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Woord en Daad publiceert jaarverslag: inkomsten stijgen met ruim 8 miljoen, maar 

doelstellingen onder druk door toenemende onrust wereldwijd 

 

Hoopvol, verrassend en uitdagend. Drie woorden die het jaar 2021 voor Woord en Daad goed 

samenvatten. In dit jaar zagen we opnieuw de flexibiliteit van onze partnerorganisaties. Onze 

inkomsten mochten fors stijgen, mede dankzij de niet aflatende steun van onze achterban. Maar 

het was ook een jaar waarin we onrust, geweld en rampen zagen toenemen, zelfs in landen waar 

het eerder rustig was. Daardoor stond ons werk onder druk.  

 

Geweld, natuurrampen en lockdowns hadden veel invloed op ons werk, onder andere in Ethiopië, 

Haïti, Tsjaad, Burkina Faso en de Sahel. Dat zorgde ervoor dat we de doelstellingen in projectlanden 

lang niet altijd konden behalen. Door de aanhoudende pandemie was een gezamenlijke corona-

noodhulpactie vanuit het Christelijk Noodhulpcluster nodig. In Haïti verleenden we noodhulp na de 

aardbeving. Met ons duurzaamwaterprogramma bleven we aanwezig in het Ethiopische Tigray, waar 

we vanwege de burgeroorlog noodhulp verleenden in vluchtelingenkampen.  

 

In partnerschap met verschillende partijen werden ook mooie resultaten behaald. In Guatemala 

werkten we samen met het Ministerie van Onderwijs aan grootschalige onderwijsverbetering. Met 

het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ging een groot strategisch 

partnerschap van start rond klimaatweerbaarheid in West-Afrika. In Burkina Faso vonden 

tienduizenden jongeren dankzij onze projecten een baan, waarop de minister van 

jeugdwerkgelegenheid ons vroeg mee te schrijven aan het landelijke beleid.  

 

Bijzonder dankbaar zijn wij voor de vele vrijwilligers, ondernemers, sponsors, kerken en 

investeerders die ook in 2021 trouw achter de missie van Woord en Daad bleven staan. De 

inkomsten die aan ons werden toevertrouwd in 2021 stegen naar een totaalbedrag van 34,9 miljoen. 

Ook Stichting Woord en Daad Winkels draaide een prachtig jaar, met een winst van ruim 1 miljoe n 

euro. 

 

Het sponsorprogramma mocht voor het tweede jaar op rij groeien, met een netto toename van 176 

extra sponsors. Bijna 30.000 kinderen in onze projectlanden werden gesteund door een sponsor in 

Nederland. Bijzondere aandacht was er voor het tegengaan van uitbuiting bij kinderen, wat mede als 

gevolg van de pandemie zeer urgent is. We steunden ruim 2.301 kinderen om te herstellen van 

uitbuiting en verleenden bij 29.726 kinderen preventieve hulp.  

 

 


