CBF-Erkenningspaspoort

VSO
Wij creëren blijvende verandering door het delen van kennis en ervaring, van mens tot
mens. Zo bouwen we aan een wereld met eerlijke kansen.

Sinds 1 november 2011

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Armoede en marginalisatie van mensen in ontwikkelingslanden. We
werken aan toegang tot kwalitatief goed onderwijs en
gezondheidszorg en een stabiele bron van bestaanszekerheid (werk
en inkomen) voor iedereen.

- We bereikten 2,8 miljoen kinderen, jongeren en volwassen met ons
programma over inclusief onderwijs - VSO vakdeskundigen en kun
lokale collega's realiseerden betere gezondheidszorg voor 785.000
mensen - We hebben 120.000 mensen getraind met een toereikend
inkomen als doel

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Onze programma’s zijn erop gericht
dat - gemeenschappen en
onderwijsprofessionals toegang
krijgen tot goed onderwijs gezondheidsprofessionals en
gemeenschappen toegang krijgen tot
kwalitatief goede zorg - mensen in
armoede zelfstandig een bestaan
kunnen opbouwen

€ 3.617.066

Maatschappelijk doel

77%

Werving

14%

Beheer en
administratie

9%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. In 23 landen in Afrika en Azie
werken we daar waar lokale partners
behoefte hebben aan onze inzet.
2. VSO ontwikkelt programma’s op
drie thema's: gezondheidszorg,
onderwijs en werk & inkomen.
3. VSO werkt aan duurzame
ontwikkeling door de inzet van (inter)
nationale vakdeskundigen die hun
kennis delen met mensen in Afrika en
Azië.

€ 2.777.386

(Directe) dienst- en
hulpverlening

63%

Voorlichting en
bewustwording

25%

Overig

12%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Wij kunnen ons werk doen
dankzij de steun van meer dan
30.000 donateurs, overheden en
internationale organisaties.

€ 3.582.847

€ 2.033.122

Particulieren

69%

Continuïteitsreserve
94%

Organisaties
zonder
winststreven

25%

Bestemmingsreserves
6%

Subsidies

4%

Bedrijven

3%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019

Medewerkers

20 fte

Vrijwilligers

64

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Gemeenschappen, Kinderen, Jongeren, Vrouwen
en meisjes, Mensen met een beperking, Minima
en Patiënten

Actief in

24 landen

Ga naar de website van het goede doel

