Wings of Support
2018 in vogelvlucht

We hebben dit jaar...

Dankzij de steun van onze donateurs en de inzet van
vrijwilligers heeft Wings of Support in 2018 mooie resultaten
bereikt. Kijk voor meer informatie op www.wingsofsupport.org
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Besteding per gedoneerde euro...

98%

van elke euro
is besteed
aan projecten

2%*
3.402

€ 20.846

overige baten

periodieke donateurs

aan overige
uitgaven

€ 71.718

eenmalige donaties

* Betreft de netto eigen kosten. Zie jaarverslag voor meer details.
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Aantal landen en projecten per werelddeel

gemaakt dankzij de belangeloze
medewerking van:

www.bb.nl

www.sodexo.com
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Vormgeving tekst en beeld

www.mediasquad.nl

Dolblij met hun Duplo stenen! De kinderen van
Hope Centre bij 7de Laan in Kaapstad (Zuid-Afrika)

Over Wings of Support

kunnen naar hartelust hun fijne motoriek met de
blokken ontwikkelen en bouwen erop los.

De Stichting Wings of Support, opgericht in 1998, is een particulier
initiatief van medewerkers van KLM.
Voorzitter Martine Röell: “Als (vliegend) personeel van een
luchtvaartmaatschappij kom je over de hele wereld. Je verblijft in
prima hotels en kunt tussendoor leuke uitstapjes maken. Maar je ziet
ook veel ellende, zoals verwaarloosde en kansarme kinderen. Met
onze stichting willen we deze kinderen helpen met rechtstreekse en
kleinschalige hulp in hun eigen leefomgeving. We werven zelf fondsen
en donateurs en ondersteunen hiermee gericht hulpprojecten.
We kiezen die projecten altijd vlak bij KLM-bestemmingen, zodat
we regelmatig een bezoek kunnen brengen. Zo ontstaat er een
persoonlijke band en draagt onze hulp daadwerkelijk bij aan
duurzame verbetering van de levens van kinderen.”

De kinderen van Child Smile Foundation in
Entebbe (Oeganda) laten vol trots hun nieuwe
schooluniformen zien. Ook het gesponsorde
schooluitje draagt toe aan de ontwikkeling van
deze scholieren.

Locaties en landen waar Wings of Support actief is geweest in 2018

Amsterdam (Nederland)

Boekarest (Roemenië)

Mumbai (India)
Manilla (Filipijnen)

Willemstad (Curacao)
Colombo (Sri Lanka)

Paramaribo (Suriname)

Bogota (Colombia)

Accra (Ghana)

Quito (Ecuador)

Kuala Lumpur (Maleisië)

Entebbe (Uganda)
Kigali (Rwanda)

Nairobi (Kenia)
Dar es Salaam (Tanzania)
Den Pasar (Bali)

Lima (Peru)
Harare (Zimbabwe)
Rio de Janeiro (Brazilië)
São Paulo (Brazilië)
Rosario (Argentinië)
Kaapstad (Zuid-Afrika)

Organisatie Local Dreamers verzorgt sportlessen
voor kinderen uit de armere wijken van Quito
(Ecuador). Door ouders bij te staan in de
contributie van de lessen, kunnen de kinderen
blijven sporten. Sport verbroedert tenslotte!

Wings of Support projectcoördinator Fleur
Scholten op bezoek bij Kigamboni Community
Centre in Dar es Salaam (Tanzania).
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