
The Hunger Project: Facts & Figures.

*  Gemiddelde van de resultaten uit de eindevaluaties van de 54 
zelfredzame epicentra, ten opzichte van de midterm evaluaties.

**  Resultaten uit de Her Choice eindevaluatie, ten opzichte van de 
baseline evaluatie: toename van 6% naar 42%. 

13
PROGRAMMALANDEN
Benin, Bangladesh, 
Burkina Faso, Ethiopië, 
Ghana, India, Malawi, 
Mexico, Mozambique, 
Oeganda, Peru, Senegal 
en Zambia

9
PARTNERLANDEN
Australië, Canada, 
Duitsland, Groot-Brittannië, 
Nederland, Nieuw-Zeeland, 
Zweden, Zwitserland en de 
Verenigde Staten

72% 
van alle medewerkers werkt 

in de programmalanden      

320 
medewerkers 

wereldwijd

18 
medewerkers in 

Nederland (9,8 FTE)    
Bereik.

Changemakers.

+15,8 

+14.500

miljoen  
mensen in

13  
landen

in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika

verspreid over

dorpen

in de 54 zelfredzame  
epicentra in Afrika*

is ervan overtuigd dat ze hun eigen 
toekomst kunnen inrichten 

in de 54 zelfredzame epicentra in Afrika*

hebben zeggenschap  
over of,  met wie en  

wanneer ze trouwen**

39% 
minder ernstige honger 

 86%
van de mensen 

bijna 7x 
zoveel meisjes in Bangladesh

500.000

+47.000 1,9 miljoen

+192.000 897.000
In totaal bijna 500.000 lokale 
vrijwilligers zorgen in hun eigen 
dorpen voor verandering

In 2020 kwamen daar meer 
dan 47.000 nieuwe getrainde 
vrijwilligers bij

In totaal volgden meer dan 1,9 miljoen 
mensen een Vision, Commitment  
& Action workshop

In totaal deden meer dan 
192.000 gekozen vrouwelijke 
dorpsraadsleden in India mee aan 
het leiderschapsprogramma

897.000 mensen wonen in 54 
zelfredzame epicentra in Afrika

* Voorlopig cijfer, dit wordt nog vastgesteld door de Amerikaanse accountant. 

Resultaten 2020.

bijna 

85.000 mensen
getraind in voedselzekerheid 

	■ Trainen in nieuwe landbouwtechnieken
	■ Kennisdelen over voedselbereiding met 
behoud van voedingswaarden

	■ Verbeteren van voedselopslag

bijna 
40.000 vrouwen

getraind in leiderschap 

	■ Vrouwelijk leiderschap stimuleren 
	■ Kennisdelen over gendergelijkheid
	■ Verbeteren van mogelijkheden voor 
vrouwen

bijna 

110.000 mensen
getraind in water,  

sanitatie en hygiëne

	■ Trainen in hygiëne maatregelen  
	■ Verbeteren van toegang tot schoon 
drinkwater 

Resultaten 
corona-aanpak.

met juiste en begrijpelijk informatie 
verspreid in de dorpen  

in de dorpen, zodat zoveel mogelijk 
mensen hun handen kunnen wassen 

verspreid en gemaakt door  
“sewing armies” 

ontvingen goederen of geld die zijn 
geworven in hun eigen dorpen

Wereldwijd 17 miljoen euro* 
Nederland 4,37 miljoen euro

Organisaties zonder 
winststreven 42%
Overheid 33%
Loterijen 12%
Particulieren 7% 
Bedrijven 6%

Programmalanden 80%
Bewustwording 5%
Fondsenwerving 9%
Interne organisatie 6% 

Malawi 28%
Benin 15%
Bangladesh 14%
India 9%
Ghana 6%

Inkomsten

Bestedingen inkomsten

Herkomst inkomsten

Besteding programma’s

+ 230.000 flyers 
 en 45.000 posters

7.500 + kleine 
handenwas-stations

Bijna 300.000 
mondkapjes 

Bijna 400.000  
kwetsbare families 

Oeganda 6%
Burkina Faso 5%
Global 5%
Ethiopië 4%                         
Overig 8%


