
ANDERS NL dag ‘22: een inspirerende dag voor onze 
helden vol ontmoeting en nieuwe inspiratie. 

Klik hier voor meer foto’s.

Met 7 lokale stichtingen in 
Drechtsteden, Rotterdam, Eindhoven, 

Amstelland, Nijmegen*, Den Haag* 
en Rivierenwaard* werken we aan 

onze droom om overal in Nederland 
ondernemers te verbinden aan de 
meest kwetsbare hulpvragen. Ook 

dagen we elke hulpvrager uit om een 
goede daad door te geven.

* Gestart in 2022!

In 2022 hebben we maar liefst 1010 hulpvragen 
ontvangen. We hebben hard gewerkt om voor elke vraag 
de beste oplossing te vinden. 

Matches hulpvrager & ondernemer

We blikken terug op een jaar vol impact & beweging!

In 2022 versterkten we het landelijke team 
met Joanne (Welverdiend) en Laura 
(organisatiemanager). Klik hier en ontdek 
wie wat doet binnen ons team. 

Waarde in €uro’s
Alle hulp uit het werk van ANDERS 
Nederland staat bij elkaar in euro’s 
gelijk aan dit mooie bedrag:

Gemiddeld € 400,- per hulpvraag.

Zelf ervaren hoe mooi het is om te geven. Dat gunnen we 
iedereen. 68% van onze hulpvragers is het gelukt een goede daad 
door te geven. En dat was vaak verrijkend. Wat een cadeautje! 

Dit werk is slechts mogelijk door de support en 
daadkracht van ondernemers, de lokale 
samenwerking met maar liefst 208 maatschappelijke 
organisaties en fondsen. Bedankt! 

Samenwerking

wonen en leven (54%)

financieel (1%)

transport (9%)

gezondheid (6%)

juridisch (1%)

persoonlijke ontwikkeling (5%)

groen (11%)

ICT (13%)

Dit waren de 
categorieën waar we 

in 2022 de meeste 
hulpvragen voor 

ontvingen. 

Hulpvragen

“Wat een fantastisch concept! Waarom zit dit nog niet in heel Nederland?”
- Ondernemer tijdens een partnergesprek

“Hier staat nog een leus of 
uitspraak aangaande dit jaar”

We kijken terug op een 
succesvolle pilot van 
Welverdiend. 
Klik hier en ontdek welke 
bedrijven zich al inzetten. 

SDG’s die matchen met het werk van stichting ANDERS:

match (76%) openstaand (6%)

ingetrokken (9%) doorverwezen (5%)

afgewezen (4%)
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Deze impact poster is ontworpen door onze partner Samen Meer Waarde.

https://www.facebook.com/stichtingandersnederland/posts/522974569611654/?locale=ms_MY&paipv=0&eav=AfbAGnx2lREOC6KYZ0cuNNMDm9mJ-QAH7mjdDeLCMt7Bzbxb_ob4pziFGtZgWu-jtTg&_rdr
http://www.stichtinganders.nl/het-team
https://stichtinganders.nl/drechtsteden/
http://www.stichtinganders.nl/welverdiend
https://stichtinganders.nl/drechtsteden/verhalen/
https://stichtinganders.nl/nieuws/terugblik-op-het-jaarlijkse-inspiratie-seminar/
https://stichtinganders.nl/drechtsteden/
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