
  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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Zonder lesmateriaal en een goede leerkracht leer 

je op school nauwelijks. Voor 442.690 kinderen in 

Kenia, Malawi, Oeganda, Ghana en Ethiopië kwam 

daar verandering in. Zij kregen een Correctbook: 

een uitwisbaar schrift om eindeloos mee te oefe-

nen in de klas. Hun 7.550 docenten verbeterden 

hun lesgeven. Juf Elisabeth (Kenia): “Binnen een 

jaar kunnen mijn leerlingen nu goed schrijven.”

We geven onderwijs aan 
kinderen op de vlucht

1.100 
docenten 
bijgeschoold

66.082   
vluchtelingen kinderen 
weer naar school 

9.652 
leraren 
getraind

686.849  
kinderen kregen 
beter onderwijs

We zorgen voor 
goed basisonderwijs

We geven jongeren 
kans op een baan

100
docenten 
getraind

1.673   
jongeren volgden 
een beroepsopleiding

dankzij 
succesvolle lobby

We houden onderwijs 
wereldwijd op de agenda

Het ging ons aan het hart dat leerlingen 

in Oeganda heel 2021 niet naar school 

konden. We zorgden bij terugkeer voor 

een vliegende start. 100 scholen brachten 

in kaart wat hun school nodig had en zorg-

den samen met docenten, schoolleiders en 

ouders voor een betere lessen.

Het ging ons aan het hart dat leerlingen 

in Oeganda heel 2021 niet naar school 

Zonder lesmateriaal en een goede leerkracht leer 

Tijdens een droge periode in Ethiopië moet een op de drie leerlingen stoppen met school: door toren-hoge voedselprijzen hebben ouders er geen geld voor. We startten een noodproject. 5.320 kinderen uit kwetsbare huishoudens bleven dankzij � nanciële ondersteuning op school. Op 27 scholen zorgden we voor watervoorzieningen, waarmee we 13.300 leerlingen bereikten.

Tijdens een droge periode in Ethiopië moet een op 

“Zonder deze training zou ik nog steeds werkloos zijn. Nu heb ik mijn eigen kleding-boetiek”, vertelt Verah terwijl ze in haar winkel trots om zich heen wijst. Door de coronapandemie is de jeugdwerkloosheid in Kenia alleen maar gestegen. Daarom trainen we jongeren óók in ondernemersvaardig-heden. Zo leren ze de vaardigheden om als ondernemer aan de slag te gaan.

Landen waar we werken

Landen waar we een kantoor hebben



In actie voor goed 
onderwijs

Onze bestedingen

39.075 
particuliere donateurs 

Op edukans.nl/jaarverslag vindt u alle resultaten en cĳ fers

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.
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60,1% ontwikkelingssamenwerking

17,3%  wervingskosten

  2,8%  onderwijsuitwisseling

  9,1%  voorlichting

  6,5%  capaciteitsopbouw

  4,2%  beheer en administratie

Totale bestedingen: 

€ 6.584.114  

Ruim 250 scholen,  bedrijven,  kerken, 
fondsen en andere  organisaties in actie  

Totale opbrengst fondsenwerving:

€ 6.903.596


