te
creëren, mensen tot nadenken aan te zetten en nieuwe doelgroepen te bereiken Hierbij gaat het dan
bijvoorbeeld om straattheater, beeldende kunst of speciale radioprogramma’s. In dit project ondersteunt
Mama Cash vijftien ‘artivist’-groepen van vrouwen en transgenders om het bereik van hun boodschap,
bijvoorbeeld via social media, te vergroten en de organisatie te versterken.
Oxfam Novib & Free Press Unlimited: Money Trail
€ 2.500.000
Indonesië, Nigeria
Jaarlijks lopen ontwikkelingslanden ruim 100 miljard dollar mis door belastingontwijking en -fraude door
internationale bedrijven. Geld dat nodig is voor publieke voorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg en
infrastructuur. Journalisten en maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol in het bekend maken
en doen stoppen van deze onrechtvaardige en illegale geldstromen die de rijken rijker en de armen armer
maken. In dit project trainen Oxfam Novib en Free Press Unlimited onderzoeksjournalisten en activisten om
betrouwbare informatie over financieel onrecht boven tafel te krijgen en om deze toegankelijk te maken voor
burgers en maatschappelijke organisaties. Zij kunnen dan overheden en bedrijven dwingen tot maatregelen
die belastingontwijking, financiële schandalen, corruptie en dubieuze investeringen tegengaan.
Save the Children Nederland: Toegang tot een beter leven
€ 2.400.000
India
India kent meer dan twee miljoen straatkinderen. Save the Children Nederland heeft samen met alle relevante
lokale belanghebbenden, inclusief de overheid, een stappenplan ontwikkeld om 200.000 straatkinderen te
identificeren, te registreren en een identiteitskaart te geven. Op die manier krijgen de kinderen toegang tot
sociale voorzieningen in India, zoals een ziektekostenverzekering, financiële instellingen,
ontwikkelingsprogramma’s, basisonderwijs en medische voorzieningen. Onlangs is dit stappenplan
goedgekeurd door de Indiase overheid. Save the Children laat in dit project in de praktijk zien dat het
stappenplan een juiste en haalbare manier is om op grote schaal straatkinderen toegang tot een beter leven
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te geven. Deze aanpak zal dan daarna door de Indiase overheid ook in andere delen van het land ingevoerd
worden.
Scouting Nederland: Alle kinderen op avontuur in de natuur
€ 1.650.000
Nederland
In Zeewolde heeft Scouting Nederland, mede dankzij steun van de Postcode Loterij, het Scoutinglandgoed
ontwikkeld. Een gedeelte van het landgoed is al af: er ligt nu een afwisselend natuurgebied met open water
en velden en er zijn paden en duurzame sanitaire voorzieningen aangelegd. De eerste Scoutingkampen zijn
al gehouden op het landgoed, maar kamperen is niet voor iedereen vanzelfsprekend en daarom Scouting
Nederland het Avonturenhuis bouwen. Hier kunnen kinderen met en zonder handicap gezamenlijk
overnachten, vriendjes maken en samen spelenderwijs hun talenten ontwikkelen. Dit zorgt voor
zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, en een groter sociaal netwerk.
SOS Kinderdorpen & Defence for Children: We Are Family
€ 2.356.000
Nederland
Tot voor kort werkte SOS Kinderdorpen vanuit Nederland alleen aan projecten voor kwetsbare kinderen in
ontwikkelingslanden. De afgelopen tijd heeft SOS Kinderdorpen ook uitgebreid onderzoek gedaan naar de
jeugdhulp in Nederland. Belangrijke bevindingen waren dat in 10% tot 50% van de situaties kinderen na
uithuisplaatsing niet terugkeren naar hun ouders. Ook is er een tekort aan pleeggezinnen en gezinshuizen
waar uithuisgeplaatste broertjes en zusjes samen kunnen worden opgevangen. Bij uithuisplaatsing van
broertjes en zusjes worden zij in 50% van de gevallen niet samen geplaatst. Met beide aspecten heeft SOS
Kinderdorpen vanuit haar internationale activiteiten veel ervaring. Samen met professionele partners uit de
Nederlandse jeugdhulp gaat SOS Kinderdorpen vijf Simba Familiehuizen in Nederland introduceren. Een
Simba Familiehuis is gespecialiseerd in het herstel en de versterking van de band tussen kinderen en hun
biologische ouders. Het doel van de aanpak is om uithuisgeplaatste broertjes en zusjes samen op te vangen
en de kinderen op een veilige wijze te herenigen met hun eigen gezin en zo te voorkomen dat families
definitief uit elkaar vallen. In samenwerking met Defence for Children zal SOS Kinderdorpen zich daarnaast
inzetten om het samen plaatsen van broertjes en zusjes bij uithuisplaatsing in de wetgeving verankerd te
krijgen.
UNICEF: Kinderziekenhuis Centraal Afrikaanse Republiek
€ 1.469.000
Centraal Afrikaanse Republiek
Centraal Afrikaanse Republiek is één van de armste landen ter wereld. Vooral kinderen zijn hier de dupe van;
meer dan 1 miljoen kinderen zijn ondervoed en de kindersterfte is extreem hoog. In de hoofdstad Bangui
staat het enige kinderziekenhuis van het land. Mede door de steun van UNICEF is het ziekenhuis in relatief
goede staat, maar dat geldt helaas niet voor de ondervoedingskliniek. In de rest van het land is de situatie
nog schrijnender. De hygiënische omstandigheden zijn vaak erbarmelijk en er is tekort aan goed opgeleid
medisch personeel en medicijnen. Hierdoor worden kinderen vanuit de regionale klinieken vaak te laat of juist
onnodig doorverwezen naar het kinderziekenhuis in de stad. Door de kliniek in de hoofdstad en tien regionale
gezondheidscentra te verbeteren, krijgen tachtigduizend jonge kinderen professionele medische zorg. Ook
wordt zo de druk op het ziekenhuis in Bangui weggenomen omdat ouders en kinderen dichter bij huis ook
goede zorg kunnen krijgen en dus niet de (gevaarlijke) reis naar de hoofdstad hoeven maken.
vfonds: Vier Vrijheden & Uitbreiding Bevrijdingsmuseum Zeeland
€ 1.650.000
Nederland
De Amerikaanse president Roosevelt, wiens voorouders afkomstig zijn uit Zeeland, formuleerde in 1941 de
Vier Vrijheden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van vrees en vrijwaring van
gebrek. De Vier Vrijheden zijn opgenomen in de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens. Het
gedachtegoed van President Roosevelt krijgt nu een permanent onderkomen in het Bevrijdingsmuseum
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Zeeland. Het museum laat in een historische context zien dat de strijd voor en de bevordering van vrijheid
nog steeds actueel is en ons allemaal aangaat. Ook bouwt het Bevrijdingsmuseum Zeeland een
tentoonstellingspaviljoen waarin aandacht komt voor de Slag om de Schelde die in 1944 van beslissende
betekenis was voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in West-Europa.
Waddenvereniging: Vismigratierivier – de laatste kilometer
€ 5.114.000
Nederland
Met de aanleg van de Afsluitdijk werd de ecologische balans in het nieuwe IJsselmeer verstoord. Veel
vissoorten konden vanwege de dijk niet meer van zoet naar zout water zwemmen of andersom. Een
consortium van partners werkte de afgelopen jaren aan een oplossing: de Vismigratierivier. Via deze passage
kunnen vele miljoenen trekvissen de Afsluitdijk passeren, dit zorgt op termijn voor een verbetering van de
visstand in het IJsselmeer en de rivieren. Eerder ontving de Waddenvereniging een bijdrage van de Postcode
Loterij voor de totstandkoming van de Vismigratierivier. In het najaar van 2018 wordt met de aanleg gestart.
Het oorspronkelijke ontwerp van de vispassage vereist dat die regelmatig sluit om te voorkomen dat te veel
zout water het IJsselmeer in stroomt. Dit betekent echter ook dat er alsnog een beperking is van de trek van
vissen. Door de passage een kilometer te verlengen kan die permanent openblijven zonder het risico op
verzilting van het IJsselmeer ontstaat zo dus een nog meer natuurgetrouwe situatie en kunnen nog meer
vissen de passage gebruiken.
Wakker Dier: EetGeenDierenDag
€ 1.375.000
Nederland
In Nederland eten we te veel vlees en het is belangrijk dat dat minder wordt. Veel dieren worden onder slechte
omstandigheden gehouden en de natuur lijdt onder de kap van tropische regenwouden voor veevoer,
mestproductie die bodem en grondwater vervuilt en de hoge bijdrage van de wereldwijde vleesindustrie aan
de uitstoot van broeikasgassen. Hoewel ruim een derde van de Nederlanders niet meer elke dag vlees eet
bij de hoofdmaaltijd, vindt Wakker Dier dat de daling sneller moet en kan. Samen met bedrijfscateraars gaat
Wakker Dier de komende drie jaar op 4 oktober, EetGeenDierenDag, een grotendeels vegetarische lunch
serveren aan minimaal 500.000 mensen. En willen ze uiteindelijk bedrijven overtuigen om ten minste een
dag per maand minder vlees op het menu van bedrijfsrestaurants te zetten.
Yunus & You - The YY Foundation: Building peace in Colombia through social business
€ 1.860.000
Colombia
Nu de vredesakkoorden in Colombia zijn getekend moet het land weer opgebouwd worden. Ontheemden die
terugkeren en voormalige guerrillero’s moeten, als ondernemer of werknemer, een duurzaam inkomen gaan
krijgen en sociale ondernemingen kunnen hier een rol in spelen. Daarnaast kunnen sociale ondernemingen
essentiële diensten en goederen leveren die nu niet beschikbaar zijn op het platteland. Yunus & You - The
YY Foundation helpt lokale ondernemers in vooral plattelandsgebieden om rendabele bedrijven met een
sociale missie te starten en te financieren en werkt aan het versteken van de social business-beweging in
Colombia.
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