
Andere aanpak. 
Eerlijke wereld.

CARE ondersteunt mensen op de 
moeilijkste plekken ter wereld 
bij het opbouwen van een beter 
bestaan. We bestrijden armoede 
door ongelijkheid tegen te gaan. 
Dit doen we door nood-hulp te 
verlenen en gemeenschappen 
weerbaar te maken tegen de 
effecten van klimaatverandering en 
natuurgeweld. Daarnaast bevorderen 
we inspraak in besluitvorming en 
werken we aan vredesopbouw.  
Ook versterken we de economische 
positie van vrouwen door vrouwelijk 
ondernemerschap te faciliteren.

Onze andere 
aanpak
Onze aanpak kenmerkt zich door 

maatwerk: in overleg met lokale 

partners en gemeenschappen 

bepalen we wat nodig is  en wat het 

beste werkt. Want alleen samen 

bereiken we duurzame  resultaten. 

Met respect voor ieders eigenheid 

en cultuur, investeren we in de 

kracht van mensen. We verlaten 

regelmatig de gebaande paden, 

want complexe problemen vragen 

vaak om nieuwe oplossingen.

María Julia uit Tabanco in Peru, werkte 

vroeger als huishoudelijke hulp. Nu runt ze 

een succesvol bedrijf. Samen met haar man 

onderhoudt ze haar eigen gezin, daarnaast 

kan ze nu ook haar ouders en jongere broer 

financieel steunen. María leidt een collectief 

van vijftien vrouwelijke ondernemers die 

gezamenlijk honing en johannesbrood 

produceren. Via het CARE-programma ‘Women 

in Enterprise’ volgden María en haar partners 

ondernemerstrainingen. “Onze verpakkingen 

zijn nu beter, we verkopen meer online en 

ik heb meer zelfvertrouwen gekregen”, zegt 

María. “Ik was vroeger verlegen. Nu leid ik een 

bedrijf, heb ik meerdere bestuursfuncties en 

vertegenwoordig ik vrouwelijke imkers in Peru.”

Mohammed Saleh Al-Ribai uit Zuid-Jemen, nam deel 

aan een van de CARE cash-projecten. Hij ontving 

tijdelijk een maandelijks geldbedrag voor het werk dat 

hij verrichtte. Daarmee kon hij niet alleen zijn gezin 

onderhouden, maar ook een latrine bouwen naast zijn 

huis. Als jonge man werd Mohammed door een giftige 

slang gebeten, waardoor zijn been geamputeerd 

moest worden. “Als we toen een latrine hadden gehad, 

was ik mijn been nu niet kwijt”, vertelt Mohammed. 

De financiële ondersteuning heeft veel betekend 

voor Mohammed en zijn gezin. “Het gaf ons weer 

een gevoel van waardigheid en zicht op een betere 

toekomst. Ik kan mijn gezin nu drie keer per dag te 

eten geven en mijn dochter kan weer naar school.”

“Nu vertegenwoordig 
 ik vrouwelijke Imkers 

 in Peru”.



301.835 mensen werden 
bereikt via voorlichtings-
campagnes over hygiëne.

65.671 mensen kregen toegang 
tot voldoende en schoon water

56.416 mensen kregen 
toegang tot een lening via  
spaar- en leengroepen

80.119 mensen leerden 
door trainingen meer over hun 
burgerrechten

Afrika

11.482 vrouwen volgden 
trainingen  om als ondernemer 
meer  kans op succes te hebben

154.533 mensen volgden 
trainingen om  beter voorbereid 
te zijn  op rampen

158.187 mensen worden 
beschermd door waarschuwings-
systemen en risicobeheersings-
plannen

4.434 mensen kregen steun 
om  weerbaarder te worden 
 tegen klimaatverandering  en 
natuurgeweld

Latijns-Amerika

81.967 mensen kregen 
toegang tot voldoende en  
schoon water

62.058 mensen ontvingen 
een geldbedrag om in hun meest 
dringende behoeften te voorzien

57.487 mensen ontvingen zeep 
of hygiëne-kits
 
33.633 mensen kregen 
toegang to veilige, schone en 
goedwerkende toiletten

Midden-Oosten

292.155 mensen ontvingen 
zeep of hygiëne-kits

26.385 mensen kregen 
toegang tot voldoende en  
schoon water

25.051 mensen kregen 
toegang tot onderdak

38.907 mensen kregen 
voedselhulp

Azië

Resultaten 2019-2020  
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 In 2019-2020  bereikten we 
 3.081.502  mensen in 28 landen. 

Van iedere euro die we uitgaven in 2019-2020 ging 93 cent naar onze projecten. 
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