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Onze missie
We zijn er voor mensen die alles kwijt zijn 
geraakt door een oorlog of een ramp. 
Samen kunnen we in noodsituaties snel 
te hulp schieten. En hen ook daarna trouw 
blijven, door te helpen bij het opbouwen 
van een nieuw bestaan. Net zo lang 
totdat ze zichzelf weer kunnen redden en 
in vrede een waardig leven kunnen leiden 
in hun eigen gemeenschappen.
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Vluchtelingen uit Tigray (Ethiopië) steken de grensrivier over naar Sudan in november 2020
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2020 zal de boeken ingaan als een uniek jaar: het jaar dat 
COVID-19 de wereld platlegde. Al snel nam het nieuws over het 
virus onze levens en gedachten in beslag. We voelden ons 
allemaal onzeker en kwetsbaar over onze toekomst. Tijdens deze 
crisis konden veel van ons iets voelen van wat vluchtelingen elke 
dag meemaken. 

Achter de krantenkoppen in het nieuws ging de vluchtelingen- 
crisis ook in 2020 onverminderd door. Wereldwijd werden 79.5 
miljoen mensen gedwongen huis en haard te verlaten door 
conflicten, natuurrampen en vervolging. Deze foto, gemaakt op de 
grens tussen Ethiopië en Sudan, toont ons zo’n situatie. Geen van 
deze mensen had ooit verwacht vluchteling te zullen worden. Van 
de ene op de andere dag werden hun levens verscheurd. Ze 
moesten alles achterlaten wat ze in hun leven hadden  
opgebouwd; van bezittingen en werk tot familie en vrienden.

Tijdens de crisis werden we allemaal geconfronteerd met 
kwetsbaarheid en onzekerheid. Het is dan ook bijzonder dat ook 
in dit moeilijke jaar veel mensen de kracht hadden om verder te 
kijken dan hun eigen moeilijkheden. Onze donateurs gaven 
genereuzer dan ooit en ons personeel werkte onvermoeibaar 
verder. Ik ben dankbaar dat we, zelfs in dit uitzonderlijk moeilijke 
jaar,  ons werk konden voortzetten om mensen in nood te helpen 
op hun weg van noodhulp naar wederopbouw.

Ook nadat de crisis in Nederland voorbij is, zal de nood  
wereldwijd onverminderd groot blijven. Blijft u ons ook dan 
steunen?

Chris Lukkien
Directeur

Achter de 
krantenkoppen 
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“Ik mis mijn vrienden”

“Er is oorlog in mijn land. We moesten vluchten 
voor bommen en vuur. Ik kon alleen mijn roze 
trui meenemen,” zegt Delma, 10 jaar oud, die 
samen met haar ouders van Syrië naar Irak 
vluchtte. “We leenden geld en vluchtten te 
paard. We zijn alles kwijt. Thuis had ik een 
Barbie en een poppenhuis… maar ik mis vooral 
mijn vrienden.”

Delma is een van de miljoenen Syriërs die op 
de vlucht zijn voor geweld in eigen land. Zij 
woont in een vluchtelingenkamp, waar de  
leefomstandigheden erbarmelijk zijn. Veel van 
de mensen die hier wonen, leven al maanden 
of zelfs jaren in tenten, in extreme hitte en kou, 
zonder uitzicht op verbetering. Toch is Delma 
veerkrachtig: ze maakt er het beste van.  
“Wanneer ik wakker word in de ochtend, eet ik 
eerst mijn ontbijt. Daarna help ik mijn moeder. 
Ik haal water voor haar en help met het 
schoonmaken van het toilethokje. Daarna ga ik 
tekenen!” zegt Delma blij. 

Het verhaal van Delma (Irak)
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De financiën in  
een oogopslag 
Uw gift doet ertoe!

ZOA’s wereldwijde werk is onmogelijk zonder 
de steun van onze donateurs en vrijwilligers. 
Wij zijn dankbaar en onder de indruk van uw 
trouw en betrokkenheid. Naast de bijdragen 
van onze achterban ontvangen we ook 
financiering van institutionele donoren, zoals 
het ministerie van Buitenlandse Zaken, de 
Europese Unie en de Verenigde Naties. Voor 
veel van deze bedragen geldt de voorwaarde 
dat we eerst zelf een bedrag moeten inleggen. 
Dat betekent dat uw gift ons toegang geeft tot 
meer financieringsmogelijkheden, en we dus 
nog meer mensen kunnen helpen. 

In 2020 steeg het bedrag dat we uitgaven  
aan onze doelstellingen met ruim 6% naar  
€ 59.865.050. Een deel van dat geld is  
besteed aan hulp die gerelateerd was aan de 
wereldwijde pandemie. Niet alleen ging onze 
aandacht uit naar besmettingspreventie door 
beschermingsmiddelen, schoon water en 
voorlichting, maar ook naar de acute 
economische en voedselcrisis als gevolg van 
de lockdowns. Verder zien we een stijging in 
de bestedingen in Sudan en Ethiopië, mede als 
gevolg van het conflict in Tigray.

3,0%

1,6%

95,4%

77,9%

0,2%

13,5%

8,3%

ZOA’s uitgaven in 2020
Bedragen in euro’s, exclusief uitgaven 

gedaan door consortiumpartners

Uitgegeven aan doelstellingen:  
€ 59.865.050

Kosten voor fondsenwerving: 
€ 1.890.295 

Management- en administratiekosten: 
€ 1.014.903

Totaal € 62.770.249

Schenkingen door institutionele donoren: 
€ 47.743.337

Inkomsten uit eigen fondsenwerving:
€ 8.308.674

ZOA’s inkomsten in 2020
Bedragen in euro’s, exclusief schenkingen 

bestemd voor consortiumpartners

Hoe wordt uw gift besteed?

Inkomsten uit campagnes van derden:
€ 5.079.179

Overige inkomsten: 
€ 147.543

Totaal € 61.265.487
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Wilt u meer weten over ZOA’s financiën? Een compleet overzicht vindt u in het 

jaarverslag 2020 (Engelstalig). Dit is online beschikbaar.

https://www.zoa.nl/jaarverslag-zoa/?utm_source=Jaaroverzicht%202020%20NL&utm_medium=QR&utm_campaign=Jaarverslag%202020


Aantal werknemers op 31/12/2020

Totaal

€ 59.865.050

979 *   besteed aan de coördinatie van landenprogramma’s en bewustwording
** 70.2 fte, inclusief de medewerkers van het Disaster Response Team

ZOA Wereldwijd in 2020

1.699.996

Uitgegeven aan doelstellingen

Aantal bereikte mensen door ZOA in 2020

Nederland*

86**

€ 4.565.322

Burundi

€ 1.903.446

45

308.122 

Jemen

€ 5.697.768

57

11.692 

Uganda

€ 3.317.774

101

71.981

Syrië

€ 1.725.241

23

35.067 

Sri Lanka

€ 788.145

28

41.246 

37

Zuid-Sudan
€ 2.902.333

13.149

Sudan

€ 15.975.542

105

244.543

Nigeria
€ 2.354.298

42

29.792 

Myanmar

€ 2.183.757

66

59.335

Liberia

€ 2.094.002

48

29.792

Irak

€ 3.311.395

32

27.744 

Ethiopië

€ 4.575.912

146

298.990

DR Congo

€ 3.726.709

40

20.817

Afghanistan

€ 2.755.220

93

164.322

Colombia 

30

€ 1.348.537

74.037

Indonesië

€ 455.203

4.180

0

Overig

€ 184.446

4.110

Colombia
La Guajira
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Afghanistan
Jawzjan, Kabul, 
Nangahar, Nuristan, 
Sar-i-Pul, Uruzgan

  

Burundi
Cibitoke, Makamba, 
Rumonge 

   

Democratische 
Republiek Congo
Zuid-Kivu

 

Ethiopië
Addis Ababa, 
Gambella, Oromia, 
Somalië, Tigray

     

Indonesië
Sulawesi

  

Irak
Anbar, Bagdad, 
Hamdaniyah, Mosul 

     

Syrië
Aleppo, Rural 
Damascus 

   

Liberia
Grand Cape Mount, 
Margibi

    

Myanmar
Rakhine, Zuidoost- 
Myanmar

  

Nigeria
Borno

   

Zuid-Sudan
Centraal-Equatoria, 
Jonglei, YEI

     

Sri Lanka
Mannar

    

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

   

Uganda
Acholi, Karamoja, 
Westelijk Nijlgebied

  

Jemen
Aden, Al Dhale'e, 
Al Hudaydah, 
Al Mahwit, 
Amran, Hajjah, 
Lahj, Sana´a

   

 Legenda

 Onderdak

 Water, sanitaire voorzieningen & hygiëne

 Vredesopbouw

 Voedselzekerheid & levensonderhoud

 Onderwijs

Libanon
Beiroet

Mozambique
Chimoio

Nederland

9ZOA JAAROVERZICHT 2020



We zijn er in  
de COVID-19 
pandemie
  
ZOA’s werk in 2020 werd 
wereldwijd voor een groot gedeelte 
getekend door de COVID-19 
pandemie. In alle landen waar ZOA 
werkt, werd er veel aandacht 
besteed aan het voorkomen van 
besmettingen en het bestrijden 
van de economische gevolgen van 
de lockdowns. In Afghanistan, 
Sri Lanka, Irak, Ethiopië, Colombia, 
Zuid-Sudan, Liberia, Myanmar en 
Sudan hebben we de gelden uit het 
Corona Noodhulpfonds ingezet 
om de meest kwetsbaren te 
beschermen tegen besmetting en 
de gevolgen van de pandemie.

641.789 
mensen

ontvingen informatie over 
het voorkomen van de  

verspreiding van het virus 

29.516
persoonlijke 
hygiënepakketten
uitgedeeld
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33
gezondheids-

centra 
zijn coronaproof gemaakt met 

materialen en training

126
openbare

handenwas plekken
gerepareerd of aangelegd

1.552
mensen
kregen voedsel ondersteuning in 
de vorm van contant geld of 
voedselbonnen

5.081
boeren

ontvingen steun (contant 
geld, zaden, meststoffen, 

diervoeding) voor een 
betere oogst
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“Goede hygiëne 
bespaart geld”

“Ik vind het fijn om vrouwen en 
kinderen voor te lichten over het belang 
van goede hygiëne, vooral in 
coronatijd. Het verbetert niet alleen 
ons dagelijks leven, maar het geld dat 
we uitsparen voor dokters, kunnen we 
aan voedsel uitgeven”, zegt Hauwa 
Hala Ibrahim enthousiast.
Hauwa geeft voorlichting over hygiëne 
in het ontheemdenkamp Filin Ball, bij 
Old Maiduguri in Borno, Nigeria. “Ik 
vertel onder andere dat ontlasting in de 
open ruimte kan leiden tot verspreiding 
van cholera, diarree of andere ziektes. 
Mensen moeten de latrines gebruiken 
of de ontlasting begraven. Ook zeg ik 
dat mensen hun handen moeten 
wassen met water en zeep. Verder 
geef ik tips, bijvoorbeeld tegen 
uitdroging.”

Het verhaal van Hauwa (Nigeria)
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https://www.zoa.nl/dossier/nigeria/?utm_source=Jaaroverzicht%202020%20NL&utm_medium=QR&utm_campaign=Jaarverslag%202020
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We zijn er.
We zijn er voor mensen die 

alles kwijt zijn geraakt door een 
oorlog of een ramp. Dat waren 

er in 2020 zeker 1,7 miljoen.
We zijn er samen met u, zodat 

we in noodsituaties snel te 
hulp kunnen schieten. En we 

blijven hen daarna trouw door  
te helpen bij het opbouwen van 
een nieuw bestaan. Net zo lang 
totdat ze zichzelf weer kunnen 

redden.

Om dit te kunnen 
bereiken, bieden we op 

vijf verschillende terreinen 
hulp: voedselzekerheid & 
levensonderhoud; water, 
sanitaire voorzieningen 

& hygiëne; onderdak; 
vredesopbouw; en onderwijs. 

Samen met gemeenschappen 
kijken we waar onze bijdrage 

het hardst nodig is. Hier leest u 
hoe dat er in de praktijk uitziet. 
Het is een greep uit ons werk in 

2020. 
 

DE IMPACT 
VAN ONS WERK 

IN 2020

 LIBANON  

Explosie in de 
haven van 
Beiroet  
Op 4 augustus 2020 vond er 
een enorme explosie plaats in 
de haven van Beiroet. 2700 ton 
ammoniumnitraat steeg op in 
de vorm van rook. Dit kostte 
meer dan 200 mensen het leven 
en verwondde meer dan 6000 
mensen. Daarnaast verloren 
300.000 mensen hun huis en 
raakten 750.000 huizen en 
winkels beschadigd. Zelfs 
onder normale omstandigheden 
zou wederopbouw na een ramp 
als deze moeilijk zijn. Libanon 
was echter al aan het strijden 
tegen een economische crisis 
waardoor deze ramp extra hard 

aankwam. ZOA kwam direct in 
actie en zocht via het Christelijk 
Noodhulpcluster de 
samenwerking met Dorcas, die 
al werkte in Beiroet. De focus 
lag op het verlenen van 
noodhulp in een arm gebied 
met voornamelijk Syrische 
vluchtelingen, ouderen, en 
tijdelijke arbeiders. Het project 
was erop gericht huizen, kleine 
winkeltjes, gemeenschaps- 
centra en scholen te herstellen. 
Door een cash-for-work project 
werden honderden gebouwen 
hersteld waarbij tegelijkertijd 
mensen die getroffen waren 
door de ramp een beetje extra 
konden verdienen. Aan het eind 
van 2020 zijn er 226  
appartementen en winkels 
hersteld door ZOA en haar 
partners. 

 

https://www.zoa.nl/nieuws/beiroet-drie-maanden-na-de-explosie-het-leed-zit-nog-heel-diep/?utm_source=Jaarverslag&utm_medium=qr&utm_campaign=Jaaroverzicht%20NL%202020


 SRI LANKA 
Engels onderwijs 
Twaalf jaar na het einde van de oorlog 
in Sri Lanka hoeven mensen geen 
angst voor geweld meer te hebben. 
Toch zijn er veel uitdagingen in de 
wederopbouw van het land. Één 
daarvan is de kwaliteit van onderwijs 
voor ieder kind. Vanwege een gebrek 
aan faciliteiten kunnen mensen in 
landelijke gebieden hun kinderen niet 
altijd naar school laten gaan. Een groot 
probleem is het gebrek aan goede 

Engelse lessen. ZOA en haar partner 
OPEnE zijn begonnen samen te werken 
met het Ministerie van Onderwijs om 
de kwaliteit van de Engelse lessen te 
verhogen. In 2020 werden er online 
lessen ontwikkeld en trainingen 
gegeven aan docenten en leerlingen. 
Dit geeft scholieren die geen toegang 
hebben tot goed (Engels) onderwijs de 
mogelijkheid om online lessen te 
volgen. Tot nu toe hebben 407 
leerlingen van 22 scholen gebruik 
gemaakt van deze methode. Het doel 
is om dit programma uit te breiden 
naar 543 scholen en 17.500 studenten. 
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 JEMEN  
Schoon water, 
zelfs in afgelegen gebieden
Tienduizenden mensen in West-Jemen zijn in 2018 
ontheemd geraakt toen de coalitietroepen optrokken 
richting de stad Hudaydah. ZOA ondersteunt deze mensen 
op de vlucht door ze toegang te geven tot schoon water. In 
2020 zijn er negen waterprogramma’s gestart in de regio 
waarvan zeven uitgerust zijn met een innovatief 
waterpompsysteem op zonnecellen. ZOA heeft 
‘watercomités’ opgericht en mensen getraind zodat ze 
waterpompsystemen goed gebruiken en onderhouden. 
Door dit project hebben 31.854 mensen toegang gekregen 
tot schoon water. 
ZOA hielp ook in Al Dhale’e, een gebied vlakbij de frontlinie. 
Dit district is enorm afgelegen en bevindt zich hoog in de 
bergen. Samen met Medair hebben we een water- en 
gezondheidsproject uitgevoerd, waarmee 8.783 mensen 
werden geholpen. Tijdens de implementatie van dit project 
werden de eerste COVID-19 patiënten in de regio bevestigd. 
Als reactie hierop moesten de activiteiten worden 
aangepast. Het doel is nu: mensen informeren over het 
virus en het voorkomen van verspreiding. Ondanks de 
uitdagende omstandigheden is het gelukt om duizenden 
ontwortelde mensen in Yemen te voorzien van schoon 
water en tegelijkertijd de mensen hygiënische gewoonten 
aan te leren. 

https://www.zoa.nl/dossier/jemen/?utm_source=Jaarverslag&utm_medium=qr&utm_campaign=Jaaroverzicht%20NL%202020
https://www.zoa.nl/dossier/sri-lanka/?utm_source=Jaarverslag&utm_medium=qr&utm_campaign=Jaaroverzicht%20NL%202020


 ZUID-SUDAN 

Vredescomités voorkomen 
conflicten
Vredesopbouw is hard nodig in Zuid-Sudan, want het land heeft veel 
problemen. Meer dan de helft van de inwoners heeft onvoldoende 
voedsel en veel mensen worden slachtoffer van geweld tussen 
stammen en groepen. In 2020 trainde ZOA 54 leden van 
vredescomités en 200 vredespromoters. Toen een regio hard werd 
getroffen door overstromingen kwam het regionale vredescomité 
meteen in actie. Veel mensen waren tijdens de overstromingen naar 
hoger gelegen land gevlucht, dat niet van hen was. Het vredescomité 
organiseerde gesprekken, zodat de aanwezigheid van de 
ontheemden niet zou leiden tot bloedvergieten. Onderdeel van dit 
project is ook dat er nieuwe watertappunten werden aangelegd als 
‘vredesdividend’. Het is mooi om te zien dat 5000 mensen van deze 
nieuwe watervoorzieningen profiteren. De situatie in Zuid-Sudan blijft 
zeer gespannen, maar we zien ook dat veel mensen het geweld zat 
zijn. Daarom helpt ZOA gemeenschappen om conflicten op een 
vreedzame manier op te lossen. 
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 LIBERIA 

Het gevecht tegen 
voedselonzekerheid
De fragiele situatie in Liberia is er niet 
beter op geworden door de COVID-19 
pandemie. Mensen lijden onder hevige 
inflatie en gebrek aan voedsel. Naar 
schatting 1,6 miljoen mensen hebben 
regelmatig te weinig te eten. Sinds 2013 
werkt ZOA samen met het Ministerie van 
Landbouw om de voedselzekerheid te 
vergroten in de rurale gebieden van het 
land. Met dit programma proberen we de 
productiviteit van kleine boeren te 
vergroten en helpen we ze nieuwe 
markten aan te boren waar ze hun 
producten kunnen verkopen. In 2020 
ondersteunde ZOA 3000 kleine boeren in 
100 gemeenten met het duurzaam 
produceren van vijf verschillende 

gewassen. Deze groei is ook goed voor 
ZOA’s schoolmaaltijdprogramma. De 
oogst van lokale boeren wordt gebruikt 
voor het bereiden van gezonde 
schoolmaaltijden. Tot de sluiting van de 
scholen in maart 2020 (vanwege 
COVID-19) ontvingen 5484 scholieren 
elke dag een gezonde en voedzame 
maaltijd. Dit zorgde er ook voor dat 

leerlingen 21% vaker naar school 
kwamen. Nadat de scholen moesten 
sluiten kregen 1938 scholieren en hun 
families de mogelijkheid om voedsel op 
te halen en mee naar huis te nemen. Het 
verband tussen het welzijn van kleine 
boeren en de presentie van leerlingen op 
school is prachtig om te zien! 

https://www.zoa.nl/dossier/zuid-sudan/?utm_source=Jaarverslag&utm_medium=qr&utm_campaign=Jaaroverzicht%20NL%202020
https://www.zoa.nl/dossier/liberia/?utm_source=Jaarverslag&utm_medium=qr&utm_campaign=Jaaroverzicht%20NL%202020


We zijn er 
samen
Juist in het moeilijke jaar 2020 heeft 
u laten merken dat wij en de mensen 
die we helpen er niet alleen voor 
staan. Met meer donaties dan ooit, 
maar ook met andere creatieve 
‘coronaproof’ acties heeft u uw 
betrokkenheid laten zien. Bedankt!

31
interviews 

met ZOA medewerkers in 
Nederlandse landelijke media

ZOA-Business Ambassadors 
gaven meer dan

100.000
voor noodhulp

“Met mijn kinderen sloeg ik 
op de vlucht. We keken niet 
meer achterom”, zegt Laura 
uit Venezuela. Ze ontvluchtte 
haar land, net als miljoenen 
anderen, voor armoede en 
geweld. "We moesten alles 
achterlaten. Mijn man 
probeerde nog een tijdje in 
Venezuela te blijven, maar 
het was en is daar erg 
moeilijk. We kwamen aan in 
een kamp in Colombia. Dat 
was enorm wennen. Het 
leven is hier totaal anders. Ik 
leerde koken op brandhout 
want er is geen fornuis. Om 
te kunnen douchen moeten 
we emmers water sjouwen. 

En in het bos moesten we 
onze behoeften doen. Een 
gevaarlijke plek met slangen 
en drugsverslaafden. Als mijn 
kinderen naar de wc wilden, 
ging ik met ze mee. De 
kinderen huilden: ‘Mama, we 
houden het niet meer vol. In 
Venezuela hadden we geen 
eten, maar hier is geen 
onderdak dat ons kan 
beschermen.’ Gelukkig heeft 
ZOA ons materialen gegeven 
voor het bouwen van een 
latrine. Daar ben ik erg 
dankbaar voor! Mijn droom? 
Ik zou graag een baan vinden 
om mijn kinderen te kunnen 
geven wat ze nodig hebben.”

Het verhaal van Laura (Colombia)

“Mama, we houden het niet 
meer vol”

491
ZOA is in 2020

keer genoemd in de
internationale pers
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“Gelukkig heeft ZOA ons 
materialen gegeven voor het 
bouwen van een latrine. Daar 
ben ik erg dankbaar voor!”

https://www.zoa.nl/dossier/colombia/?utm_source=Jaarverslag&utm_medium=qr&utm_campaign=Jaaroverzicht%20NL%202020


We zijn er 
samen

1 school
459 leerlingen

organiseerde 
– ondanks corona – 

de actie  

‘Wandelen voor Water’

het aantal volgers op Instagram
groeide van 700 naar 968

 40.300 
mensen steunden ons 
werk met een donatie

ondernemers uit ZOA’s 
Business Netwerk 

doneerden samen

1 miljoen 
euro voor vluchtelingen

400

“Ik wil de allerzwaksten helpen”

“Alles wat ik heb, heb ik gekregen van God. Wat ik niet 
gebruikt heb, geef ik graag door aan hen die dit hard nodig 
hebben”, vertelt Janna (75). Daarom laat ze graag na aan 
ZOA.

Janna heeft zich haar hele leven al ingezet voor kwetsbare 
mensen. “Eerst in de gehandicaptenzorg, later als vrijwilliger 
in een tehuis in Pakistan voor mensen met ernstige 
meervoudige handicaps en daarna was ik pastoraal 
assistente in Nederlandse gevangenissen. Mensen in nood 
hebben het nodig dat er iemand is die om hen geeft”, zegt ze 
bewogen.
“ZOA werkt aan een missie waar ik mij mijn hele leven mee 
verbonden heb gevoeld. En dat is mensen aan de rand van 
de samenleving, de allerzwaksten, helpen. In mijn werk met 
gedetineerden voelde ik heel sterk: ik wil jullie niet bekeren, 
ik hoef niets van jullie, ik wil hier alleen maar naast jullie 
zitten. Dat is ook wat ZOA doet: mensen écht helpen, precies 
zoals in Mattheüs 25 staat. Een mens in nood met honger 
en dorst krijgt onder andere eten, drinken en onderdak. Ik 
voel me dan ook gedragen door God in mijn beslissing om 
mijn nalatenschap ten goede te laten komen aan ZOA.”

Het verhaal van Janna (Nederland)
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“Mensen helpen om hun 
mogelijkheden te ontwikkelen”
Stichting de Pagter Fonds gaat 
samenwerkingsverbanden aan met organisaties 
die een gedeeld doel nastreven. De 
samenwerking tussen ZOA en De Pagter Fonds 
getuigt hier zeker van. “ZOA heeft toegewijde 
medewerkers die vaak in buitengewoon 
uitdagende omstandigheden werken. Zij willen 
onze medemens helpen bij het creëren van 
betere levensomstandigheden.” Stichting De 
Pagter Fonds ondersteunt een vijfjarig project: 
‘ZOA-moedergroepen in Liberia’. Dit impactvolle 
project bestrijdt ondervoeding bij kinderen door 
de moeders te helpen hun dagelijkse voeding te 
verbeteren. De vrouwen in dit project ontvangen 
training en een verscheidenheid aan zaden zodat 
zij zelfstandig diverse groenten en fruit kunnen 
verbouwen. 

Tijdens een bezoek aan het projectgebied in 2020 
hebben twee bestuursleden gesproken met de 
deelnemende moeders van dit project. Deze 
moeders vertelden hoe het project een positieve 
invloed had op zowel de gezondheid van hun 
kinderen als op die van henzelf. 
De bestuursleden waren onder de indruk van het 
doorzettingsvermogen van deze vrouwen. 

Naast projecten in het buitenland ondersteunt 
Stichting De Pagter Fonds ook projecten die 
gevestigd zijn in Nederland en die bijdragen aan 
het welzijn en ontwikkeling van de medemens. 

“Veilig onderkomen, goede gezondheid en 
kwaliteitsonderwijs is helaas niet voor iedereen 
toegankelijk, en daar willen wij, waar kan, 
verandering in brengen.” 

Ondernemen 
met ZOA

DE PAGTER FONDS
Vermogende ondernemingen en particulieren kiezen er steeds 
vaker voor om door middel van een stichting of fonds bij te 
dragen aan een maatschappelijke doelstelling. Ook bedrijven 
zijn op zoek naar manieren om hun beleid vorm te geven voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ZOA trekt 
hierin graag met ondernemers op. Inmiddels hebben we een 
netwerk opgebouwd van zo’n 450 ondernemers. Het zijn 
waardevolle relaties voor ZOA, voor de ondernemers en voor 
de mensen voor wie we het allemaal doen. Ze zetten zich in als 
ZOA Business Friend, als Business Ambassador of als 
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.
Ook Vermogensfondsen trekken samen met ZOA op. Eén van 
deze is Stichting De Pagter Fonds. We vroegen hen hoe zij de 
samenwerking met ZOA ervaren en hoe hun betrokkenheid ook 
impact heeft op henzelf. Hiernaast leest u hun verhaal.

STICHTING

Onze partner in Liberia
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En de ZOA Business Ambassadeurs teams voor Burundi, DR Congo, Ethiopië, Zuid-Sudan, Uganda, 
Sri Lanka, Myanmar en het Noodhulpteam.

Bedrijfsleven 

En:
-  de Nederlandse ambassades in 

Burundi, Ethiopië, 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 40.300 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!




