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Dankzij donorinfo.be
kan je nu ook geven
in volle vertrouwen
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Volg je hart…
Raken beelden van armoede je ook zo
hard? Van mensen uit het zuiden die
kilometers moeten lopen voor medische
zorg of water, of slachtoffer zijn van een
humanitaire ramp? En wil je zelf iets
doen? Wel, je bent niet alleen. Alleen al
in België zijn honderden hulpverlenende
organisaties actief die mensen in nood
helpen. En allemaal kunnen ze jouw
financiële of persoonlijke steun goed
gebruiken.
… Geef met verstand
Maar hoe weet je waar je gift naartoe gaat? Waar
vind je deze informatie? Tot voor kort bestond
er geen onafhankelijk orgaan waar je gratis
kwaliteitsinformatie over Belgische goede doelen
kon vinden. En precies daarom werd de stichting
Donorinfo opgericht. Donorinfo specialiseert zich
reeds sinds 2005 in de financiële transparantie
van goede doelen die personen in nood helpen.

donorinfo.be
Jouw eerste bestemming voor
betrouwbare info over een goed doel
Een unieke gegevensbank
van de allerhoogste kwaliteit

Jouw vertrouwen waard

Om je te helpen kiezen tussen verschillende
goede doelen, biedt Donorinfo een unieke
gegevensbank aan: donorinfo.be. Je vindt
er een brede waaier aan Belgische
hulpverlenende organisaties die financieel
bonafide zijn. Anders gezegd: waarvan de
financiële middelen gecontroleerd zijn door
een erkend en onafhankelijk controleorgaan.
Dus als je ze op donorinfo.be vindt, zijn ze
transparant over hun financiële gegevens
en hun werking.

Donorinfo is je vertrouwen waard.
Bewijzen? Die zijn er legio. Zo is Donorinfo
een stichting van openbaar nut. Dat
betekent onder meer dat ze geen materieel
voordeel mag verschaffen aan de stichters,
de bestuurders of enig ander persoon.
Donorinfo aanvaardt geen subsidies, giften,
sponsoring of enige vorm van lidmaatschap
en is dus volledig onafhankelijk. De stichting
draagt haar kosten volledig zelf en is
absoluut neutraal. Bovendien zijn haar
diensten volledig gratis.

Dat is meteen uniek voor België.
Wat biedt de stichting Donorinfo aan?

Wat vind je op donorinfo.be?
ӀӀ240 Belgishe hulpverlenende organisaties die
mensen in nood helpen (sept. 2015)
ӀӀhandige zoeksleutels (thema, locatie, doelgroep,…)
ӀӀinfo over hoe je concreet kan steunen, financieel,
als vrijwilliger of door het schenken van materiaal
ӀӀbetrouwbare en relevante info
doelstellingen, activiteiten en noden

over

hun

ӀӀgecontroleerde informatie over hun financiële
middelen

ӀӀeen onafhankelijk en neutraal platform
ӀӀgecontroleerde en met expertise opgestelde informatie
ӀӀeen website die dagelijks wordt geactualiseerd
ӀӀeen dienstverlening die 100 % gratis is

Je wilt een goed doel steunen met een gift, een
legaat, of als vrijwilliger? Doe het in volle vertrouwen:
surf naar donorinfo.be en kies in alle vrijheid
tussen de organisaties die mensen in nood helpen
en daar heel transparant over zijn. Zo weet je
waar je gift naartoe gaat.
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