VERSLAG VAN HET BESTUUR
Wij presenteren U de jaarrekening over 2021 van Stichting Dunia.

ORGANISATIE

Stichting Dunia is een familiefonds dat een duurzame bijdrage wil leveren aan de natuur wereldwijd.
Zij geeft dat vorm via haar doelstelling die luidt; Het leveren van een duurzame bijdrage aan de
bescherming en ontwikkeling alsmede de creatie van nationale parken op land wereldwijd, waarbij
de stichting haar doel onder meer tracht te behalen door middel van het ondersteunen van
ondernemerschap.
Dunia wil een zetje geven daar waar er wel een wil is, maar de middelen ontoereikend zijn. Samen
optrekken om een doel te bereiken, hoe klein of groot dat ook moge zijn. Waar enigszins mogelijk
investeren we en schenken we niet, dit met als achterliggende gedachte dat investeren ons inziens
een duurzamer lot beschoren is dan schenken.
Bij ons handelen, intern zowel als extern, laten we ons leiden door vier waarden die als volgt luiden;
Transparantie, integriteit, betrokkenheid en plezier. Alle beslissingen omtrent projecten zullen tegen
het licht van onder andere deze waarden worden beoordeeld.
Startpunt is een initiatief, waar dan ook ter wereld, dat binnen de doelstelling van Dunia valt en
voldoet aan de kernwaarden zoals hierboven gedefinieerd. We willen inzicht hebben in en begrijpen
wat er exact gebeurd en we willen een impact hebben, hoe klein die impact ook moge zijn.
De focus op dit moment ligt op projecten binnen Nederland en Oost-Afrika. Klein- of grootschalige
projecten zijn beiden welkom mits in geval van grootschaligheid het initiatief waarom het gaat
overzichtelijk en inzichtelijk is en de bijdrage, in wat voor een vorm dan ook, van Dunia relevant is.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun activiteiten voor Dunia. De statuten bepalen dat
een eventueel batig liquidatiesaldo zal moeten worden besteed aan een algemeen nut beogende
instelling.

FINANCIEN

In 2021 zijn er nog geen activiteiten geweest

