
Wat laat u na 
aan de wereld?
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Bent u er van overtuigd dat het einde van honger 
in de wereld niet alleen nodig, maar ook mogelijk 
is? The Hunger Project ziet honger als het grootste 
oplosbare probleem ter wereld. Maar het vergt 
een lange adem. Door The Hunger Project op te 
nemen in uw testament, zorgt u ervoor dat wij 
door kunnen gaan met ons werk. Net zolang totdat 
honger de wereld uit is. 



The Hunger Project.
Mensen met honger zijn niet het 
probleem, zij zijn de oplossing. 
Daarom investeert The Hunger 
Project op het platteland in Afrika, 
Azië en Latijns- Amerika in een 
mentaliteitsverandering en de 
kracht van mensen om zichzelf te 
ontwikkelen. Zodat zij zèlf een einde 
kunnen maken aan hun situatie 
van honger en armoede. Bekijk op 
www.thehungerproject.nl tientallen 
portretten van onze change makers. 
U leest er ook alles over onze 
geïntegreerde aanpak, duurzame 
strategieën en alle programmalanden.

Idealen leven voort.
We hebben het in Nederland 
liever niet over geld. Maar 
zonder investeerders is ons werk niet 
mogelijk. Investeerders die geloven 
dat onze ideeën haalbaar zijn en 
die achter je blijven staan. Niet voor 
even, maar zo lang als nodig is. En 
daarmee blijvend aandeelhouder zijn 
in het einde van de honger. Door The 
Hunger Project op te nemen in uw 
testament, leven u uw idealen voort. 
En draagt u bij aan onze visie: ‘Een 
wereld waarin elke vrouw, elke man 
en elk kind een gezond, zelfredzaam 
en waardig leven leidt’.

Investeren met 
impact.
Onze aanpak is duurzaam en 
geïntegreerd: we werken aan alle 
oorzaken van honger tegelijk. Met 
een sterke focus op vrouwen. Uw 
geld komt ten goede aan alle thema’s 
waarop The Hunger Project actief is, 
zoals onderwijs, voedselzekerheid, 
kindhuwelijken en moeder- en 
kindzorg. Opgedane kennis wordt 
generatie op generatie doorgegeven: 
zo heeft uw nalatenschap levenslang 
impact.  
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“Mijn familie vraagt me waarom ik maar 
zo hard blijf werken. Ik vertel ze dat ik 
maar één ding wil: iets van betekenis 
achterlaten. Je wordt herinnerd voor 
het werk wat je doet. Wat ik nu bereik is 
voor altijd.”

Door trainingen van The Hunger Project 
leerde Kamla om slim gebruik te maken van 
bestaande overheidsregelingen, waarmee 
ze tal van voorzieningen voor haar dorp 
regelde. Zo liet ze 75 regenwatertanks en 12 
wegen aanleggen, 3.000 bomen planten en 
is drinkwater nu voor iedereen beschikbaar. 
Honderd mensen uit haar dorp hielp zij aan 
betaald werk.

Ontmoet Kamla Devi (65).
Voorzitter van de dorpsraad in Talihat in India

Transparantie en 
betrouwbaarheid.
The Hunger Project hoeft geen erfbelasting 
af te dragen over erfenissen: het hele 
bedrag dat u aan ons nalaat – groot of klein 
– gaat naar onze stichting. The Hunger 
Project heeft de ANBI-status en is een CBF 
Erkend Goed Doel. Kortom, wij voldoen 
aan strenge kwaliteitseisen. Ook op de 
GeefWijzer scoort The Hunger Project al 
jaren op rij de hoogste mogelijke score.

Een einde 
aan honger:  
het kan wél. 



Contact.
Wilt u meer informatie over het werk van The Hunger Project? 
Stuur een e-mail, bel ons of kom langs voor een kop koffie op 
ons kleurrijke kantoor in Utrecht. 

thehungerproject.nl | info@thehungerproject.nl  
Arthur van Schendelstraat 500, 3511 MH Utrecht | 030-233 53 40
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