


Duurzame ontwikkeling  
door economische relevantie
ICS vindt dat er alleen kans is op duurzame ontwikkeling als er 
persoonlijke economische relevantie is voor de lokale bevolking. 
 
Als organisatie is ICS stevig verankerd in Kenia, Tanzania en Cambodja. 
Maar liefst 80% van de werknemers is van lokale afkomst. ICS 
realiseert projecten op het gebied van voedselzekerheid, water en 
jong ondernemerschap.

Zo werkt ICS in Kenia en Tanzania samen met boerengroepen en geeft 
o.a. landbouwonderwijs, inputkrediet en zorgt voor eerlijke prijzen 
bij de verkoop van gewassen door haar social enterprise Nafics. De 
opbrengst per boer per hectare dit jaar is o.a. hierdoor gestegen van 
3 zakken mais naar 14. Door daarnaast advies te geven over positief 
ouderschap, functioneren ook de gezinnen beter. Ook dit heeft direct 
invloed op duurzaamheid. 
 
Steun ons 
ICS kan niet zonder uw steun om verdere impact van haar 
programma’s te realiseren. Steunt u ons?  
Bel voor de mogelijkheden: 033 - 30 30 250 of stuur een mail naar 
info@ics.nl
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Laat je talenten bij ons tot 
bloei komen als accountancy 
je passie is.

Smids en Schakel, accountants en adviseurs is
een accountantskantoor met ruime ervaring in de
ondersteuning en advisering van het midden- en
kleinbedrijf in Noord-Nederland. Wij zijn een full
service accountantskantoor met alles wat de onder-
nemer van vandaag nodig heeft: van accountants-
werkzaamheden en fiscaal-juridisch advies tot en
met uiteenlopende bedrijfsadviezen.  

Balthasar Bekkerwei 74
Postbus 2525
8901 AA  Leeuwarden

Telefoon (058) 213 03 05
h.hoekstra@smidsenschakel.nl
www.smidsenschakel.nl
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Nederland kan niet zonder 
de Belastingdienst kan niet 
zonder jou.
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voor de agenda 

van je klant?

HOE VER 
GA JIJ

Onze klanten zijn zonder uitzondering ondernemende mensen. Harde 
werkers met veel energie en stevige verantwoordelijkheden. Dat vraagt om 
een fl inke dosis inlevingsvermogen. Je moet hun wensen, zorgen en plannen 
begrijpen. En soms moet je je aanpassen aan hun werkritme. Ook al kost het 
wat slaap. Iets voor jou? Ga naar werkenbijacconavm.nl
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Q:
Sturen in deze tijd. 
Ideeën, mensen, cijfers. 
Hoe houd ik de balans?

Afier. Leer ons kennen.
In deze enerverende tijden is het als accountant des te belangrijker om jezelf bij de les te 
houden. In te zien dat innovatie en accountancy wel degelijk samengaan. En te begrijpen 
waar de markt behoefte aan heeft. Afier werkt vanuit die mindset. Om ondernemers 
daadwerkelijk verder te helpen bij uitdagende financiële en fiscale vraagstukken. 
Wat men van ons kan verwachten? De juiste vragen en passende antwoorden.

Afier
accountants + adviseurs
afier.com

Drs. E.J. Kreuze RE RA  
is volledig op de hoogte.
Ons leren kennen?
afier.com
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