2021

in het kort

Onze impact nam in 2021 een grote vlucht. 686.849 leerlingen kregen
toegang tot beter en veiliger onderwijs. Het geeft hen de kans om zelf aan
hun toekomst te bouwen. Bijna 10.000 leerkrachten leerden beter lesgeven
en 1.673 jongeren ontwikkelden vaardigheden waarmee ze vol vertrouwen
de arbeidsmarkt op kunnen en hun eigen geld verdienen.
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Ruim 250 scholen, bedrijven, kerken,
fondsen en andere organisaties in actie
Totale opbrengst fondsenwerving:

€ 6.903.596

Onze bestedingen
Totale bestedingen:
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6,5% capaciteitsopbouw
4,2% beheer en administratie

Het positieve resultaat is ontstaan vanwege (eind) 2021 ontvangen giften
die nog niet zijn toegewezen aan projecten in 2021. Voor deze giften zijn
bestemmingsfondsen gevormd die in 2022 worden omzet in projecten.
Op edukans.nl/jaarverslag vindt u alle resultaten en cĳfers

