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Wings of Support
2017 in vogelvlucht
Dankzij de steun van onze donateurs en de inzet van 
vrijwilligers heeft Wings of Support in 2017 mooie resultaten 
bereikt. Kijk voor meer informatie op www.wingsofsupport.org

24.866
kinderen geholpen met onze projecten

Wat we allemaal hebben bereikt in 2017...

716.647
euro besteed aan...

3.265
periodieke donateurs

Tijdens de klusreis in Kaapstad 
gebruikten wij maar liefst

350 liter verf

86
projecten in...

100 
vrijwillige medewerkers 
waarvan 51 project- 

coördinatoren

16
verschillende landen!

Besteding per gedoneerde euro...Inkomsten uit...

97%
van elke euro 
is besteed 
aan projecten

3%*
aan overige 
uitgaven 

* Betreft de netto eigen kosten. Zie jaarverslag voor meer details.

€ 358.691
periodieke donateurs

€ 21.568
eenmalige donaties

€ 341.799
sponsoring

€ 10.225
overige baten

We hebben dit jaar...



2017 in vogelvlucht
www.wingsofsupport.org

Bij Tereo Mission School (Kaapstad, Zuid- 

Afrika) kunnen de kinderen veilig naar 

school gebracht worden dankzij de aanschaf 

van een bus.

Dolblij zijn de jonge voetballertjes bij Local 

Dreamers in Quito (Ecuador) met hun 

nieuwe voetbalschoenen.

Bij UPCO (Accra, Ghana) gymmen de 

schoolkinderen dagelijks op het schoolplein.

Tijdens de jaarlijkse klusreis in Kaapstad 

(Zuid-Afrika) krijgen niet alleen de 

gebouwen een likje verf! WoS vrijwilligers 

maken ook graag tijd om de kinderen te 

schminken.

Over Wings of Support
De Stichting Wings of Support, opgericht in 1998, is een particulier 
initiatief van medewerkers van KLM.

Voorzitter Martine Röell: “Als (vliegend) personeel van een 
luchtvaartmaatschappij kom je over de hele wereld. Je verblijft in 
prima hotels en kunt tussendoor leuke uitstapjes maken. Maar je ziet 
ook veel ellende, zoals verwaarloosde en kansarme kinderen. Met 
onze stichting willen we deze kinderen helpen met rechtstreekse en 
kleinschalige hulp in hun eigen leefomgeving. We werven zelf fondsen 
en donateurs en ondersteunen hiermee gericht hulpprojecten. 
We kiezen die projecten altijd vlak bij KLM-bestemmingen, zodat 
we regelmatig een bezoek kunnen brengen. Zo ontstaat er een 
persoonlijke band en draagt onze hulp daadwerkelijk bij aan 
duurzame verbetering van de levens van kinderen.”

Locaties en landen waar Wings of Support actief is geweest in 2017


