
Kort & bondig

Life Story’s

31.144 
Kinderen kregen  

christelijk onderwijs

22
     landen

29.683
Kinderen werden ondersteund 
door een Nederlandse sponsor

waarvan

Actief in

Bedankt!

€ 26.130.465
Werd ons door u 

toevertrouwd

Simenesh
‘We hebben elkaar nodig en 

moeten samenwerken, juist 

vanwege alle uitdagingen hier 

bij de Awash-rivier.’

Judeley
‘De psycholoog van het 

programma hielp mij door te 

luisteren. Dit wil ik ook voor 

anderen betekenen.’ 

Tomas
‘Ik had nooit verwacht dat mijn 

hobby, kleding maken voor 

skaters, mijn beroep kon 

worden.’

Betrokken 
particulieren

Betrokken 
ondernemers/

bedrijven
7

Ondernemers 
op reis in 2020

1.581
Zakelijke 

donateurs

4.300
Daadkracht- 

lezers

176
Bedrijven met 
Companykids

25
Betrokken 

vermogensfondsen

81 
Leden 

Business- 
Platform

13  
Business 
Partners

Onderwijs en Sponsoring Werk en Opleiding Inclusieve Agribusiness

Onze betrokken 
achterban

Dit hebben we dankzij uw steun in 2020 bereikt:

Jaarverslag 2020

Een ‘klein’ virus zette in 2020 een grote wereld 

stil. Te midden van dit alles deed Woord en 

Daad haar werk. We bleven als collega’s digitaal 

verbonden met onze partners en projecten in 

Azië, Midden-Amerika of Afrika. 2020 was het 

jaar dat we meer dan ooit beseften hoe we de 

zorg van onze God nodig hebben om elke dag 

ons belangrijke werk te kunnen doen.

Ook al was de fysieke afstand soms groter, de 

wereldwijde situatie zorgde voor een 

verbinding die wij niet eerder hadden ervaren. 

Want nu wisten ook wij wat leven in kwetsbare 

situaties betekent. Beseften we wat het is om 

te leven bij de dag. Toch mocht ons werk 

doorgaan dankzij uw gebed en steun. 

Heel hartelijk dank! 

Lees het volledige jaarverslag op: www.woordendaad.nl/jaarverslag2020

29
Kringloopwinkels in 2020

12.000 
Jongeren die 

Grenzeloos lezen

71.000
Werelddelen -

lezers

26
 Sportieve  

acties 

1600
Werelddag- 
bezoekers

64.292 
Donateurs 

24.035
Sponsors

2.064
Sponsors van  

sportieve acties

7.890 
Vrijwilligers

2.982
Huishoudens 
bereikt met 
noodhulp

14.275
Mensen met 

werk

15.088
(Boeren)  

onder nemers 
getraind

648.537
Mensen bereikt 
met Duurzaam 

Water 

29
Partner-

organisaties

http://www.woordendaad.nl/jaarverslag2020

