Andere aanpak
Eerlijke wereld

CARE ondersteunt mensen op de

Naast noodhulp, helpen we kwetsbare

moeilijkste plekken ter wereld bij het

groepen in samenwerking met

opbouwen van een beter bestaan.

gemeenschappen ter plaatse om een

Wij komen snel, efficiënt en

duurzaam bestaan op te bouwen.

georganiseerd in actie voor de

Zo investeren we in de kracht van

allerarmsten, de zwaarst getroffenen en

mensen met respect voor ieders

de minst gehoorden.

eigenheid en cultuur.

Resultaten 2020-2021
CARE Nederland

Maria Isabella vlucht
met haar teddybeer
Afrika

De onrust in Venezuela is de afgelopen
jaren gegroeid. Het land is onveilig
geworden door uitbraken van geweld en
de armoede groeit. Door internationaal
samen te werken, biedt CARE in Ecuador
gevluchte Venezolanen voedsel, schoon
drinkwater, bad- en toiletspullen,
bescherming en geld.

Isabella krijgt een beer cadeau van een

Azië

192,154 mensen ontvingen

581,149 mensen ontvingen zeep of

coronagerelateerde hulp

hygiëne-kits

43,134 mensen kregen toegang tot

57,492 mensen kregen toegang tot

schoon water

schoon water

38,790 mensen kregen steun bij het

33,573 kregen voedselhulp

opbouwen van een duurzaam bestaan

medewerker van CARE om mee te nemen
op haar verdere reis in Ecuador. Ze zegt;

Dit is Maria Isabella. Ze is 7 jaar. Samen

“Dank u wel, deze beer is alles wat ik

met haar moeder is zij op de vlucht

heb in de wereld. Ik zal goed voor hem

voor de crisis in Venezuela. Maria

zorgen”.

Latijns-Amerika

Midden-Oosten

816,380 mensen worden nu

269,617 mensen ontvingen zeep of

beschermd door waarschuwings-

hygiëne-kits

systemen

2,000 mensen werden bereikt via
voorlichtingscampagnes over corona

Kelle is nu
bijenkoningin

1,503 mensen volgden trainingen
om beter voorbereid te zijn op rampen

41,555 mensen ontvingen een
geldbedrag om in hun meest dringende
behoeften te voorzien

28,743 mensen kregen toegang tot
veilige, schone en goed werkende
toiletten

Klimaatverandering in Oeganda zorgt
voor extreme weersomstandigheden.

In 2020-2021 hebben we

Zoals meer droogte, de hoeveelheid
regen die valt maar ook overstromingen.

3,873,710 mensen in 31 landen bereikt

Hierdoor werken de traditionele manieren
van landbouw niet meer. Samen met
onze lokale partners, geven we trainingen
aan de lokale bevolking. Boeren leren
hoe zij duurzaam met deze veranderende

zij bijen houdt. Zij verkoopt nu honing.

omgeving om kunnen gaan.

Dit heeft een positieve impact op haar
inkomen, maar ook op de omgeving;

Dit is Kelle. Zij is 40 jaar en heeft in de

“De mentaliteit van de gemeenschap

afgelopen jaren haar omgeving drastisch

is veranderd. Mensen hebben zich

zien veranderen. Kelle heeft geleerd hoe

aangepast aan de nieuwe omgeving.”

Samar bakt haar
kinderen naar school
Door de oorlog in Jemen neemt de
armoede en ongelijkheid elke dag toe.
CARE richt zich hier op noodhulp en
wederopbouw. Dat doen we onder andere
door vluchtelingen op te vangen en de
positie van vrouwen te versterken.
Voor de oorlog had Samar een kleine
winkel met haar broer waar ze gebak

bakt nu taarten en verkoopt deze aan

maakte. In de oorlog is deze winkel

cateraars, huwelijken en andere speciale

verwoest door een explosie. “Toen

evenementen. Van de opbrengst stuurt

de oorlog begon viel alles uit elkaar.

ze haar kinderen naar school. “In deze

Het leven is verschrikkelijk moeilijk

omgeving is het moeilijk om een vrouw

geworden.” Samar kreeg een training

te zijn. Toen ik mijn winkel opende,

van CARE en een lening om haar

werd ik niet serieus genomen. Ik bewees

eigen onderneming te beginnen. Ze

het tegendeel.”

Dank u wel
Wij willen al onze partners, donateurs en
sponsoren bedanken. Zonder hen kunnen wij
onze projecten niet uitvoeren.

Manieren om te helpen
U kunt onder meer doneren, schenken
met belastingvoordeel, uw verjaardagsgeld
inzamelen voor CARE of geld nalaten
wanneer u er niet meer bent. Draag op uw
manier bij aan een eerlijke wereld. Voor de
allerarmsten, de zwaarst getroffenen, de
minst gehoorden.
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