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124 
vrijwilligersreizen

19 workshops

116 begeleiders 
opgeleid

9,1/10
tevredenheid

982 jongeren

81 projecten

32 landen
118 776

ingezameld

€ 5070
CO2-taks

€ 3920
solidariteits- 

bijdrage

Bouworde // In cijfers
Bouworde vzw organiseerde in 2019 maar liefst 124 
vrijwilligersreizen in 32 verschillende landen. 982 
jongeren kregen daarbij de kans om als vrijwilliger 
aan de slag te gaan op één van 81 zinvolle sociale, 
technische of ecologische projecten. Ze ontdekten 
zo andere culturen, leerden werken in groep en 
werden zich via de confrontatie ter plaatse bewust 
van de ongelijkheid in de wereld en van andere 
maatschappelijke problemen. De ingezamelde 
fondsen werden in nauwe samenwerking met de lokale 
bevolking ingezet ten voordele van de projecten.

Daarnaast organiseerde Bouworde ook 19 
workshops (houtbewerking, kennismaking met de 
Islam, spelen zonder grenzen, ...) om vrijwilligers voor 
te bereiden op een vrijwilligersreis. 116 begeleiders 
(kamp- en groepsbegeleiders) werden bovendien 
klaarsgestoomd.

De solidariteitsbijdrage die vervat zit in de 
deelnamekost die vrijwilligers betalen, bracht in 
2019 € 3920 op. Via onder andere deze bijdrage 
kregen 13 kansarme jongeren de kans om aan 
sterk gereduceerd tarief deel te nemen aan een 
vrijwilligersreis.

Daarnaast bracht de CO2-taks (eveneens vervat in 
de kampprijs) € 5070 op. Hiermee kocht Bouworde 
in samenwerking met natuurbehoudsorganisatie 
Natagora een stuk bosgrond van 1,47 hectare aan. 
Dit gebied kan nu uitgroeien tot oerbos. Zo trachten 
we de milieu-impact van onze vrijwilligersreizen te 
verminderen.

De deelnemers beoordeelden hun vrijwilligersreis in 
2019 met een gemiddelde tevredenheidsscore van 
91,6%.
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FONDSENWERVING // In cijfers
Het totaal ingezamelde bedrag bedroeg 
€ 118 776,67. Zo’n € 115 819,89 hiervan 
werd ingezet als materiaalbudget op 30 
verschillende projecten. Ter plaatse werd 
met dit budget het nodige werkmateriaal 
(bakstenen, verf, sanitair, maar ook educatief- 
of verzorgingsmateriaal) aangekocht, werden 
lokale vaklui ingehuurd, transportkosten 
gefinancierd, ... zodat vrijwilligers er nuttig 
werk konden verrichten en effectief hun 
steentje konden bijdragen. Een gedetailleerd 
bestedingsrapport kun je hier nalezen.

De overschot (€ 2 956,78) van het ingezamelde 
bedrag wordt overgezet naar de projecten van 
2020.

Opgelet: vrijwilligers gingen in totaal op 81 
projecten aan de slag maar niet alle projecten 
hebben nood aan extra fondsenwerving.

17%

17%

17%

43%

5%

Inkomsten fondsenwerving 2019

verkoop gadgets door
vrijwilligers

bijdrage via kampprijs

giften met en zonder fiscaal
attest

fondsenwervende acties
vrijwilligers

subsidies steden &
gemeenten

€ 118 776,67

24%

1%

64%

11%

Besteding fondsen 2019

Azië Latijns-Amerika Afrika Europa

€ 115 819,89

GREEP UIT DE REALISATIES

vrijetijdsprogramma
voor 622 kinderen

2 
bruggen

18 scholen
gebouwd/gerenoveerd

22 
waterpomp/waterput

1
gezondheidscentrum

4 educatieve centra
gebouwd/gerenoveerd

BOUWORDEFONDS // In cijfers
Via de solidariteitsbijdrage die vervat zit in 
de inschrijvingskost, via de eigen bijdrage 
van Bouworde vzw, giften en de opbrengst 
van acties als Music for life, ... groeide het 
Bouwordefonds aan tot € 9 878,4. 

13 jongeren uit kansarme gezinnen en 7 
jonge vluchtelingen konden via het fonds aan 
gereduceerd tarief mee op vrijwilligersreis. In 
totaal ontving Bouworde 24 aanvragen voor 
het reductietarief. Het Bouwordefonds was op 
24 maart 2019 reeds volledig opgebruikt. 

13solidariteitsbijdrage 
vrijwilligers

39%

opbrengst 
totebagverkoop

2%
opbrengst Music 

for life
6%

giften
13%

eigen bijdrage 
Bouworde vzw

40%

Inkomsten Bouwordefonds
€ 9 878,4

https://www.bouworde.be/eBusinessFiles/DocumentFiles/besteding%20fondsen%202019%20met%20opmaak%20def.pdf


ALBANIË - Fravesh 
Renovatie schooltje NEPAL - Japhe 

Extra verdieping schooltje 

INDONESIË - Sukaraja 
Extra klasgebouw

REALISATIES

GAMBIA - Gunjur 
Renovatie gezondheidspost en constructie waterpomp

GHANA - Adawso 
Nieuw schoolgebouw 

SRI LANKA - Andigama 
Vrijetijdsprogramma voor 23 kinderen

BOUWORDE & SDG’S
Op alle 81 projecten werd er gewerkt aan min. 1 maar vaak aan meerdere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties. 

Op alle 81 projecten Op 28 projecten Op 16 projecten Op 14 projecten Op 10 projecten


