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Red een Kind ontving in 2020 totaal 

14,9 miljoen euro aan inkomsten en 

werkte in tien landen. We zien ieder 

kind als een uniek geschenk van 

God. Onze programma’s zijn erop 

gericht kinderen uit armoede te 

laten groeien en hen te verbinden 

met mensen in Nederland. 

Terugblik op  
een roerig jaar

Wat een jaar was dit! Begin 2020 kon 

niemand vermoeden hoe bijzonder 

dit jaar zou worden. Niemand had 

verwacht dat een virus zou uitgroeien 

tot een pandemie. Week na week werd 

duidelijk dat de hele wereld aan het 

veranderen was. Week na week groeide 

ook de bezorgdheid. Niet alleen over de 

situatie in Nederland, maar zeker ook 

over de situatie in de landen waar we 

onze programma’s uitvoeren.

Terugkijkend ben ik echter ook heel 

dankbaar en trots. Op al onze kantoren 

herpakten de medewerkers zich. Het 

werk werd aangepast aan de situatie. 

Programma’s werden omgebogen naar 

hulp bij corona en coronamaatregelen. 

De meeste mensen brachten het op om 

thuis te gaan werken.

Dankbaar ben ik ook voor de steun van 

onze donateurs. Mensen in Nederland 

hebben ons ruim gesteund om extra 

hulp mogelijk te maken. We ervoeren 

het vertrouwen en de steun van tien-

duizenden mensen. Dat hebben wij echt 

als een zegen ervaren.

Andries Schuttinga, directeur 

DIT BELOVEN WIJ
Elk kind is een uniek geschenk van God

DIT WILLEN WIJ
Een kansrijke toekomst voor elk kind

ZO WERKEN WIJ
Kinderen – gezinnen – het hele dorp

Onze missie
Red een Kind geeft toekomst aan 

kinderen in armoede, hun familie en 

hun hele omgeving.

Onze visie
Als christelijke ontwikkelingsorganisa-

tie willen we dat alle kinderen - onge-

acht hun afkomst, kleur, ras, geloof of 

geslacht - een liefdevol en waardig 

bestaan en een kansrijke toekomst 

hebben.

Impact van onze
strategie
De impact van ons werk is groot.

Er verandert veel in de dorpen en 

de gezinnen. De resultaten van elk 

project meten we zorgvuldig, zodat 

we die ook kunnen laten zien. Het 

is enorm motiverend om te zien 

hoe mensen binnen een paar jaar 

armoede te boven komen en een 

goede toekomst opbouwen.

Het complete jaarverslag 
2020 van Red een Kind is hier te 
downloaden. Het jaarverslag is  
in het Engels.

https://www.redeenkind.nl/wp-content/uploads/2021/08/Jaarverslag-2021.pdf
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Resultaten 2020
Hulp aan: 

215.836*
kinderen

34.751  
kinderen van  
0 tot 7 jaar

14.364  
jongeren van  
19 tot 24 jaar

90.300  
kinderen van  
8 tot 12 jaar

37.727  
jeugd van  
13 tot 18 jaar

173.608 
volwassenen

 2.716 		zelfhulp	groepen	en	 
boeren	groepen		 

 260	 	CLA’s	(koepels	van	 
zelfhulp	groepen) 

 2.400	 kinderen	en	jeugdgroepen

bereikt met onze 
corona	programma’s165.636

mensen

*  Niet alle partners hebben 
de leeftijden van de kinde-
ren gespecificeerd. Daarom 
is het totaal aantal kinderen 
groter dan de som van de 
leeftijdsgroepen.

Besteed aan doelstellingen:  
€ 12.884.684 

Giften	van 
particulieren:  
€ 6.550.728

Bijdragen van 
andere non-profit
organisaties: 
€ 1.327.417

Giften	van bedrijven/
ondernemers:  
€ 556.027

Subsidies van  
overheden:  
€ 6.416.206

Inkomsten 2020:
€ 14.856.527

87% 
of income
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Hier werkt Red een Kind
I Burundi: 

22.203 kinderen geholpen

II  Democratische 
Republiek Congo: 
30.444 kinderen geholpen

III Ethiopië:
2.168 kinderen geholpen

IV India: 
21.253 kinderen geholpen

V Kenia: 
14.850 kinderen geholpen

VI Malawi: 
17.475 kinderen geholpen

VII Rwanda: 
11.056 kinderen geholpen

VIII Somalië: 
30.503 kinderen geholpen

IX Zuid-Soedan: 
49.750 kinderen geholpen

X Oeganda: 
15.635 kinderen geholpen

We zijn aanwezig 
in deze landen: 

De grenzen zijn bij benadering en houden
geen politieke stellingname in.



 BEZOEKADRES 
G. Stephensonstraat 11

8013 NL Zwolle

 POSTADRES 
Postbus 40169

8004 DD Zwolle

t 038 - 460 46 48
e info@redeenkind.nl
i www.redeenkind.nl

 IBAN 
NL77 ABNA 0377 3328 60
NL39 INGB 0001 5993 33
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