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Edukans
Onderwijs is de kans van je leven, die willen we aan elk kind wereldwijd geven.

Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school
of ze stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor
onderwijs. Wij geloven dat talent niet verloren mag gaan. Daarom
werken we elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan
goed onderwijs.

Door het werk van Edukans hebben honderdduizenden kinderen én
de mogelijkheid gekregen naar school te kunnen gaan én hebben
tienduizenden mensen een baan gevonden na een, mede door
Edukans geïnitieerde opleiding, te hebben gevolgd.

Toon cijfers over het jaar

2020

Dit gaven we uit in 2020

Dit willen we bereiken
Op onze vier aandachtsgebieden
hebben we voor 2020 de volgende
ambities: • Basisonderwijs van goede
kwaliteit • Beroepsonderwijs voor
jongeren • Onderwijs in noodsituaties
• Gelijke onderwijskansen voor
jongens en meisjes

€ 7.899.337

Maatschappelijk doel

80%

Werving

16%

Beheer en
administratie

4%

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. We leiden docenten op zodat zij
kinderen heel actief betrekken bij de
lesstof. Hierdoor slagen meer
kinderen op school!
2. In noodsituaties bieden we de
helpende hand bij het opzetten van
onderwijsmogelijkheden.
3. In de landen zelf helpen we
plaatselijke Edukans kantoren en
partners met capaciteitsversterking.
4. Via uitwisselingsprogramma's
tussen leerlingen en leraren uit
Nederland en in ontwikkelingslanden
creëren we bewustwording.

€ 6.347.172

Educatie, opleidingen
en cursussen

89%

Voorlichting en
bewustwording

11%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2020

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2020

De herkomst van ons geld/
giften: Particulieren, Bedrijven,
Loterijen, Subsidies overheden,
Scholen, Vermogensfondsen en
Kerken. In 2019 hebben we €
46.612 toegevoegd en € 189.057
onttrokken aan reserves en
fondsen

€ 7.168.989

€ 3.003.627

Particulieren

40%

Continuïteitsreserve
77%

Subsidies

21%

Bestemmingsfondsen
18%

Organisaties
zonder
winststreven

19%

Bestemmingsreserves
5%

Loterijen

17%

Bedrijven

2%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2020

Medewerkers

31 fte

Vrijwilligers

186

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Kinderen, Jongeren, Vluchtelingen, Vrouwen en
meisjes, Werklozen, Studenten, Minderheden en
Minima

Actief in

12 landen

Ga naar de website van het goede doel

