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Summary in English  
General 
2021 marked the 30th anniversary of Alert Fund for Youth ("Alert Fund"). It was the perfect time to 

look back at the amazing actions, protests and other activist projects that the organization has had 

the opportunity to support over the years. To celebrate, Alert Fund awarded Solidarity Grants to 13 

organizations that provide structural support for activism.  

 

But 2021 was also a difficult year. The Covid pandemic raged on, and young people suffered a lot as a 

result. One of the consequences, however, seemed to be that young people have become less 

satisfied with the structural problems in our society, which affect them the most. Throughout the 

Netherlands many housing protests were organized mainly by young people and the squatters' 

movement flourished again. Alert Fund has supported a number of organizations in this movement. 

 

Other common themes that Alert Fund came across were climate, indigenous rights, and LGBTQI+ 

rights. We are proud to say that in 2021, through our applications, fast track subsidies and MVPs, we 

supported 84 organizations in 21 countries with a total of €70,734.42 in subsidies. 

 

Organization 
The board of Alert Fund for Youth consists of up to 15 board members who invest their time and 

knowledge on a voluntary basis. The Board consists of an executive board, which includes the chair, 

treasurer and secretary, and a general board with all other Board members. In addition, there is one 

paid employee, the coordinator (formerly office manager). 

 

With the departure of Lotte den Hertog as chair, the board had two ad-interim chairs in early 2021. 

From December 2020 through February 2021, this role was filled by Timo Bravo Rebolledo. From 

March through May, Emma Broholm filled this role. The chair normally fulfills the role of confidant to 

the coordinator. As Emma now held both roles, someone outside the executive board was appointed 

to take on this role. In May 2021, Emma indicated that she would like to permanently take on the 

chair role, to which the Board agreed.  

 

Alert Fund considers it is important to have a diverse representation of young people on the board, 

as this benefits the management of the organization and better reflects society (and thus the groups 

we hope to support). This is a goal that we constantly try to move towards and that always remains 

on the agenda. To recruit new board members, Alert Fund uses several channels: social media 

(Facebook, LinkedIn, Instagram), our website, and our personal network.  

 

New board members who joined Alert Fund in 2021 are: 

• Ivens Reis Reyner (general board member) 

• Bruno Miguel Mendes Baptista Leitão (general board member) 

• Marlies Klinkenberg (general board member) 

 

We sincerely thank the following board members for their efforts: 

• Lotte den Hertog (chair, secretary and general board member) 

• Zoë Nussy (general board member) 

• Maaike van den Berg (general board member) 

• Layla te Rehorst (general board member) 
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The goal at the beginning of 2021 was to continue to do the application meetings online and the 

policy meetings in person. Because of the COVID-19 pandemic, we were unable to meet in person 

during the first half of 2021. We tried to meet again in September, but due to the upsurge in 

infections and changing measures, we kept the vast majority of meetings online. It was clear that a 

second year of COVID-19 was tough for the board. For this reason, we have dedicated a special 

passage to this in the 2022 annual plan. We hope to be able to see each other more often and more 

structurally in person.   

 

In 2021, Alert Fund consisted of the following members: 

Emma Broholm (chair) 

Joran van Apeldoorn (treasurer) 

Hugo Hanema (secretary) 

Maaike van den Berg 

Timo Bravo Rebolledo 

Lotte den Hertog 

Layla te Rehorst 

Zoë Nussy 

Ivens Reis Reyner  

Bruno Miguel Mendes Baptista Leitão 

Marlies Klinkenberg  

 

The Advisory Board 

Tjerk Feitsma 

Maarten van der Drift 

Frits van den Akker 

Els Rijke 

 

Actions  
In 2021, Alert Fund received 259 applications. Of these, 47 were granted and €59.352,42 was 

awarded. Additionally, 178 fast-track subsidy requests were received. Of these, 34 were granted and 

€8382,00 was awarded.  

 

Alert Fund also awarded three MVP (Most Valued Project) awards to groups that the Board wanted 

to support. Although contact with some groups abroad proved to be difficult and some award-offers 

had to be withdrawn, we chose to award three strong groups from the Netherlands with an MVP. 

Two of these groups focused on the housing crisis, and one on the rights of migrants.  

 

Fast-track subsidies within Europe 
In 2021, we observed a number of problems with fast-track subsidies: approximately half of all given 

subsidies did not hand in a financial and narrative report, and bank transfers outside the SEPA-zone 

cost a lot of effort and money. To tackle these problems, the Board decided – after a successful trial 

period – to no longer accept fast-track subsidies from outside of Europe.   
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Algemeen 
2021 markeerde het 30-jarig bestaan van Alert Fonds voor Jongeren (“Alert Fonds”). Het was een 

mooi moment om terug te blikken op de acties, protesten en andere activistische projecten die de 

organisatie de afgelopen jaren heeft mogen ondersteunen. Om dit te vieren, heeft Alert Fonds een 

solidariteitsbonus uitgereikt aan 13 organisaties, die structurele steun bieden aan activisme.  

 

Maar 2021 was ook een moeilijk jaar. De coronapandemie raasde door en jongeren werden hard 

geraakt. Eén van de consequenties hiervan leek echter te zijn dat jongeren steeds minder genoegen 

zijn gaan nemen met de structurele problemen in onze maatschappij die hen het hardst treffen. Zo 

werden er door heel Nederland vele woonprotesten door o.a. jongeren georganiseerd en bloeit de 

krakersbeweging weer op. Alert Fonds heeft een aantal organisaties in deze beweging mogen 

ondersteunen. 

 

Andere veel voorkomende thema’s die Alert Fonds langs zag komen waren klimaat, inheemse 

rechten en LHBTQI+ rechten. We zijn er trots op dat we in 2021, via onze aanvragen, snelverzoeken 

en MVP’s, 84 organisaties hebben gesteund in 21 landen met een totaal van €70.734,42. 

 

Het bestuur van Alert Fonds heeft een aantal acties voor dit jaarverslag in de spotlight geplaatst. 

Verder kun je in dit Jaarverslag 2021 lezen over de organisatieontwikkelingen en onze financiële 

verantwoording.  
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Organisatie  
 

Het bestuur van Alert Fonds voor Jongeren bestaat uit maximaal 15 bestuursleden die op vrijwillige 

basis hun tijd en kennis investeren in de organisatie. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur, 

waarin de voorzitter, penningmeester en secretaris zitten en een algemeen bestuur met overige 

bestuursleden. Daarnaast is er één betaalde medewerker, de coördinator (voorheen office manager). 

 

Met het vertrek van Lotte den Hertog als voorzitter, heeft het bestuur in het begin van 2021 twee ad-

interim voorzitters gehad. Van december 2020 t/m februari 2021 werd deze rol vervuld door Timo 

Bravo Rebolledo. Van maart t/m mei vervulde Emma Broholm deze rol. De voorzitter vervult 

normaliter de rol van vertrouwenspersoon van de coördinator. Aangezien Emma nu beide rollen 

vervulde, werd iemand buiten het dagelijks bestuur aangewezen om deze rol op zich te nemen. In 

mei 2021 heeft Emma aangegeven de voorzittersrol officieel op zich te willen nemen, waar het 

bestuur mee instemde.  

 

Alert Fonds vindt het belangrijk om een diverse representatie van jongeren in het bestuur te hebben 

wat ten goede komt voor het managen van de organisatie en tot een sterkere weerspiegeling van de 

samenleving leidt (en dus van de groepen die wij hopen te steunen). Dit is een doel waar we constant 

naartoe proberen te werken en dat altijd op de agenda blijft staan. Voor het werven van nieuwe 

bestuursleden heeft Alert Fonds gebruik gemaakt van verschillende kanalen: social media (Facebook, 

LinkedIn, Instagram), onze website en ons persoonlijk netwerk.  

 

Nieuwe bestuursleden die in 2021 bij Alert Fonds zijn gekomen zijn: 

• Ivens Reis Reyner (algemeen bestuurslid) 

• Bruno Miguel Mendes Baptista Leitão (algemeen bestuurslid) 

• Marlies Klinkenberg (algemeen bestuurslid) 

 

We bedanken de volgende bestuursleden hartelijk voor hun inzet: 

• Lotte den Hertog (voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid) 

• Zoë Nussy (algemeen bestuurslid) 

• Maaike van den Berg (algemeen bestuurslid) 

• Layla te Rehorst (algemeen bestuurslid) 

 

 

Het doel aan het begin van 2021 was om de aanvragenvergaderingen online te blijven doen en de 

beleidsvergaderingen in persoon. Vanwege de COVID-19 pandemie konden we in de eerste helft van 

2021 niet in persoon vergaderen. In september probeerden we weer samen te komen, maar door 

het oplaaien van het aantal besmettingen en de veranderende maatregelen, hebben we het 

overgrote deel van de vergaderingen online gehouden. 

 

Er vonden echter wel twee grotere vergaderingen in persoon plaats. In juli is voor het eerst een 

halfjaarlijkse evaluatie georganiseerd. Het was goed om iedereen weer in persoon te zien en grotere 

onderwerpen zo met elkaar te bespreken. De bijeenkomst bleek meer een vergadering waar grote 

beleidsonderwerpen werden besproken dan een evaluatie. We willen in het vervolg meer nadruk 

leggen op de evaluatie van het afgelopen half jaar.  
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Ook werd het jaarlijkse bestuursweekend weer in persoon georganiseerd, nadat dit in 2020 online 

gedaan was. Omdat helaas niet iedereen aanwezig kon zijn, is besloten om slechts één volle dag te 

overnachten, waardoor minder tijd overbleef voor de teambuildingsactiviteiten, waar het 

bestuursweekend normaal ook toe dient.  

 

Het was duidelijk dat een tweede jaar COVID-19 zwaar was voor het bestuur. Om deze reden hebben 

we hier een speciale passage aan toegewijd in het jaarplan van 2022. We hopen elkaar vaker en 

regelmatiger in persoon te kunnen zien.   

 

In 2021 bestond Alert Fonds uit de volgende leden: 

Emma Broholm (voorzitter) 

Joran van Apeldoorn (penningmeester) 

Hugo Hanema (secretaris) 

Maaike van den Berg 

Timo Bravo Rebolledo 

Lotte den Hertog 

Layla te Rehorst 

Zoë Nussy 

Ivens Reis Reyner  

Bruno Miguel Mendes Baptista Leitão 

Marlies Klinkenberg  

 

De Raad van Advies 

Tjerk Feitsma 

Maarten van der Drift 

Frits van den Akker 

Els Rijke 
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Commissies 
In 2021 zijn we het jaar begonnen met drie commissies: Media & Outreach, Intern Zaken en 

Documentatie & Administratie. Voor sollicitaties werd een wisselende sollicitatiecommissie ingesteld 

van 3 bestuursleden.  

 

Tijdens het bestuursweekend van 2021 werd besloten om de vaste commissies op te heffen. De 

overweging was dat we op dat moment met weinig bestuursleden waren en dat actiepunten 

gemakkelijk door mensen individueel opgepakt konden worden opgepakt. Het hele bestuur krijgt dan 

mee wat er speelt en mensen hebben meer flexibiliteit in het oppakken van de actiepunten die ze 

interessant vinden.  

 

Hieronder een kort overzicht van de zaken waar de commissies zich tot hun opheffen op hebben 

gericht.  

 

Commissie Media & Outreach  

Voor 2021 had de commissie Media & Outreach twee hoofddoelstellingen:  

1. De identiteit en het imago van de organisatie vast stellen en naar buiten tonen; en 

2. Het vergroten van de naamsbekendheid van het Alert Fonds. 

 

Naar aanleiding van de sessie op het bestuursweekend van november 2020 heeft de commissie 

Media en Outreach het document ‘Alert Identiteit’ in maart 2021 besproken met het bestuur maar 

hieraan is geen verdere opvolging gegeven.  

 

De commissie Media en Outreach heeft ook een voorstel gedaan om eenduidig de naamgeving te 

gebruiken. Hiervoor is in mei 2021 een voorstel gedaan aan het bestuur. De uitkomst hiervan is het 

besluit dat consequenter de naamgeving zal worden toegepast: Alert Fonds voor Jongeren (Alert 

Fonds) of Alert Fund for Youth (Alert Fund). 

 

Op het vergroten van de naamsbekendheid van het Alert Fonds zijn de volgende resultaten behaald: 

• Op Facebook had Alert Fonds een bescheiden groei met ongeveer 40 volgers. Op Instagram 

steeg het aantal volgers met ongeveer 380 volgers. 

• Via de sociale mediakanalen worden (structureler) artikelen, demonstraties, MVP-winnaars 

en andere content gedeeld. 

 

Commissie Interne Zaken 

De commissie Interne Zaken had als eerste en voornaamste doel de teambinding te versterken. De 

commissie had vrij weinig leden om dit in eerste instantie op te pakken. Ook gezien het voortduren 

van de COVID-19 pandemie, bleek het moeilijk om fysiek met elkaar af te spreken.  

 

Er hebben een paar activiteiten plaatsgevonden. De eerste was na de halfjaarlijkse evaluatie, waar 

we als bestuur, samen met de RvA voor het eerst sinds februari 2019 in persoon hebben vergaderd. 

Na de vergadering vond een borrel zijn we met het hele bestuur en de RvA wezen plaats.  

 

Verder heeft er één teambuildingsactiviteit plaatsgevonden. Dit werd ook deels georganiseerd als 

afscheid voor de bestuursleden die het afgelopen jaar zijn weggegaan. 
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Het eerste contact met oud-bestuursleden is gelegd. Hoewel het niet gelukt is om een evenement te 

organiseren omtrent het 30-jarig bestaan van Alert, is er wel een mail uitgegaan aan de oud-

bestuursleden, waarin hen werd bedankt voor de inzet in Alert en met een uitnodiging voor het 30.5-

jarig bestaan.  

 

Commissie Documentatie & Administratie 

In 2021 bestond commissie Documentatie & Administratie uit twee leden. Aan de voornaamste 

doelstellingen, namelijk het herzien van het huishoudelijk reglement en het opzetten van een nieuwe 

manier om bestanden op de cloud te archiveren, is in deze periode niet actief gewerkt. Deze 

doelstellingen worden meegenomen naar 2022.  

 

Er is een overzicht gecreëerd van de verantwoordingen die ontvangen zijn van 2020 t/m juli 2021. Er 

werd gekeken naar de kwaliteit van de verantwoordingen die we ontvangen hebben en er werd 

onderzocht van welk soort aanvragen we vaak geen verantwoording ontvangen.  

 

Er is met Socius onderhandeld over een addendum aan het contract over het beheren van het pand 

De Veltroos, waarin bepaalde afspraken duidelijker weergegeven zullen worden.  

 

Taakgroep Administratie Automatisering  

De taakgroep Administratie Automatisering heeft in 2021 het werk voortgezet waar zij in 2020 mee 

was begonnen. In het begin van het jaar is gekeken naar verschillende back-end systemen, zoals 

Submittable en iFunds. Na gesprekken met beide te zijn aangegaan, vonden we de prijzen 

tegenvallen. De opstartkosten alleen al zouden rond de €10.000,00 bedragen (ons gehele inbegrote 

budget) en vervolgens zouden we maandelijks €1.000,00 moeten betalen om het systeem draaiende 

te houden. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het idee van een betaald systeem achterwege te laten 

en te kijken hoe we binnen onze bestaande werkwijze efficiënter kunnen werken. De taakgroep werd 

daarmee effectief opgeheven.   
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Acties 
MVP’s 
Drie keer per jaar rijkt Alert Fonds de MVP-award (Most Valued Project) uit, samen met een donatie 

van € 1000,- aan groepen die het bestuur graag wil steunen. We merkten dat het moeizaam ging om 

contact te leggen met en uit te reiken aan groepen in het buitenland. Zo hebben we na het 

meermalen geprobeerd te hebben, besloten om de MVP van vorig jaar aan Aborcyjny Dream Team in 

te trekken. Naast de drie onderstaande groepen, hadden we Sisters Uncut gekozen om een MVP aan 

uit te reiken. Het contact met hen is ook na vele pogingen mislukt.  

 

We hebben in 2021 drie sterke groepen in Nederland uitgekozen om een MVP aan uit te reiken. 

Twee waren gericht op de wooncrisis en de ander komt op voor de rechten van migranten.  

 

 

Anarcha Feminist Group Amsterdam (AFGA) 

Er is een wooncrisis in Nederland. Jongeren kunnen 

nauwelijks een woning krijgen en zeker vrouwen, 

mensen van kleur en anderen in gemarginaliseerden 

groepen worden hier hard door getroffen. AFGA, door 

middel van hun kraakacties, vestigt aandacht op een 

door kapitalisme veroorzaakte huisvestingscrisis. 
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Shelter our Students (SOS) 

In het najaar van 2021 zijn door heel Nederland woonprotesten opgezet die aandacht vestigen op de 

extreme wooncrisis in Nederland. Eén van deze protesten was georganiseerd door Shelter Our 

Students, die een universiteitspand hadden bezet om aandacht te vestigen op het feit dat de 

Nederlandse wooncrisis óók van toepassing is op internationale studenten. De MVP-Award is aan 

hen uitgereikt wegens hun strijd om huisvesting te garanderen voor studenten, een belang waar 

hoognodig actie en inzet voor vereist is tijdens een wooncrisis, die jongeren onevenredig raakt en 

vergaande gevolgen heeft voor de huidige generatie. 

 

 

 

 

Stop the War on Migrants 

De EU voert een oorlog tegen migratie, die ook 

centraal staat in het buitenlands beleid van de 

EU. Migratie wordt gezien als een bedreiging van 

de veiligheid, in plaats van als een humanitair en 

politiek probleem. De MVP werd aan Stop the 

War on Migrants uitgereikt voor hun acties, 

protesten en blokkades tegen de militarisering 

van de grensbeveiliging van de EU en haar 

onmenselijke migratiebeleid. 
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Uitgelichte Acties  
Het bestuur heeft een paar acties, die Alert Fonds heeft gesteund in 2021, uitgekozen om uit te 

lichten als voorbeelden.    

 

Actiegroep Pak Mokum terug, “Hotel 

Mokum”, Nederland 

Hotel Mokum maakte een paar dagen na 

de kraak, op 16 oktober tijdens ADEV 

2021, haar bestaan bekend. De volgende 

dag vond direct het eerste event als 

vrijplaats plaats. De plek werd gerund 

door een divers collectief van 20 jonge 

mensen, non-hiërarchisch 

georganiseerd, op de schouders staande 

van de kraak- en woon beweging. 

Gedurende zes weken werd er een 

vrijplaats gecreëerd, woonstrijd gevoerd, 

en werd er gewoond. De evenementen 

die binnen plaatsvonden zaten steevast 

vol met een capaciteit van max. 40 

bezoekers in verband met de corona 

maatregelen. Het was een komen en 

gaan van vrijwilligers, supporters en 

buurtbewoners die met donaties, 

opknap- en schoonmaakacties en 

steunbetuigingen langskwamen. 

 

Hotel Mokum heeft gebruik gemaakt van 

het momentum om kraken als 

protestactie te populariseren, is een 

non-commerciële plek voor geëngageerde cultuur geweest en heeft een breed publiek van vooral 

jonge mensen gepolitiseerd, geactiveerd en gemobiliseerd. Het is gelukt om in zeer korte tijd een 

goed georganiseerde en zeer productieve en open vrijplaats en woonruimte te creëren, wat van 

onschatbare waarde is geweest.  

 

27 november werd Hotel Mokum ontruimd. Bij de ontruiming was een solidariteits-demo met 

optredens van grote namen en honderden sympathisanten. Met de ontruiming is het pand verloren 

gegaan, maar niet de vechtlust, woede en gemeenschap. Kraken is een broodnodige tactiek die niet 

mag worden uitgedoofd. De strijd wordt voortgezet tegen de wooncrisis, de commercialisering van 

de stad, tegen leegstand en voor de vrijplaats. 

 

 

“Youth monitoring environmental pollution in Santiago”, Chile  

De meerderheid van onze aanvragen zijn van jongerenorganisaties, -initiatieven, en -collectieven, en 

veelal voor demonstraties en manifestaties. Maar soms komt er ook iets heel anders langs. Deze 

aanvraag uit Chili kwam juist niet van een groep, maar van een individu die in haar eigen buurt een 

probleem zag en dat aan wilde kaarten. De aanvrager komt uit het zuidelijk buitengebied van 
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Santiago de Chile, waar een conflict bestaat tussen de cementindustrie en de bewoners. Stofwolken 

uit onder andere de cementindustrie komen op alle oppervlaktes terecht, en studies van lokale 

gezondheidsinstituten hebben aangetoond dat dit tot luchtwegaandoeningen van kinderen, jongeren 

en ouderen in de omgeving kan leiden. Om dit aan te pakken, wil de aanvrager een lokaal 

jongerennetwerk opzetten dat sensors gaat beheren om de luchtkwaliteit te meten. De data over die 

ze met deze PM 2.5 sensors verkrijgen zal openlijk verkrijgbaar zijn en zal worden gebruikt om actie 

tegen lokale industrieën te versterken. Tegelijkertijd worden jongeren uit de buurt door het netwerk 

aangespoord zich meer in hun (natuurlijke) omgeving te verdiepen. Een mooie en unieke combinatie 

tussen wetenschap, activisme en lokale participatie! 

 

 

People’s Planet Project, “Geostory Camps”, Nederland & Brazilië  

Het Braziliaanse Amazone Deforestation Monitoring Program schat een toename van de ontbossing 

met 47% in 2020 ten opzichte van twee jaar geleden. Het Amazone regenwoud staat nu op een 

omslagpunt waar het zou kunnen veranderen in een open savanne. De staat Mato Grosso is een 

doelwit voor landbouwmultinationals, specifiek voor de Braziliaanse soja, maïs en 

rundvleesproductie. De staat registreerde de op één na hoogste ontbossing van het land ontbossing, 

waarbij vorig jaar ongeveer 256.000 hectare inheemse vegetatie verloren ging. Deze regio is ook de 

thuisbasis van veel inheemse stammen die leven langs de Xingu rivier, die verschillende inheemse 

gebieden verbindt, waaronder de Xingu riviergemeenschappen Kīsêdjê en Yudjá. Beide 

gemeenschappen worden geconfronteerd met uitdagingen voor hun voortdurende welzijn en 

bestaan.  

 

In de Geostory Camps, combineert People’s Planet Project het maken van films met geospatial 

mapping om jonge Inheemse mensen de kans te geven hun eigen verhaal te vertellen en hen zo de 

macht te geven en daardoor zelfbeschikking en zelfvertegenwoordiging te geven. Elke workshop is 

afgestemd op de unieke behoeften van de gemeenschap door het gebruik van een lesprogramma. 

Het curriculum bestaat uit 

verschillende modules die 

de basisprincipes van film 

maken behandelen, van pre-

productie tot post-productie 

en de essentiële 

vaardigheden en kennis in 

geospatiale mapping. De 

actie is een mooi voorbeeld 

van hoe een workshop 

impact kan hebben voor de 

gemeenschap, maar ook 

daarbuiten.  
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Grote Besluiten 
 

Snelverzoeken binnen Europa  
In 2021 werden een aantal problemen met de snelverzoeken geconstateerd. Zo werd van ongeveer 

de helft van de toegezegde snelverzoeken geen verantwoording ontvangen, en kostten 

overboekingen buiten de SEPA-zone veel werklast (met name voor de coördinator en 

penningmeester) en geld (€25,- per overboeking). Om deze problemen aan te pakken is voorgesteld 

niet langer snelverzoeken buiten Europa aan te nemen. Na een succesvolle proefperiode is besloten 

dit voorstel permanent te maken. Door het nemen van dit besluit zien we nu al minder 

administratieve en financiële lasten, en verwachten we ook een toename van het aantal 

verantwoordingen dat wij ontvangen.  

 

Pand en penningen opsplitsen  
Voorheen vielen zaken die betrekking hebben tot het pand en de communicatie met Socius onder de 

verantwoordelijkheid van de penningmeester. In 2021 zijn deze taken van de penningmeester 

losgekoppeld, om zijn werklast te verlagen. De pand-functie is sindsdien gedeeld overgenomen door 

de secretaris en een algemeen bestuurslid.   
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Acties in Cijfers 
Aanvragen 
In 2021 zijn er 259 aanvragen binnengekomen. Daarvan zijn er 47 toegezegd. Onderstaand is 

weergegeven uit welke landen de aanvragen en toezeggingen afkomstig waren.   

 

Aanvragen 

binnengekomen: 

Waarvan 

toegezegd: 

Armenië 1  

Azerbeidzjan 1 1 

Bangladesh 1  

Belize 1  

Burundi 6  

Kameroen 14  

Chili 1 1 

DRC 26 1 

Duitsland 2 1 

Ecuador 1  

Ethiopië 1  

Gambia 1  

Georgië 1  

Ghana 4  

India 7  

Indonesië 1 1 

Kenia 17  

Malawi 35  

Maldiven 1  

Mauritius 1  

Mexico 6 1 

Nederland 53 25 

Nicaragua 1  

Nigeria 4  

Paraguay 1  

Filipijnen 1 1 

Rusland 1 1 

Servië 2 1 

Sierra Leone 2  

Slovakije 1 1 

Tanzania 6 1 

Uganda 54 8 

Oekraïne 1 1 

Venezuela 1  

Verenigd 

Koninkrijk 1  
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Verenigde Staten 2 1 

Zambia 1  

Zimbabwe 9 2 

Zwitserland 1  

 

Snelverzoeken 
In 2021 zijn er 178 snelverzoeken binnengekomen. Daarvan zijn er 34 toegezegd. Onderstaand is 

weergegeven uit welke landen de aanvragen en toezeggingen afkomstig waren.  

 

 

Snelverzoeken 

Binnengekomen: 

Waarvan 

Toegezegd: 

Armenië 1 1 

Barbados 1  

Bosnië en 

Herzegovina 
1 

 

Burkina Faso 1  

Burundi 3  

Kameroen 1  

Colombia 1  

DRC 6  

Hongarije 1  

India 1  

Kenia 43 6 

Malawi 18  

Mexico 1  

Nederland 36 17 

Pakistan 2  

Papua Nieuw-Guinea 1  

Paraguay 1  

Servië 2  

Tanzania 2  

Turkije 1  

Uganda 28 3 

Verenigd Koninkrijk 2 1 

Verenigde Staten 1  

Zambia 1  

Zimbabwe 18 6 

Zuid-Afrika 4  
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Financiën  
Voor het financiële verslag van 2021 verwijzen wij naar onze jaarrekening van 2021. 
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