Goede doelen
Tijdens de feestdagen wordt vaak extra aandacht gevraagd voor goede doelen.

1. Heb jij de laatste maand gedoneerd aan een
goed doel?
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Doneren moet geen geweten sussen zijn, goede doelen steunen is goed, maar ook moeten er
structurele veranderingen in politiek en beleid komen, bv. armoede steunen via voedselbanken zou
in de toekomst opgelost moeten worden, mensen moeten een inkomen of uitkering
hebben/verdienen die toerekend is om eigen voedsel te kunnen kopen!
Elke maand via de postcode loterij.
iedere maand bij de postcode loterij
Ik ben lid van de Postcode Loterij
ik doneer iedere maand aan een vast goed doel. Daarnaast doneer ik aan wat ik op dat moment het
belangrijkste vindt.
in Sevenum is een collecteweek en op dat moment geef ik geld aan goede doelen.
Maandelijks via de Postcode Loterij.
UAF
Ut glaze hoes
Voedselbank: zekerheid dat het goed besteed wordt.
Voor de slachtoffers van de Ebola-ellende en de vluchtelingen uit Syrie.
Zelfs meer als een goed doel
als het zeker aankomt waar het nodig is dan doneren wij
Als ik zie wat er opgehaald is bij Serious request springen mij de tranen in de ogen. Nederland is
zichzelf behoorlijk kapot aan het maken en dan maar geld weggeven aan het buitenland en onze
eigen mensen laten stikken. Ik geef alleen materiaal en geen geld. Ik geef alleen aan bv de
voedselbank, kledingbank.
Ben blij als weduwe dat ik zelf rond kom met net duizendeuro. Ben net na 1950 geboren en heb
geen recht op nb uitkering en ben 63 jaar.
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Er blijft te vaak geld gaan naar mensen die het helemaal niet nodig hebben.
Er blijft teveel aan de strijkstok hangen en als ik zie wat sommige managers aan salaris ontvangen,
voel ik mij niet geroepen om te doneren. Eerst de managers maar eens flink laten doneren of een
groot stuk van hun salaris inleveren. Ik heb zelf moeite met rondkomen, omdat alles zo duur wordt
en dat is ook 1 van de reden dat ik niet meer doneer.
er blijft teveel aan de strijkstokken hangen.
er zijn teveel goede doelen. geef wel aan gezamenlijke collecte van het dorp.
Geld vliegt deze maand zo al de deur uit.
Gelezen wat bestuurders van goede doelen verdienen. En toen was het helemaal over!!! Ik geef aan
kleine projecten die rechtstreeks werken.
Goede doelen dirikteuren vedienen tonen kapitalen per. Jaar goede doelen bazen verdien
kapitalen van ons geld. Dat verdien ik bij mljn baas niet was dat maar waar
Grootste deel van geld komt niet op juiste plaats terecht
het geld komt niet waar het moet zijn kijk naar de sunami de mensen zitten na al die milioenen nog
in tenten waar blijft het geld
ik ben lid van zes natuurstichtingen, ik steun voldoende goede doelen.
Ik doneer 1x per jaar aan alle in de lijst vertegenwoordige doelen
Ik doneer altijd tijdens de gezamenlijke collecte en aan lokale verenigingen.
Ik doneer gedurende het jaar al aan diverse goede doelen.
Ik vind dat je dat niet alleen in de feestmaand moet doen maar door het jaar heen
ik word niet goed van de telefoontjes als je eenmaal een goed doel gesteund hebt
In ons dorp is eens per jaar een goede doelen collecte. Daartoe beperken wij ons
o.a Ut Glaze Hoês: actie voor Hospice. Dit is gewoon een bedrijf, net als andere bedrijven in Horst
aan de Maas
omdat maar een gedeelte van de donaties op de juiste plek terecht komen
We doen mee aan de gezamelijke actie van het dorp en voor de rest bekijken we het per actie .Het
wordt soms te gortig !
we hebben een gezamelijke goede doelen collecte
Wij betalen al meer dan voldoende belasting
Wij hebben een gezamenlijke actie.
wij moeten hier in Nederland (Limburg) maar eens eerst kijken, waar de armoede is en dan ook
eerst hier in Nederland (Limburg) helpen. Waar is een voedselbank voor nodig, als al het goede
doelengeld naar het buitenland gaat?
Wij organiseren op gedeeltelijk eigen kosten leuke dingen voor demente bejaarden, dit financieren
we met de opbrengst van onze fruitverkoop aan huis. Dan weten we zeker dat het goed terecht
komt.
Zelf ook moeilijk om rond te komen.
Zorg het hele jaar voor elkaar en niet alleen in de kersttijd.
Onze regering kleed ons uit en geeft de buitenlanders bed.brood.en onderdak terwijl wij van onze
a.o.w. moeten uitkomen. Ik doe veel vrijwilligers werk dat blijft tenminste in het dorp
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2. Welk goed doel heb je gesteund?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Algemene Nederlandse doelen
artsen zonder grensen
artsen zonder grenzen 2x
Artsen Zonder Grenzen KWF Unucef Kerk in Nood Diabetes Fonds
Artsen zonder grenzen/Cordaid
atrs.z.gr. en messionaris in Oeganda
automatisch
AZG
bestrijding Ebola
Brandwondencentrum Dierenbescherming Green Peace
clinic clowns, greenpace, sea warriors
Clinic Clowns, Zonnebloem en diverse natuurorganisaties
clinicclowns.kankerbestrijding
derde wereld en dieren
Diabetesfonds
dierenleed
Div. andere doelen
div.landelijke goede doelen
Diverse collectes
diverse goede doelen
diverse projecten
diversen
Dorcas
Ebola 2x

3
















































Ebola actie
gaza
geen lokaal goed doel
gezamelijke collecten
giro 555, individuele zieken
goede doelen van de postcode loterij
goede doelen via postcodeloterij
greenpeace unicef
harmonie sevenum
Hartstichting 3x
HARTSTICHTING,KANKERVER.
Hof te Berkel
hospice
Hospice Horst
hulphond
ifaw en oud collega
jaarlijks voor 750 euro aan verschillende organisaties
Jumbo
Jumbo actie
Jumbo voedselpakket
KWF
Kanker stichting en kika
kankerbestrijding
kankerfonds
Kankerfonds en de hartstichting
Kankerstichting
kankerstichting, artsen zonder grenzen, natuurmonumenten, vriendenloterij,
greenpeace
kerk 5x
KiKa
KIKA
kindertehuizen
kwf
KWF
KWF en Unicef
kwf en unicef en kerk in actie
KWF, Alzheimer, KiKa
KWF, Kika, Hulphond, Stichting Don Bosco.
KWF; Hartstichtng; Wereldkinderen
Landelijk
landelijk
landelijk doel
Landelijke actie kankerbestrijding wnf
landelijke doelen
landelijke instellingen 2x
landelijke organisaties 2x
Landelijke verenigingeng
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limburgs landschap
LINDA Foundation
max maakt mogelijk
meerdere organisaties
mensen Roemenie
missie
MTB route de schaak
Nationale goede doelen
nier- en hartstichting
ook aan die gezamelijke doelen
op school bij de kinderen (eten)
Parochie
Postcode Loterij 3x
postcode loterij, vriendenloterij
R.K.kerk
Rode Kruis
ronald mcdonald
Stichting Vluchteling
stichting lekker dier
Stichting Roel
Stichting Vluchtelingen
straatkrant verkoper
te veel om op te noemen
UAF
Unicef ; Limburgs landschap
verenigingen uit eigen dorp
Verschillende landelijke fondsen
Via de postcodeloterij
via postcodeloterij
Vrienden van Christopher, Ghanagroep
Weeshuis in Zuid-Amerika
wens in beweging
Wereld Kankeronderzoekfonds
wil ik niet zeggen
WNF en Make a Wish
Zie de site van de Postcode Loterij.
zie hierboven
zonnenbloem
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