
Een ingrijpend jaar 
Covid-19 veranderde ons leven, maar de echte klap werd opgevangen door mensen die in diepe armoede leven. 
Zij zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door de gevolgen van het virus en de lockdowns. SeeYou werkt in  
gebieden waar de armoede het grootst is en heeft speciale aandacht voor de meest kwetsbare groepen, zoals 
vrouwen en meisjes met een handicap. 

Dankzij uw hartverwarmende betrokkenheid konden we in onze projectlanden óók in 2020:

In het jaarverslag Zichtbaar blikken we terug op dit roerige jaar 
en vindt u de plannen, feiten en cijfers om onze doelstellingen 
te realiseren. Belangrijk, maar veel belangrijker zijn de mensen 
achter al deze informatie. Maak daarom kennis met Mabaze. 

Zichtbaar in 2020 

SeeYou’s jaarverslag 
in een vogelvlucht  

kwalitatief goede 
oogzorg aanbieden 

en werken aan 
preventie van 

blindheid.

toegang tot zorg, 
onderwijs en werk 
mogelijk maken.

extra steun bieden 
aan mensen die  

door corona zwaar 
geraakt werden. 
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Dankzij een oogoperatie  
krijgt Mabaze haar leven terug
Mabaze (60) zit rechtop in haar bed op de vrouwen afdeling van het 
Grarbet hospital. Gisteren is ze geopereerd aan staar, vandaag mag  
ze naar huis. Samen met haar zoon reisde ze 170 kilometer naar de 
oogkliniek voor de ingreep. “Een jaar geleden werd mijn oog erg 
droog en al snel werd mijn zicht slechter en slechter, tot ik bijna niets 
meer zag. Ook mijn andere oog ging achteruit en ik raakte geïsoleerd. 
Ik ging nergens heen en kwam alleen voor een bezoek aan het toilet 
nog naar buiten. Voorheen was ik altijd druk en opgeruimd, nu werd 
ik depressief. Via bekenden hoorde ik van de oogkliniek. Gisteren 
ben ik geopereerd en vandaag mag ik naar huis. Ik ben erg blij dat ik 
weer kan zien met dit oog en ik hoop over een paar maanden terug te 
komen voor een operatie aan mijn andere oog. God zegene mijn zoon 
omdat hij mij hierheen bracht en de dokters voor hun werk.” 

 ‘Voorheen was ik altijd druk en.   
 opgeruimd, nu werd ik depressief.’.   
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SeeYou Foundation

Mooie resultaten

Every Life 
Matters

5162 mensen met een 
handicap bezochten 

onze kliniek voor  
medische hulp. 

Ethiopië, 
Mozambique 
en Rwanda

Integrale 
oogzorg op het 

platteland
 

17.223 volwassenen 
en 4.589 kinderen 
zijn gescreend en 

behandeld. 

Ethiopië

Oogzorg Jimma 
1274 oogoperaties 
uitgevoerd en 1200 
brillen aangemeten. 

Ethiopië

Skills for work 
450 kwetsbare  

jongeren aan werk  
en een eigen inkomen 

geholpen.

Zuid-Soedan

Bedankt! 
Dankzij de steun en 

betrokkenheid van u en 
alle andere donateurs, 

kunnen we elke dag 
wéér werken aan  

een wereld waarin 
niemand gemist mag 

worden, en ieder mens 
gezien wordt, kostbaar 

en waardevol. 

Corona
 

3200 mensen bereikt 
met bewustwording  

en toegankelijke  
informatie over het  
virus via Facebook-  
en radiocampagnes. 

Oeganda en 
Cambodja 
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Hoogste scorende voorstel
In juni ontvingen we de uitslag van het  

ministerie van Buitenlandse Zaken voor de 
aanvraag van het We are Able! consortium. 
We hadden het hoogste scorende voorstel! 

Dit consortium, waar SeeYou lid van is en dat 
geleid wordt door ZOA, gaat zich vanaf 2021 

inzetten voor de rechten van mensen  
met een handicap in zes landen in Afrika. 

Een bijzondere award
In februari ontvingen medewerkers van onze  
partner Light for the World in Zuid-Soedan 
de Innovatieve Inclusive Practice Award, 

vanwege hun uitstekende bijdrage aan  
inclusief onderwijs in de vluchtelingen-

kampen in Zuid-Soedan.

Enkele hoogtepunten 

Jaarverslag 2020

Zi
ch

tb
aa

r

www.seeyoufoundation.nl

Dé nieuwe 
naam van  
Light for 
the World 
Nederland.

21_006_SEE.005 Jaarverslag 010721.indd   1
21_006_SEE.005 Jaarverslag 010721.indd   1

05-07-2021   14:2505-07-2021   14:25

 Lees meer  
 in het  

 jaarverslag! 
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