LIJST VAN INVESTERINGEN VAN UNICEF België IN 2018
VOOR EEN BETERE WERELD VOOR DE KINDEREN (BUITEN BELGIË)

Ontwikkelingsprogramma’s wereldwijd
Ondersteuning aan alle UNICEFprogramma’s bestemd voor kinderen

wereldwijd

in Burundi

in de Centraalafrikaanse
Republiek

€ 12.189.815

Eliminatie van tetanus bij moeders
en pasgeborenen

€ 75.635

Voor kwaliteitsvol onderwijs
en gezonde en veilige levensomstandigheden voor iedereen

€ 79.651

Verbeterde toegang tot water
en sanitaire voorzieningen en
eliminatie van open ontlasting.

€ 427.005

Verbetering opvolging
ondervoeding en uitbreiding
vaccinatiediensten

€ 26.901

Ondersteuning opvang kwetsbare
kinderen

€ 40.500

Demobilisatie en sociale en
familiale reïntegratie van
kinderen ingelijfd bij gewapende
groeperingen

€ 18.000

Opzetten kindvriendelijke ruimtes

€ 58.816

in de Democratische
Republiek Congo

Gezondheidszorg voor kinderen
dankzij familiale kits

€ 77.002

Interventies op vlak van water
en sanitaire voorzieningen in
basisscholen in de buitenwijken
van Kinshasa

€ 98.182

Toegang tot basisonderwijs in
kwetsbare gemeenschappen

€ 49.388

Versterken competenties van
jonge meisjes

€ 176.625

De toegang tot basisonderwijs
verbeteren door de bouw van
milieu- en kindvriendelijke
scholen en klassen

€ 176.625

in Indië

in Madagascar

in Malawi

in China

Strijd tegen ondervoeding bij
kinderen

€ 26.156

Verbetering beheer
opvangruimtes voor kinderen in
Servië en Noord-Macedonië

€ 21.600

Verbetering toegang tot water en
sanitaire voorzieningen

€ 10.040

in China

in Servië

in Soedan

Meer info?

Contacteer Isabelle Wolff
iwolff@unicef.be
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€ 1.627.500

Noodhulpprogramma’s wereldwijd
Humanitaire hulp voor kinderen

€ 66.059

Ondersteuning van Makanicentra
voor onderwijs, sociale hulp en
versterking competenties van
kinderen en kwetsbare jongeren

€ 90.000

Humanitaire hulp aan de
bevolking die slachtoffer is van
de droogte

€ 29.580

Humanitaire hulp aan de
bevolking die te kampen heeft
met droogte, hongersnood en
epidemieën.

€ 192.363

in Jordanië

wereldwijd

Humanitaire hulp en verbetering
toegang tot onderwijs voor
Rohingyakinderen

€ 242.590

in Bangladesh

in Oeganda

Hulp aan bevolking ontheemd
door onveiligheid en/of getroffen
door het Ebolavirus

€ 276.932

in de Democratische
Republiek Congo

in Somalië

Humanitaire hulp aan slachtoffers
van de aardbevingen en de tsunami
op Lombok en Sulawesi

€ 618.915

in Indonesië

Interventies om kinderen die
aan ondervoeding lijden te
behandelen

€ 41.053

in Zuid-Soedan

Humanitaire hulp voor kinderen
die slachtoffer zijn van het conflict

€ 70.008

in Jemen

Totaal van de investeringen van UNICEF België in 2018 voor programma’s
voor kinderrechten wereldwijd (buiten België)

€ 15.179.441

Meer info?

t

Contacteer Isabelle Wolff
iwolff@unicef.be

