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People deserve to know.
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Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Voor de meeste mensen in de wereld is toegang tot betrouwbare
informatie niet vanzelfsprekend. Door lokale mediaprofessionals en
journalisten te ondersteunen, wil Free Press Unlimited eraan
bijdragen dat alle mensen toegang krijgen en houden tot de
informatie die zij nodig hebben

1. Reporters Respond gaf in 2020 hulp aan 139 journalisten in nood.
2. Dagelijks luisteren 3.300.000 mensen naar Radio Dabanga, het
enige onafhankelijke radiostation voor Sudan. 3. Dankzij een
opleiding tot journalist werken vrouwen in Bangladesh nu voor lokale
radiostations.

Toon cijfers over het jaar

2020

Dit gaven we uit in 2020

Dit willen we bereiken
Free Press Unlimited heeft als missie
om onafhankelijk nieuws en
onafhankelijke informatie beschikbaar
te maken en houden voor iedereen,
juist voor mensen in landen waar
geen of beperkte (pers)vrijheid is.
People deserve to know.

€ 21.358.183

Maatschappelijk doel

96%

Beheer en
administratie

2%

Werving

2%

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Het ondersteunen van lokale
mediaorganisaties en
mediaprofessionals bij het
produceren, ontwikkelen en
verspreiden van onafhankelijk
nieuws.
2. Het ontwikkelen van tools waarmee
journalisten zichzelf en hun bronnen
kunnen beschermen.
3. Het trainen van vrouwelijke
journalisten, en het zorgen voor
zichtbaarheid en een betere positie
van vrouwen in de media.
4. Het belang van onafhankelijke
journalistiek en de bescherming van
journalisten op de internationale
agenda houden (d.m.v. lobby &
advocacy).

€ 20.414.311

(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2020

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2020

Free Press Unlimited ontvangt
met name inkomsten van
overheden gericht op
democratie en mensenrechten
en instellingen als de Nationale
Postcode Loterij en uit
particuliere fondsenwerving

€ 21.701.034

€ 2.649.544

Subsidies

88%

Continuïteitsreserve

Loterijen

10%

Bestemmingsfondsen

Organisaties
zonder
winststreven

2%

Particulieren

0%

Bedrijven

0%

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

Medewerkers

76 fte

Vrijwilligers

0

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Gemeenschappen, Kinderen, Jongeren,
Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Vrouwen
en meisjes en Algemeen publiek

Actief in

31 landen

Ga naar de website van het goede doel

99%
1%

