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Vergaderingen 

Het bestuur van de Hoorn is in 2021 drie keer in vergadering bijeen geweest. Tussendoor hebben zij 

online en telefonisch contact gehad. Gespreksonderwerpen waren; invulling van het te besteden 

budget, het wel of niet voortzetten van meerjarige donaties, onze ontwikkeling naar een duidelijkere 

focus, het bespreken van ingediende aanvragen. 

 

Focus 

SDH wil haar focus steeds meer gaan leggen op de volgende twee gebieden: 

1. Het vergroten van veiligheid voor meisjes en vrouwen en het versterken en verdedigen van 

vrouwenrechten. Wij vinden het van belang dat meisjes en vrouwen een veilig thuis hebben 

en hun status kunnen verhogen door middel van onderwijs en bewustwording. 

2. Het ondersteunen van actieplannen die bijdragen aan klimaatrechtvaardigheid. Wij vinden 

het van belang dat grote vervuilers worden aangepakt. 

 

Donaties 

In 2021 heeft Stichting de Hoorn 590.000 euro gedoneerd. 

41 organisaties zijn ondersteund met een donatie tot €10.000 met een totaalbedrag van €80.000. 

De projecten van deze 41 organisaties sluiten aan bij de doelstellingen van De Hoorn. 

Donaties vanaf € 10.000 zijn gedaan aan: 

Free a Girl: School for Justice and Pokhara Shelter-Nepal. 

Mama Cash: Refraka (Haïti) en Estrategia (Peru). 

Terre des Hommes: Devadasi project.  

Panzi Foundation: healing slachtoffers van seksueel oorlogsgeweld Congo.  

Amref Flying Doctors: opvanghuis A Nice Place. 

Hivos: rechten van de vrouw en Bessy Ferrara Fonds. 

Plastic Soup: ontwikkeling app Beat the microbead. 

Rewilding Europe: rewilding Eberian Highlands Spanje. 

Justdiggit: bomenprogramma Tanzania en ontwikkeling Re-green app. 

WeForest: the Tietê River project in the Brazil Atlantic Forest 

WWF: bescherming van de sneeuwluipaard in het Altai/Sayan gebied. 

Stichting de Roeper: diverse agroforestry projecten. 

Centre for effective altruism: climat fund. 

Giro 555: COVID wereldwijd. 

Nationaal Rampenfonds: overstroming Limburg. 

Wilde Ganzen: aanpak armoede. 

Amnesty International: mensenrechten. 

Stichting Alzheimer: onderzoek medicijnen. 

Givewell: impact Fund gezondheid. 

EA FUNDS: Effectief geven aan Klimaatbescherming. 

EA FUNDS: Effectief geven aan dierenwelzijn. 

Stichting vluchteling: noodhulp voor vluchtelingen. 

Artsen zonder Grenzen: medische noodhulp in conflictgebieden. 

Voordekunst: donaties aan 33 projecten. 
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