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Een greep uit onze
resultaten van 2021
Cijfers
Samen met 11 lokale partners
werken we in 7 landen in
Afrika en Azië.

maakt een enorm verschil!’

78.000 mensen kregen
voorlichting over oogzorg,
42.000 mensen zijn
gescreend op oogproblemen,
277 slechtziende
kinderen hebben nu een
bril en er zijn 2.000
oogoperaties uitgevoerd.

Mhudin Isa (50)
boer in Ethiopië

vanwege mijn beperking. Met deze kans op onderwijs
ben ik klaar voor een onafhankelijkere toekomst.’

Lees het verhaal van Ayinalem Dangso (25)
op pagina 15.

Financieel

We are Able! ondersteunde
pleitbezorgers voor inclusie
in Midden-Afrika.
Ontdek op pagina 21 hoe het eerste jaar van dit
nieuwe vijfjarige programma verliep.

We hebben 3,4 miljoen euro
ontvangen en ruim 2,8 miljoen euro
ging naar onze projecten.
We besteedden dus 81% van de
kosten aan onze doelstelling.
Alles over onze bestedingen en
inkomsten leest u in hoofdstuk 9
vanaf pagina 42.

Every Life Matters
verbeterde toegang
tot medische zorg in
Mozambique, Rwanda
en Ethiopië voor
10.900 mensen
met een beperking.
Zie pagina 19.

‘Op de radio hoorde ik voor
het eerst wat er in Cambodja

Er waren 24 live uitzendingen
van het radioprogramma
Hear the Unheard en
69.741 mensen werden
bereikt met de verkeers
veiligheidscampagne voor
mensen met een beperking.

Aan 25 vakscholen
volgden in totaal 572
Ethiopische jongeren
met een beperking
onderwijs en 138
kinderen met een
handicap in Rwanda
kregen thuis
intensieve individuele
begeleiding van
leerkrachten.

‘Mijn ouders zeiden dat ik niet naar school kon

‘De bril die ik kreeg,

Cambodja

7443 donateurs,
1138 nieuwe gevers,
192 kerken, 48 opticiens
53 bedrijven, 39 fondsen
en stichtingen en
2 institutionele donoren

Oogzorg schonk
mensen weer zicht.

Onze donateurs geven ons een
betrouwbaarheidsscore van 8,6!

Aandacht voor
een inclusieve
Cambodjaanse
samenleving.

Dankzij

Onderwijs gaf
zelfvertrouwen
en een grotere
kans op werk.

mogelijk is voor mensen
met een beperking, zoals ik.’
Sam Em,
blind en luisteraar van
Hear the Unheard

Ook in
Nederland
vragen we
aandacht
voor inclusie.

2 Sustainable
Development Goals
werden in braille
aangeboden aan
de Tweede Kamer
en de motie voor
inclusieve noodhulp
werd aangenomen.
Zie pagina 24.
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