
  2020 
in het kort 

Onderwijs in lockdown

Het werd een onderwijscrisis die de wereld niet eerder meemaakte. 

De corona-pandemie legde de wereld plat, en daarmee ook het onderwijs. 

Zeker voor kinderen in ontwikkelingslanden heeft een dichte school 

desastreuze gevolgen. Daarom werkten we in 2020 aan beter onderwijs, 

maar hielden leerlingen én ouders ook in lockdown bij de les.
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Met als motto ‘Iedereen terug naar school’  helpen 

we scholen weer veilig opstarten. Yishak (Ethiopië): 

“We houden afstand van de leraar, lenen geen 

pennen van elkaar en wassen voortdurend onze 

handen. Maar dat geeft niet, ik ben zo blij dat ik 

weer naar school mag!” 

We geven onderwijs aan 
kinderen op de vlucht
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kinderen weer 
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We zorgen voor 
goed basisonderwijs We geven jongeren 

kans op een baan

335
docenten 
getraind

6.912  
jongeren volgden 
een beroepsopleiding

miljoenen kinderen,  jongeren 
en hun  ouders luisterden naar 
onze schoolradio- uitzendingen

We houden kinderen 
en ouders bij de les 
als de school dicht is

Op 20 EcoSterScholen in Malawi krijgen 

20.000 leerlingen niet alleen beter les, 

maar leren ook hoe je klimaatverandering 

tegengaat als je goed voor de aarde zorgt.  

Rehema (groep 8): “Je krijgt lekker buiten 

les en ik leer hoe ik voor mijzelf en het 

milieu kan zorgen.”

Op 20 EcoSterScholen in Malawi krijgen 

Met als motto ‘Iedereen terug naar school’  helpen 

Lockdown of niet, de oogst gaat door. En daarom ons project in Oeganda, waar jongeren worden opgeleid tot onder nemende boeren, ook. Uiteraard met alle  beschermende maatregelen. 

Lockdown of niet, de oogst gaat door. 

Adam (Ghana) is blij dat zijn  kinderen dankzij schoolradio thuis leren, in plaats van dat zij buitenshuis in onveilige  situaties terechtkomen. “De uit zendingen zijn leerzaam. Ik weet nu hoe ik m’n  kinderen aanspoor om te leren, volg hun  dagschema en heb contact met de docenten voor het huiswerk.”



Op edukans.nl/jaarverslag vindt u alle resultaten en cijfers

In actie voor goed 
onderwijs

Onze bestedingen

44.143
particuliere donateurs,  scholen, 

bedrijven, fondsen en  andere 

 organisaties steunen ons werk.

Totale opbrengst fondsenwerving: 

€ 7.168.989

Ondanks dat we in 2020 – mede vanwege de coronacrisis – minder geld binnen-
kregen, koos Edukans ervoor zoveel als mogelijk te  besteden aan ontwikkelings-
samenwerking. We fi nancierden ons reguliere werk én extra projecten als de 
schoolradio-uitzendingen tijdens de lockdown. Zo zorgden we dat leerlingen toch 
bij de les bleven. 
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61,1%  ontwikkelingssamenwerking

16,1%  wervingskosten

  8,7%  voorlichting

  5,4%  onderwijsuitwisseling

  5,1%  capaciteitsopbouw

  3,6%  beheer en administratie

Totale bestedingen: 

€ 7.899.337  




