Donaties Stichting Andla Fonds 2018
Het Andla Fonds draagt bij aan onze samenleving door financiering, behoud en ontwikkeling van
cultureel erfgoed, kunst, wetenschap en natuur.
Naast het aanbieden van bewoning aan Fellows van het Rijksmuseum voor het doen van onderzoek
naar maatschappelijke projecten die bijdragen aan genoemde doelstelling stelt de Stichting ook
geldelijke middelen ter beschikking. Om het maatschappelijk nut zo goed mogelijk te ondersteunen
heeft de Stichting in 2017 de navolgende donaties gedaan:

Stichting CCP
Upgraden van de borehole bij de school van de Syanjanga Community
in Zimbabwe d.m.v. de plaatsing van watertanks en zonnepanelen.

Stichting Carré Fonds
Bijdrage aan de dakrenovatie en verduurzaming d.m.v.
zonnepanelen van het Koninklijk Theater Carré.

International Tropical Conservation Fund
Het International Tropical Conservation Fund (ITCFund) is een
liefdadigheidsinstelling die in 1989 is opgericht door twee Europese
dierentuinen , Papiliorama in Kerzers, Zwitserland, en Koninklijke
Burger’s Zoo in Arnhem, Nederland. Het ITCFund streeft er naar om
woorden in daden om te zetten en met tastbare en efficiënte acties
tropische ecosystemen in stand te houden. Het is vooral een
internationale en gedecentraliseerde organisatie, die een wettelijke basis heeft in verschillende
landen in de wereld.

Windows to the World School, Lovina Bali
Stichting Educatieve Projecten Bali houdt zich actief bezig
met het opzetten en verzorgen van kleinschalige kwalitatief
hoogwaardige onderwijsprojecten voor kinderen uit
achtergebleven gebieden in het noorden van Bali. In
samenwerking met de Indonesische stichting Yayasan
Rumah Alfred worden kinderen intrinsiek gemotiveerd door
inspirerend onderwijs kosteloos aan te bieden. Door leren
leuk en aantrekkelijk te maken worden de kinderen
gestimuleerd zichzelf zoveel mogelijk te ontwikkelen en
een beter toekomst perspectief te creëren. Daarnaast
levert SEP kwalitatief goede lesmaterialen en een bijdrage
aan het hervormingsproces van het Indonesische
onderwijs systeem, dat ver onder de internationale standaarden ligt, door het trainen en
motiveren van (gekwalificeerde) lokale leraren.

