We hebben dit jaar...

Wings of Support
2020 in vogelvlucht
Dankzij de steun van onze donateurs en de inzet van
vrijwilligers heeft Wings of Support in 2020 mooie resultaten
bereikt. Kijk voor meer informatie op www.wingsofsupport.org

37.761

kinderen geholpen met onze projecten
(waarvan 13.607 met corona noodhulp)

85

Wat we allemaal hebben bereikt in 2020...

728.798

136

euro (99.080 voor corona
noodhulp) besteed aan...

projecten (73 voor
corona noodhulp) in...

vrijwillige medewerkers
waarvan 35 projectcoördinatoren

18
verschillende landen!

Inkomsten uit...
€ 407.471

periodieke donateurs

€ 243.568
sponsoring

Besteding per gedoneerde euro...

95%

van elke euro
is besteed
aan projecten

5%*
3565

periodieke donateurs

€ 1.833

overige baten

€ 12.400

eenmalige donaties

aan overige
uitgaven
* Betreft de netto eigen kosten. Zie jaarverslag voor meer details.

Deze uitgave is mogelijk

Aantal landen en projecten per werelddeel

gemaakt dankzij de belangeloze
medewerking van:

www.bb.nl

Afrika

Latijns-Amerika

Azië

5 landen
58 projecten waarvan
27 voor corona noodhulp

8 landen
63 projecten waarvan
41 voor corona noodhulp

4 landen
10 projecten waarvan
3 voor corona noodhulp

Europa
1 land
5 projecten waarvan
2 voor corona noodhulp

www.sodexo.com

Vormgeving tekst en beeld

www.mediasquad.nl

Hockeyles bij El Desafio (Rosario), uitgesteld
door COVID-19 beperkende maatregelen,
maar zeker niet afgesteld!

Over Wings of Support
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 kleinschalige en rechtstreekse hulp willen we
bijdragen aan de eigen leefomgeving van deze kinderen.
We werven zelf fondsen en donateurs en ondersteunen hiermee
gericht hulpprojecten.We kiezen die projecten altijd vlak bij
KLM-bestemmingen, zodatwe 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.”

COVID-19 maatregelen treffen jong en oud,
ook deze kleuter bij Asociatia Touched
Romania (Boekarest).

...

Locaties en landen waar Wings of Support actief is geweest in 2020

Amsterdam (Nederland)

Boekarest (Roemenië)

Willemstad (Curaçao)
Cartagena (Colombia)

Bangkok (Thailand)

Kralendijk (Bonaire)
Paramaribo (Suriname)

Guayaquil (Ecuador)

Quito (Ecuador)

Colombo (Sri Lanka)
Accra (Ghana)

Entebbe (Oeganda)

Kuala Lumpur (Maleisië)
Nairobi (Kenia)
Dar es Salaam (Tanzania)
Den Pasar (Bali)

Lima (Peru)

Rio de Janeiro (Brazilië)
São Paulo (Brazilië)

Johannesburg (Zuid-Afrika)

Rosario (Argentinië)
Buenos Aires (Argentinië)

Kaapstad (Zuid-Afrika)

De jongens van The Homestead (Kaapstad)
vermaken zich met de klus-vrijwilligers!

De leerlingen van de Ellenschool in het
district Commewijne (Paramaribo) kunnen
met schone handen aan hun lessen beginnen.

2020 in vogelvlucht
www.wingsofsupport.org

