Uw impactverslag van 2021
Het verschil dat u heeft gemaakt met uw giften

Dankzij u…
kon Merveille haar
toekomstdroom
vervullen

Voor meisjes
is naar school
gaan vaak niet
vanzelfsprekend

Als donateur geeft u meisjes de
kans om wél naar school te gaan.
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U zet de deuren van onze partnerscholen voor hen open.
Daar kunnen ze een vak leren en de nodige vaardigheden
opdoen om werk te vinden en zich te ontwikkelen.

Wat u mogelijk maakt:
Kwaliteitsvol onderwijs
Zodat alle jongeren, zowel meisjes als jongens, de beste kansen
krijgen om hun diploma te halen. Daarvoor begeleiden en versterken
we onze partnerscholen zodat ze zelfstandig verder kunnen.
Gendergelijkheid en veiligheid
Zodat de school voor meisjes een veilige plek wordt en dat ze
dezelfde rechten en kansen als jongens krijgen. Onze partnerscholen
bouwen aparte toiletten voor meisjes of bieden psychosociale
begeleiding wanneer dat nodig is. Op die manier zorgen ze ervoor
dat meisjes naar school kunnen (blijven) gaan.
Waardig werk en economische groei
Zodat meisjes voor hun eigen inkomen kunnen zorgen en bijdragen
aan de ontwikkeling van hun stad en land. Meisjes -en jongenskrijgen hulp bij het vinden van waardig werk.
Op de volgende bladzijden staan prachtige verhalen over
het verschil dat u als donateur maakte in 2021.
We nodigen u uit om deze verhalen te lezen, want dit is
ook uw succes.

De uitdagingen in
onze partnerlanden
zijn groot:
• De kosten van onderwijs
Voor gezinnen die met moeite rond
komen, lijken de kosten om een
dochter naar school te sturen een
extra last. Bovendien wordt er vaak
van meisjes verwacht dat ze geld voor
het gezin verdienen: dit kan niet als ze
naar school gaan.
• Genderstereotypen
Ouders verwachten nog vaak dat hun
dochters helpen met huishoudelijke
taken als schoonmaken en koken.
Daarnaast komt de zorg voor jongere
broers en zussen regelmatig op hun
schouders terecht.
• Ontoereikende schoolomgeving
Het ontbreken van aparte toiletten
en sanitaire producten maakt het
voor meisjes extra zwaar tijdens hun
menstruatie. Ze worden soms ook
gepest op (weg naar) school.
• Kindhuwelijken en
-zwangerschappen
Voor meisjes die voor hun 18e
trouwen of kinderen krijgen wordt
naar school gaan een bijzonder grote
uitdaging.
Veel meisjes ronden hun schoolloopbaan
niet af. Met een diploma kunnen ze
waardig werk vinden en economisch
op eigen benen staan. Zo kunnen
ze zelf financiële keuzes maken en de
richting van hun leven – en dat van hun
kinderen – bepalen.
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U maakt echt het verschil, dat
zie ik elke dag in de ogen van
meisjes als Merveille.

“Ik kan net zo goed
auto’s repareren als
mannen. Dat wil ik
laten zien.”

“Hier in Benin kunnen de kosten voor een
opleiding een drempel vormen voor jongeren
uit arme gezinnen. Meisjes ervaren nog meer
uitdagingen die vaak met vooroordelen te maken
hebben. We zijn u daarom enorm dankbaar voor
uw steun. U maakt het verschil.

- Merveille Ogouvide, 23 jaar

Dankzij u slagen meer meisjes voor hun
opleiding. Dankzij uw hulp krijgen leerkrachten
training over hoe ze meisjes beter kunnen helpen
bij het afronden van hun studie. Ook kunnen
wij als school de nodige investeringen doen om
onze leerlingen een veilige haven te bieden. Dat
helpt. Steeds meer meisjes volgen een opleiding
in onze school, halen hun diploma en vinden
waardig werk.
En nu? Groeien!
Er is op dit moment veel interesse in onze school
en we hebben grote (uitbreidings)plannen.”
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Hernan Cordero

Na 6 jaar studeren haalde
Merveille haar diploma.

Directeur van de beroepsschool in Parakou waar Merveille
haar diploma haalde.

Nu werkt ze bij een groot bedrijf in Cotonou.
“Ik wilde heel graag naar school om automechanica te leren. Net als mijn oudere broer.
Automechanica wordt door velen als een typisch mannenvak gezien. Maar mijn vader stond
achter mijn keuze. Dat was belangrijk voor me.

“De leerkrachten hebben me steeds
gesteund en aangemoedigd.”
Mijn ouders en de leerkrachten hebben me steeds
gesteund en aangemoedigd om door te gaan. Dat gaf
me zelfvertrouwen.
Voor mijn ouders was het zwaar om mijn school
te betalen. Tijdens mijn opleiding heb ik koekjes
gebakken en verkocht om daar wat geld mee te
verdienen.
Ik was het enige meisje in de klas. In het begin
zeiden de jongens dat zo’n technische opleiding niets
voor mij was. Totdat ik bij de besten van de klas begon
te horen.

Ik houd wel van een beetje competitie. Daarom
wil ik mannen laten zien dat ik dingen even goed of
nog beter kan doen dan zij. Niet dat je moet vergeten
dat je een meisje bent, maar je moet je op je werk
concentreren. Ik hoop dat het ooit de normaalste zaak
van de wereld is om vrouwen in alle functies en banen te
vinden.

“In het begin zeiden de jongens
dat zo’n technische opleiding niets
voor mij was.”
De meisjes die nu naar school gaan en werk vinden zijn
een voorbeeld voor hun zusjes en de jongere generatie.
Zij staan meer op eigen benen. Ik ben blij met de
opleiding die ik gekregen heb.”
Merveille Ogouvide, 23 jaar
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Uw impact in cijfers - jaar 2021
Beste donateur, we kunnen niet zonder uw hulp.
De getallen hieronder bewijzen het.

Beste supporter van VIA Don Bosco,

Vorig jaar maakte de steun van mensen zoals
u meer dan 40% van onze totale inkomsten uit.
Daarmee maakte u onze projecten mogelijk.
Dank u wel.

We beloven uw donaties in te zetten voor de grootst
mogelijke impact. Wilt u hier meer over weten?
Neem dan alstublieft contact met ons op.

U houdt het impactrapport 2021 van VIA Don Bosco in uw handen.
Hierin leest u welke impact u met uw donaties heeft op het leven van zoveel jongens en meisjes.
Daarvoor wil ik u heel erg bedanken. Dankzij u kunnen elk jaar duizenden jongeren een vak leren en de
vaardigheden verwerven die zij nodig hebben om actieve en betrokken volwassenen te worden.

10.800

jongeren haalden
hun vakdiploma

900

Onderwijsprojecten in

20.200

Meer dan 80

12 landen

leerkrachten volgden
een bijscholingstraject

Zoals Merveille. Zij slaagde erin om stereotypen en vooroordelen te overwinnen dankzij de steun die
ze kreeg en haar eigen vastberadenheid. Hierdoor realiseerde zij haar droom en werd automonteur,
net als haar grote broer.
Uw hulp en donaties zorgen ervoor dat we onze missie kunnen voortzetten. In 2021 investeerden we
maar liefst 85% procent van alle donaties rechtstreeks in onze onderwijsprogramma’s.
6

Voor duurzame resultaten werken we niet met expats, maar met lokale partners. Zo kunnen deze
partners de met ons opgedane expertise vervolgens zelf op terrein inzetten.
Uw donaties gaan eerst en vooral naar onze partnerscholen zodat zij kunnen investeren in de
kwaliteit van het onderwijs. Denk aan machines en goed lesmateriaal voor de leerlingen, maar ook
aan technische en pedagogische bijscholing van de leerkrachten. Daarnaast gebruiken wij uw giften
voor de begeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt.
Een deel van de opgehaalde fondsen in 2021 hebben we opzij gezet om vanaf dit jaar nog meer
impact te maken, onder meer met nieuwe projecten in Burkina Faso en Honduras.
U zorgt er mede voor dat elk jaar meer dan 20.000 jongeren de kans krijgen om kwaliteitsvol
onderwijs te volgen. Dit sluit naadloos aan bij de visie van Don Bosco en wij zijn u enorm dankbaar
dat we dit samen met u kunnen realiseren.
Twintigduizendmaal dank voor uw impact.

Filip Lammens,

8.483.422

euro geïnvesteerd
in onze onderwijs
projecten

Uitgaven 2021

scholen werden
ondersteund in Afrika,
Latijns-Amerika en België

Inkomsten 2021
82%

Projectuitgaven Afrika en Latijns-Amerika
€ 8.187.370,23

65%
Overheidssubsidies
€ 6.499.732,14

3%
Educatieprojecten België
€ 296.051,89
6%
Fondsenwerving en Communicatie
€ 583.589,99
9%

directeur van VIA Don Bosco

jongeren volgden
een opleiding

35%
Ontvangen Giften
€ 3.454.005,15
7%
Ontvangen Legaten
€ 697.533,23
1%

Beheerskosten
€ 844.906,07

Andere
€ 96.060,10

0%
Noodhulp
€ 22.687,50

-8%
Toevoeging/Gebruik Reserves
-€ 812.724,94

€ 9.934.605,68

€ 9.934.605,68
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“Onderwijs
verandert de
wereld”
Dank u.
U bent de reden dat
meisjes als Merveille naar
school kunnen.
Met u aan onze zijde krijgen
de komende jaren nog veel
meer jongeren kwaliteitsvol
onderwijs en zicht op een
beter leven.
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