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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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In actie voor goed
onderwijs
44.143
particuliere donateurs, scholen,
bedrijven, fondsen en andere
organisaties steunen ons werk.

Totale opbrengst fondsenwerving:

€ 7.168.989

Onze bestedingen
3,6%

Totale bestedingen:

5,1%

€ 7.899.337

5,4%

61,1% ontwikkelingssamenwerking

8,7%

16,1% wervingskosten
16,1%

61,1%

8,7% voorlichting
5,4% onderwijsuitwisseling
5,1% capaciteitsopbouw
3,6% beheer en administratie

Ondanks dat we in 2020 – mede vanwege de coronacrisis – minder geld binnenkregen, koos Edukans ervoor zoveel als mogelijk te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. We ﬁnancierden ons reguliere werk én extra projecten als de
schoolradio-uitzendingen tijdens de lockdown. Zo zorgden we dat leerlingen toch
bij de les bleven.

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

