
iMPACT direct
C H A N G E  T H E  S T O R Y  O F  G I V I N G

iMPACT direct verbindt donateurs en Afrikaanse
goede doelen met succesvolle lokale oplossingen.
Dat doen we door rechtstreeks doneren aan hun
projecten mogelijk te maken. Op deze manier,
bereikt jouw donatie meteen meer mensen en heeft
het meer impact.

ONZE MISSIE
Lokale oplossingen van professionele Afrikaanse
goede doelen zijn goedkoper, beter en duurzamer.
Lokale goede doelen maken 70% van alle impact
binnen ontwikkelingshulp, maar ontvangen maar
2% rechtstreeks van het wereldwijde hulpbudget.

ONZE AANPAK

Stel je voor hoeveel impact we zouden kunnen
maken wanneer lokale goede doelen meer dan die
2% krijgen! 

Meer over ons en de projecten:  https://impactdirect.eu/nl

In de landen waar we werken selecteren we 
zorgvuldig professionele goede doelen.
Deze doelen verbinden wij aan donateurs via 
onze website, het aanschrijven van fondsen 
en via (online) events.
95% van alle donaties gaan rechtsreeks naar 
Afrikaanse goede doelen met succesvolle 
 oplossingen, die met meer budget meteen 
meer mensen kunnen bereiken. Dat betekent 
dus snel meer impact!

En dat is precies wat iMPACT direct doet:



iMPACT direct
D I R E C T E  D O N A T I E ,  D U I D E L I J K E  I M P A C T

ONZE PARTNERS
12+ partners doneren een percentage van hun
inkomen of winst, of delen hun tijd of expertise,
waaronder: 

ONZE RESULTATEN
19 projecten in Ghana en Kenia
€88.760 aan donaties
5.637 levens verbeterd

Dit zijn onze resultaten van 2 jaar iMPACTdirect. Ons doel voor 2024 is om, samen met onze partners en donateurs, 
minimaal €1 miljoen te werven, waarmee we 65 lokale goede doelen steunen, die samen 90.000 mensen kunnen helpen.

JOIN IMPACT

 
Voor meer informatie of een ontmoeting met een van de lokale goede doelen 

neemt u contact op met inemarie@impactdirect.eu of 06-2340 6510

We kijken graag samen met u hoe een 
samenwerking eruit kan zien en wat we voor jullie 
kunnen betekenen. 
Doneer ook een percentage van de jaaromzet aan 
een project of thema. 
Of doe eenmalig een donatie.  

Donaties komen direct ten goede aan mensen die 
onder de armoedegrens leven. Voor gemiddeld 
slechts €15 per persoon zijn mensen geholpen met 
duurzame oplossingen op het gebied van inkomen, 
klimaat en onderwijs.

Maak samen met ons het verschil!

Of ga naar https://impactdirect.eu/join/ 
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