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2021: het jaar waarin...

Jaaroverzicht
Het Jaaroverzicht 2021 is een uitgave van 

ZOA en is een verkorte weergave van het 

jaarverslag. Dit Engelstalige, volledige jaarver-

slag 2021 is online beschikbaar op  

zoa.nl/jaarverslag.

Fotografie
Lieuwe de Jong, Peter Caton, Living Image, 

Jonneke.nl, Jilke Tanis, ByMarianne 

Photography en ZOA.

Op de cover de 10-jarige Iraima González. Ze vluchtte met haar familie van Venezuela naar Colombia en kwam 
terecht in een kamp. ZOA ondersteunt gevluchte gezinnen met sanitaire voorzieningen en cash vouchers. 
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Onze missie
We zijn er voor mensen die alles zijn 
kwijtgeraakt door een oorlog of ramp. 
Geïnspireerd door het christelijk geloof 
bieden we noodhulp. Ook helpen we deze 
mensen bij het opbouwen van een nieuw 
bestaan, zodat ze in vrede een waardig 
leven kunnen leiden in hun 
gemeenschappen. 
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Hoe is het om op te groeien in een door oorlog 
verscheurd land? Ik kan het me niet voorstellen. 
Voor veel kinderen in ZOA-landen als Jemen, 
Zuid-Sudan en Irak, is het andersom. Zij weten 
niet wat het betekent om in vrede te leven. 

Nog niet zolang geleden was ik op bezoek in 
Jemen. Jemen is een prachtig land met oude 
architectuur en geweldige bergpassen. De men         sen 
zijn sterk en veerkrachtig. Maar de gevolgen van 
de burgeroorlog zie je overal. Kinderen groeien op 
tussen verwoeste gebouwen en wegversperrin-
gen. Honger is aan de orde van de dag. De angst 
voor bombardementen is nooit ver weg.

En toch, een foto met lachende Jemenitische 
kinderen. Ik zie op deze foto meer dan alleen de 
vreugde over het drinkwater dat ZOA beschikbaar 
stelde. Dit is de lach van een nieuwe generatie, 
een lach vol veerkracht en energie. Dit zijn 
kinderen die hopen op een betere toekomst, een 
toekomst van vrede. Deze kinderen wakkeren ook 
bij mij de hoop voor dit verscheurde land weer 
aan. 

Ik ben dankbaar dat we ook in 2021 ons werk in 
crisisgebieden konden voortzetten. Dat we 
tekenen van hoop konden bieden. Samen met u 
hielpen we ruim 2,5 miljoen mensen, en stonden 
we naast hen op de weg van noodhulp naar 
wederopbouw. 

Bedankt voor uw steun! 

Chris Lukkien
Algemeen directeur

Een nieuwe  
generatie 
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Total

€ 51.715.720

984 *  besteed aan de coördinatie van landenprogramma’s en bewustwording 

** 73.55 fte, inclusief de medewerkers van het Disaster Response Team

Colombia
Arauca, La Guajira 

  

Nederland*

88**

€ 4.629.738

2.808.443

Burundi

€ 1.861.220

50

48.350

Jemen

€ 3.767.246

56

1.770.245

Uganda

€ 3.072.275

106

48.467

Syrië

€ 3.861.914

19

116.437

Sri Lanka

40

Zuid-Sudan

€ 2.233.144

32.543

Sudan

€ 8.044.071

117

149.725

Nigeria

€ 2.388.874

37

61.376

Myanmar

€ 1.472.761

72

21.000 

Liberia

€ 2.383.794

40

22.482

Irak

€ 2.412.943

32

7.748 

Ethiopië

€ 6.754.986

216

180.589

DR Congo

€ 2.862.960

47

16.529

Afghanistan

€ 751.801

143.775

Colombia 

64

€ 4.514.296

155.071

Indonesië

€ 356.412

29.200 

0
Programma
afgerond in 2021

0
Programma
afgerond in 2021

0
Implementatie via 
partnerorganisaties

0
Programma
afgerond in 2021

Anders (Mozambique en Libanon)

€ 206.173

4.906

€ 141.112

ZOA Wereldwijd in 2021

Aantal werknemers op 31/12/2021

Uitgegeven aan doelstellingen

Aantal direct bereikte mensen in 2021
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Afghanistan
Kabul, Sar-e Pol, 
Nuristan, Nangarhar, 
Uruzgan, Jawzjan  

   

Burundi
Cibitoke, Makamba, 
Rumonge 

 

Democratische 
Republiek Congo
Zuid-Kivu, Noord-Kivu 

   

Ethiopië
Addis Ababa, 
Gambella, Oromia, 
Somali, Tigray, 
Amhara 

     

Indonesië
Sulawesi

  

Irak
Anbar, Bagdad, 
Hamdaniyah, Mosul

   

Syrië
Quneitra, Aleppo, Rural 
Damascus, Dara’a, 
Latakia, Al Hasakeh  

   

Liberia
Grand Cape Mount, 
Bomi, Montserrado, 
Margibi, Bong, 
Nimba, Lofa,  
Gbarpolu, Sinoe, 
Grand Kru 

  

Myanmar
Rakhine,  
 Zuid-Oost Myanmar

   

Nigeria
Borno State  
(Jere, Biu, 
Monguno) 

    

Zuid-Sudan
Juba, Jonglei 

   

Sri Lanka

    

Sudan
Oost-Darfur, Gedaref,  
Noord-Darfur, Zuid-Darfur 

   

Uganda
Kampala,  
Acholi, Karamoja, 
West Nile

  

Jemen
Aden, Ad Dhale'e, 
Al Mahwit, Hajjah 
Lahj 

   

Libanon
Beiroet

  

Mozambique
Chimoio

 

Nederland

 Legenda

 Onderdak

 Water, sanitaire voorzieningen & hygiëne

 Vredesopbouw

 Voedselzekerheid & levensonderhoud

 Onderwijs
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Volop veerkracht 
“Jarenlang vertrapte het vee van de Tamils 
mijn land, en werd mijn oogst opgegeten.’’ 
Amarasiri, een 40-jarige boer uit Sri Lanka, 
denkt terug aan de tijd waarin vrede ver te 
zoeken was. ‘’Het hele jaar werkten we hard 
voor de oogst, en dan werd het zomaar 
opgegeten.” ZOA begon met het organiseren 
van gesprekken tussen de Singalezen en de 
Tamils. “Sindsdien is er veel veranderd.”

Drie decennia van geweld lieten diepe 
littekens achter in de harten van de Sri 
Lankaanse bevolking. In de nasleep van de 
oorlog werd maar weinig aandacht besteed 
aan verzoening en vergeving. ZOA besloot 
met lokale gemeenschappen de oorzaken 
van geweld aan te pakken en te werken aan 
vrede en stabiliteit. Samen met de Sri 
Lankaanse bevolking werkten we 26 jaar aan 
de wederopbouw van het land.

In 2021 konden we onze programma’s in Sri 
Lanka afronden. Voor ZOA was de tijd 
gekomen om te vertrekken, maar onze Sri 
Lankaanse collega’s zetten het werk voort via 
lokale organisaties. Mét de veerkracht die hen 
altijd heeft gekenmerkt.

Het verhaal van Amarasiri (Sri Lanka)
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Een greep uit ons werk  
Van noodhulp naar wederopbouw 

Ook 2021 was een jaar van  
beperkingen door corona.  
Desondanks hebben we  
méér mensen in nood  
kunnen bereiken. 

Wereldwijd konden we ruim  
2,5 miljoen mensen helpen! 
(2020: 1,7 miljoen). 

7.870  
Burundese boeren 
deden mee aan de PIP-training. Bij deze 
training gaat het niet alleen om de  
technische kant van het boerenbedrijf, 
maar leren boeren ook om hun dromen 
planmatig te realiseren. 

2.875 Liberianen 
namen deel aan  
Community-based  
Sociotherapy (CBS); 

een programma waarbij vertrouwen  
en relaties hersteld worden. 

15.229 kinderen in en  
rond vluchtelingenkampen  
kregen hulp bij onderwijs in  
coronatijd in West Nile, Uganda. 

3 jaar na de aardbevingen  
op Lombok en Sulawesi rondde  
ZOA haar werk in Indonesië af. 
In die periode ondersteunden we  

52.923 mensen  
met onderdak, schoon water  
en landbouwtrainingen. 

17.533  
ontheemden 
in Nigeria 

kregen geld om het ‘magere seizoen’  
te overleven, wanneer voedsel op z’n 
schaarst is. Gezinnen kregen gemiddeld  

70 euro per maand. 47.216 caminantes,  
mensen die te voet Venezuela  
zijn ontvlucht, ontvingen  
elektronische cards voor  
inkopen onderweg.
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Uw steun is  
onmisbaar! 
ZOA’s werk is onmogelijk zonder de hulp van 
onze donateurs en vrijwilligers. Wij zijn 
dankbaar voor uw trouw en betrokkenheid, ook 
in het coronajaar dat achter ons ligt. Duizenden 
mensen doneerden tijdens de online collecte. 
Ondernemers zetten hun kennis en netwerk in. 
En sportievelingen gingen de uitdaging aan 
tijdens de Race for Refugees.

Naast de bijdragen van onze achterban ontvangen we ieder jaar ook 
financiering van institutionele donoren, zoals het ministerie van Buiten-
landse Zaken, de Europese Unie en de Verenigde Naties. Voor veel van 
deze bedragen geldt de voorwaarde dat we zelf een bedrag moeten 
inleggen. Dat betekent dat uw gift ons toegang geeft tot meer financie-
ringsmogelijkheden, zodat we nog meer mensen kunnen helpen. 

In 2021 rondden we onze programma’s in Sri Lanka, Afghanistan en 
Indonesië af. De beëindiging van deze activiteiten was gepland en 
zorgvuldig voorbereid. Zo wordt het werk in Sri Lanka nu voortgezet door 
lokale organisaties. Het afronden van deze landenprogramma’s heeft zijn 
weerslag gekregen op de financiën. Waar we in 2020 nog € 59.865.050 
besteedden aan onze doelstelling, is dit bedrag in 2021 met 13% gedaald 
naar € 51.715.721. Tegelijkertijd zien we in 2021 een toename van onze 
activiteiten en bestedingen in landen als Colombia, Syrië en Ethiopië. 

Zoals u in het diagram hiernaast kunt zien, hebben we in 2021 € 1,5 
miljoen meer besteed dan onze inkomsten waren. De vraag rijst dan hoe 
we meer konden uitgeven dan de ontvangen inkomsten in 2021. Het geld 
wat we meer besteden, halen we uit fondsen van vorige jaar. Tot het 
moment van daadwerkelijke besteding worden ontvangen donaties in 
een fonds gereserveerd, waardoor inkomsten en uitgaven niet synchroon 
lopen. Door deze werkwijze kunnen we er zeker van zijn dat gelden die 
specifiek voor een bepaald land of project gegeven worden, ook daad-
werkelijk daarnaartoe gaan. Dat doet recht aan de gever.

3,5%

1,9%

94,7%

79,8%

0,3%

14,4%

5,5% 

ZOA’s uitgaven in 2021
Bedragen in euro’s, exclusief uitgaven 

gedaan door consortiumpartners

Uitgegeven aan doelstellingen:  
€ 51.715.721

Kosten voor fondsenwerving:  
€ 1.902.822

Management- en administratiekosten:  
€ 1.015.754 

Totaal € 54.634.297

Schenkingen door institutionele donoren:  
€ 42.540.501,-

Inkomsten uit eigen fondsenwerving  
(particulieren, bedrijven):  
€ 7.708.299,- 

Inkomsten uit campagnes van derden  
(bijv. kerken, scholen): 
€ 2.941.070.- 

Overige inkomsten:  
€ 137.670,-

Totaal € 53.327.540

ZOA’s inkomsten in 2021
Bedragen in euro’s, exclusief schenkingen 

bestemd voor consortiumpartners

De financiën in één oogopslag
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Engelstalige jaarverslag 2021. Dit is online beschikbaar.



Overal ter wereld staan ZOA-
medewerkers naast mensen die 
lijden onder de gevolgen van 
natuurrampen en oorlogen. In 
ons werk is niet alleen wat we 
doen belangrijk, maar ook hoe we 
het doen. Onze waarden vormen 
de basis voor de manier waarop 
we werken. 

We stellen mensen centraal. 
Omdat alle mensen zijn gescha-
pen naar Gods beeld, behandelen 
we iedereen gelijk, ongeacht 
achtergrond, geslacht, religie of 
leeftijd. We willen mensen in staat 
stellen om een waardig leven te 
leiden en in vrede hun talenten  
te ontwikkelen.

ZOA’s 
kernwaarden

We zijn trouw aan slachtoffers van rampen en  
oorlogen. Samen met hen willen we duurzame 
verandering tot stand brengen. Eerst bieden we 
noodhulp, daarna ondersteunen we bij de weder-
opbouw. Zelfs als de omstandigheden tegenzitten, 
blijven we uitreiken naar de meest kwetsbaren.

We zijn goede rentmeesters.  
We gebruiken de ons toevertrouwde 
middelen op de best mogelijke en 
meest verantwoorde manier. We zijn 
efficiënt, effectief en transparant  
en leggen verantwoording af aan 
degenen die we ondersteunen en 
degenen die ons ondersteunen.

We zijn integer. Op het 
gebied van persoonlijke 
en organisatorische 
integriteit hanteren we 
een hoge standaard.  
We communiceren open 
en eerlijk en behandelen 
elkaar met respect.
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Overleven in een  
vluchtelingenkamp
De dertigjarige Habiba is al twee jaar aan 
het overleven. Samen met haar man en 
vier jonge kinderen ontvluchtte ze haar 
dorp om te ontsnappen aan het geweld 
van Boko Haram. Met haar gezin vond ze 
een veilige plek in een vluchtelingenkamp 
in Gongulong.
Op een dag besloot Habiba’s man terug te 
gaan naar het dorp om rijst te verbouwen 
en zijn gezin te kunnen voeden. Hij werd 
ontdekt, en samen met 75 andere boeren 
gedood door Boko Haram. Habiba moest 
zijn onthoofde lichaam identifi ceren.  
Habiba verloor niet alleen haar man en de 
kinderen hun vader; samen verloren ze de 
kostwinner van het gezin.
ZOA voorzag Habiba van cashvouchers, 
waarmee ze eten kocht om haar gezin  
te voeden. Nu is Habiba met hulp van ZOA 
een moestuin begonnen. Ze hoopt genoeg 
te kunnen oogsten om niet alleen haar 
gezin te voeden, maar ook groenten te 
verkopen. ‘’Nu moet ik mijn oudste doch-
ter nog elke dag naar de markt sturen om 
zaden van de grond te rapen. Wat zou ik 
haar graag naar school sturen!’’

Het verhaal van Habiba (Nigeria)
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In 2021 was een recordaantal van 
82,4 miljoen mensen wereldwijd op 
de vlucht. Sommige crises kwamen 
in het nieuws, zoals de gevechten in 
Tigray, Ethiopië. Andere rampen, 
zoals de overstromingen in Zuid- 
Sudan en de crisis in Venezuela, 
kregen amper aandacht. Met uw 
steun konden we in noodsituaties 
snel te hulp schieten. Ook bleven we 
vluchtelingen daarna trouw door te 
helpen bij het opbouwen van een 
nieuw bestaan. 

Om dit te kunnen bereiken, biedt ZOA 
op verschillende terreinen hulp. Zo 
werken we aan: voedselzekerheid & 
levensonderhoud; water, sanitaire 
voorzieningen & hygiëne; onderdak; 
vredesopbouw en onderwijs. Samen 
met de lokale gemeenschappen  
kijken we waar onze bijdrage het 
hardst nodig is. 

OP DE VOLGENDE PAGINA’S VINDT U  

 5  

DE IMPACT 
VAN ONS WERK 

IN 2021

  1. ETHIOPIË    

 Onderdak voor ontheemden
In 2021 werd Ethiopië geconfronteerd met gewapende conflicten, 
klimaatverandering, een invasie van woestijnsprinkhanen en de gevolgen 
van covid-19. Het conflict in Tigray leidde in korte tijd tot 4,2 miljoen 
ontheem den. Velen van hen hadden dringend een veilige plek nodig. ZOA 
hielp ontheemden in verschillende gebieden van Ethiopië met onderdak.

Hoewel het moeilijk was om toegang te krijgen tot het gebied, slaagde 
ZOA erin om noodonderkomens te bouwen voor 900 ontheemde 
gezinnen in Tigray. Daarnaast werden 800 gezinnen voorzien van 
noodhulppakketten en contant geld, zodat ze zelf konden kopen wat ze 
het hardst nodig hadden. ZOA hielp ook slachtoffers van geweld in 
Amhara, een andere regio in het noorden van Ethiopië. Hier steunden we 
2.000 gezinnen (6.550 personen) met noodhulppakketten met daarin 
dekens, slaapmatten en jerrycans.

Ook in het oosten van Ethiopië, bij de grens met Somalië, hielp ZOA  
550 ontheemde gezinnen met noodhulppakketten. Daarnaast ontvingen 
370 gezinnen die terugkeerden naar dit gebied, hulp bij het weer opbouwen 
van hun onderkomens. Voor ontheemden is deze hulp essentieel. Alleen 
met een dak boven je hoofd ben je beschermd en veilig. Het is een 
voorwaarde voor verder herstel en een waardig leven. 

VOORBEELDEN VAN 
VERANDERING
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  2. SYRIË    

 Schoon drinkwater
De Syrische bevolking lijdt onder de gevolgen van een decennium van 
conflict. Vóór 2010 had 98% van de mensen in steden en 92% van de 
mensen op het platteland toegang tot schoon drinkwater. Tegenwoordig 
is de situatie heel anders, omdat de helft van de watersystemen 
beschadigd is en niet meer werkt. 

In 2021 werkte ZOA in Syrië op allerlei manieren aan het herstel van de 
toegang tot schoon drinkwater. Ruim 4.000 mensen kregen schoon 
drinkwater via een systeem waarbij zonne-energie wordt gebruikt om 
water op te pompen. Door beschadigde riolering te herstellen, werd de 
omgeving van zo’n 7.000 mensen schoner en veiliger. Daarnaast werden 
bij ruim 4.000 huizen watertanks geïnstalleerd, zodat 23.763 mensen weer 
toegang kregen tot voldoende schoon drinkwater. 

De impact van deze voorzieningen is enorm. Schoon drinkwater en goede 
sanitaire voorzieningen zorgen niet alleen voor betere hygiëne en minder 
ziekte. Ook hoeven ouders hun kinderen niet langer op pad te sturen om 
water voor het gezin te halen.  

  3. MYANMAR    

 Gezondere voeding
ZOA helpt mensen die moeten vluchten voor geweld of een ramp. In 
Myanmar komen deze twee extremen samen. Veel mensen lijden aan 
ondervoeding. Dat komt overigens niet altijd omdat er niet genoeg te 
eten is. De ondervoeding wordt veroorzaakt doordat mensen niet genoeg 
verschillende voedingsstoffen binnenkrijgen. Daarnaast is er onvol-
doende kennis van hygiëne, en hebben mensen vaak te kampen met 
diarree.

In de provincie Rhakine werkt ZOA samen met de lokale bevolking en met 
ontheemden aan het verbeteren van deze situatie. Allereerst richten we ons 
op het produceren van verschillende soorten groenten en fruit, bijvoor-
beeld in moestuinen. Daarnaast werken we samen met vrouwen aan het 
verbeteren van de hygiëne. Daarbij hebben we speciaal aandacht voor de 
gezondheid van jonge kinderen tot twee jaar oud. Zij zijn immers het 
meest kwetsbaar.

Het werk in Myanmar werpt letterlijk en figuurlijk zijn vruchten af. Door  
de training in 2021 konden 2.600 mensen hun voedingspatroon duurzaam 
verbeteren. Maar het werk is niet eenvoudig; er wordt nog steeds veel 
vervuild water gedronken. Het is moeilijk om ingesleten gewoonten te 
doorbreken. Toch zijn we blij met de veranderingen die zijn ingezet.   
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  5. IRAK    

 Onderwijs na IS
De strijd tegen IS heeft diepe sporen nagelaten in Irak. 
Steden zijn verwoest en mensen hebben te kampen met 
psychisch leed. Maar ook konden miljoenen kinderen 
nauwelijks onderwijs volgen – ze waren op de vlucht, of 
leefden onder het regime van het kalifaat. 

In 2017 is ZOA daarom gestart met het geven van inhaallessen 
aan kinderen in buurthuizen en zogenaamde ‘safe spaces’ in 
Mosul. Sinds vorig jaar zijn we ook begonnen met lessen voor 
kinderen met een handicap. Voor hen was er vaak geen 
geschikte plek om te leren. De vraag is groot; honderden 
kinderen met een handicap in Mosul staan op onze wachtlijst.

Tijdens het regime van IS werd het onderwijssysteem  
gebruikt om grote groepen in de samenleving te indoctrineren. 
Nu wordt onderwijs gebruikt als middel om extremisme te 
voorkomen. ZOA heeft een training ontwikkeld waarbij 
ingegaan wordt op het herkennen van radicalisering en het 
omgaan met trauma’s. We werken hierin samen met de 
overheid en UNESCO. Met resultaat: al 2.750 leraren,  
5.400 ouders, 250 schooldirecteuren en 250 studentenleiders 
volgden de training. Zo dragen we bij aan de wederopbouw van 
Irak. 

  4. BURUNDI    

  Landrechten: een sleutel tot 
vrede

Meer dan de helft van de Burundese rechtszaken gaat over  
land. Deze conflicten ontstaan vooral tussen gevluchte families 
die terugkeren en degenen die thuis zijn gebleven tijdens de 
oorlog(en). Land is een belangrijk, maar schaars goed in Burundi 
waar de landbouwsector verantwoordelijk is voor 92% van de 
werkgelegenheid.

ZOA helpt Burundese gemeenschappen waar veel conflicten 
spelen over land. We ondersteunen lokale overheden en 
gemeenschappen bij het duurzaam oplossen van conflicten over 
grond. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de land -
rechten van vrouwen. Binnen de lokale cultuur kunnen vrouwen 
geen land erven. ZOA moedigt echtparen aan om beide namen op 
het grondcertificaat te vermelden. Zo versterken we de positie van 
de vrouw, zonder in te gaan tegen de Burundese wetten. 

In 2021 is er veel werk verzet in Burundi. Zo werden 33.742 
per   celen opgemeten, geregistreerd en gecertificeerd. 3.802 van 
deze percelen werden geregistreerd en gecertificeerd op naam van 
zowel de man als de vrouw. Het is bijzonder om deze culturele 
verschuiving mee te maken. Daarnaast helpt ZOA de gemeen-
schappen om conflicten rond landrechten zelf op te lossen. In 
2021 werd ruim 70% van de conflicten om land lokaal opgelost.
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We zijn er samen 
voor mensen op 
de vlucht
Hoe is het om alles achter te laten en een 
onbekende toekomst tegemoet gaan? We 
kunnen ons amper voorstellen wat vluch-
telingen doormaken. Toch lieten ook in 2021 
veel mensen zich raken door de verhalen  
van mensen op de vlucht. Bedankt voor uw 
betrokkenheid!

 36.896 
mensen

steunden ZOA’s werk met een gift

Volgers op  
LinkedIn
namen toe van 

7.523 tot  

9.940
43 artikelen 

over ZOA's werk in landelijke kranten  

2 interviews
met ZOA-medewerkers op het NOS-journaal

met 3.600  
online bussen 
was de digitale collecte een 
succes 

688 
kerken 
hielden een collecte voor ZOA en 
ondersteunden ons werk met gebed

“Deze mensen hebben NU  
hulp nodig”

“Ik zag beelden van vluchtelingen. Ze moesten 
alles achterlaten. Dat raakte me. Ik zag dat soort 
beelden wel eerder op televisie en sociale media, 
maar bleef toen verder scrollen en zappen. Maar 
deze mensen hebben NU hulp nodig. Ze zitten 
buiten op een zeiltje, zonder eten of drinken, 
zonder een veilig thuis. Door mee te doen aan de 
Race for Refugees zet ik me graag in voor het 
belangrijke werk van ZOA, zodat ik iets kan 
betekenen voor de mensen in nood.” 

“Ik geef vluchtelingen graag 
een toekomst”

”Ik moet er niet aan denken: op de vlucht slaan, in 
een gammel bootje, niets te eten, de onzekerheid 
en angst, je voelt je nergens thuis. We hebben het 
hier zo goed! Daarom laat ik na aan ZOA. Ik geef 
vluchtelingen graag een toekomst. ZOA helpt ter 
plekke en ik vind het moedig dat ZOA blijft, 
mensen helpt en iets opbouwt, ook als de 
omstandigheden heel zwaar zijn. Zo geef je 
mensen perspectief. Dat is toch prachtig?” 

Lisanne van 
Roemburg  
deed mee aan  
de Race for 
Refugees 

Jeanie 
Hoogendoorn 
noemt ZOA in 
haar testament
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2.156 
kinderen  

wandelden  
voor water

 36.896 
mensen

steunden ZOA’s werk met een gift

op 1 charity 
dinner

836
leerlingen van het 

Driestar College 
kwamen in actie voor 
onderwijs in Uganda

Meer dan 3.000
basisschoolkinderen

volgden gastlessen over 
vluchtelingenkinderen en 
kwamen voor hen in actie

39 mensen
besloten ZOA op te nemen 

in hun testament

“Ik ben dankbaar voor  
al het goede dat we  
ontvangen hebben”

“Na een ondernemersreis in 2018 naar 
Afrika, samen met mijn vrouw Corina, 
wilde ik graag mijn mogelijkheden 
inzetten om ook voor de mensen daar 
iets wezenlijks te doen. Daarom werd ik 
lid van het ZBA-team Burundi. We houden 
acties en zamelen geld in. Onze 
zalmactie in 2021 leverde € 20.582,55 op! 
De opbrengst gaat naar het PIP-
jongerenproject in Kamakara. Door 
middel van trainingen, in bijvoorbeeld 
ondernemerschap, kunnen jongeren een 
toekomst opbouwen. Deze actie was 
enorm motiverend voor het hele team.  
Ik ben dankbaar voor al het goede dat we 
ontvangen hebben en wil me blijven 
inzetten om ook anderen te laten delen  
in onze rijkdom.”  

Frits van der Kooij is ZOA 
Business Ambassador (ZBA) 91individuele sporters 

     en 15 teams  haalden 

€48.580,27
 op tijdens de Race for Refugees

 

bezocht door   200 
ondernemers 
schonk het bedrijfsleven 
meer dan € 250.000 voor 
hulp in Jemen
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“Samen bouwen aan onderwijs 
voor een nieuwe generatie”

“Stichting Pharus ondersteunt het project 
Embrace in Amudat, Uganda. Amudat ligt in het 
oosten van Uganda en is één van de armste 
regio’s van het land. Het doel van ons project is 
dat alle kinderen in Amudat de basisschool 
afmaken. We geloven dat als kinderen de 
basisschool succesvol afronden, ze belangrijke 
kennis en vaardigheden opdoen om de 
omstandigheden in dit gebied te verbeteren.
 
Om dit project te realiseren, werken we samen 
met ZOA. ZOA is voor ons een waardevolle 
strategische partner. We werken niet alleen in dit 
project samen, maar ook in andere projecten en 
landen. Het spreekt ons aan dat ZOA niet alleen 
noodhulp biedt, maar ook werkt aan 
wederopbouw.

Ondanks de coronacrisis konden we in 2021 
mooie resultaten behalen op het gebied van 
onderwijs. De scholen waren in heel Uganda 
gesloten, maar het lukte om kinderen in Amudat 
door te laten leren in kleine groepen. Daarnaast 
konden we een leesmethode ontwikkelen in het 
Pokot, ook dat was een belangrijke mijlpaal. 
Kinderen in Amudat kunnen nu in hun eigen taal 
leren lezen en schrijven.  

De samenwerking met ZOA stelt ons in staat om 
echt verschil te maken voor kinderen in Amudat."

Het ondernemersnetwerk van ZOA groeit. Ondernemers delen 
hun positieve resultaten graag met de meest kwetsbaren. Ook 
zijn bedrijven op zoek naar manieren om invulling te geven aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ZOA trekt 
graag met hen op. Samen investeren we in mensen. 

Inmiddels hebben we een netwerk opgebouwd van zo’n 450 
ondernemers. Het zijn waardevolle relaties. Niet alleen voor 
ZOA, maar ook voor de ondernemers en voor de mensen die 
we ondersteunen. De ondernemers zetten zich in als Business 
Friend, Business Ambassador of Business Partner. Samen 
vormen zij het ZOA Business Network en ondersteunen zij het 
werk van ZOA. Financieel, maar ook door inbreng van hun 
kennis en kunde. 

Strategische partners
Vermogende ondernemingen en particulieren kiezen er steeds 
vaker voor om door middel van een stichting of fonds bij te 
dragen aan een maatschappelijke doelstelling. Eén van onze 
strategische partners is Stichting Pharus. Deze stichting is 
opgericht door de familie Mars. We vroegen Stichting Pharus 
hoe zij de samenwerking met ZOA ervaren en wat ze met hun 
bijdrage kunnen realiseren. Hiernaast leest u hun verhaal.

STICHTING 
PHARUS

Onze strategische partner in Uganda

Investeren in mensen
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En de ZOA Business Ambassadeurs teams voor Burundi, DR Congo, Irak, Myanmar, Uganda,
Ethiopië en het Noodhulpteam.

Bedrijfsleven 

En:
-  de Nederlandse ambassades in 

Burundi, Uganda en Rwanda
-  het Bureau of Population, 

Refugees and Migration of the 
US State Department.

Stichtingen

We zijn dankbaar voor een heel brede groep donoren die ons werk mogelijk maken:

Overheden VN organisations

En: DOB Emergency, Remmelt Veenstra Fonds voor ZOA, stichting Mitswah, Stichting Weeshuis der 
Doopsgezinden.

Alsook de vele donoren die anoniem wensen te blijven en natuurlijk de 36.896 donateurs in Nederland 
die het werk van ZOA ondersteunen. 

Acties derden

Europese Unie

European Union
Civil Protec�on and
Humanitarian Aid

Hofstee stichting
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BEDANKT 
VOOR UW STEUN!


