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201 projecten gesteund, 
1005 mensen reeds geholpenAantal 

landen 

26 €35,725
is de social impact van 
€20,000!

Sawadee & Wakibi
Feiten en cijfers t/m 31 oktober 2020

Gemiddeld steun 
je met iedere lening

5 mensen

Onderwijs
Transport
Huisvesting

Landbouw
Voedsel
Kunst



Primaire categorieën zijn 
scholing, huisvesting en 
transport



Impact van Sawadee
Hoe, waar en wat

28% 
Huisvesting

Verbeteren 
woonhuis

badkamer, toilet,
bouwmaterialen

28% Afrika
Kenia, 

Oeganda, 
Ghana, Togo 

en 
Mozambique

21% Scholing

Kinderen, klein-
kinderen,
studenten

19% 
Transport

Motor, auto,
 taxi, 

onderdelen

189 
individuen

12 groepen

54% man
46% 

vrouw

16% Voedsel
12% 

Landbouw
4% Kunst 

22% Azië
Vietnam, 

Cambodja, 
Tonga, 

Oost-Timor 
en India

32% Midden en 
Zuid Amerika
Guatemala, Peru,
Bolivia, Ecuador,

Costa Rica,
Honduras, 
Brazilië, El

Salvador en
Colombia

18%
Midden Oosten

&
Eurazië



Totaal uitgeleend bedrag 
is € 35,725
per 31 oktober 2020
(Per 30 april 2020: €28,700)

55% man
45% vrouw



€4.000,- 
donatie

 aan stichting 
Wakibi voor 

verdere groei en 
dekken kosten 



Impact Sawadee
Wereldkaart



Terug-
betalingen 

worden 
weer 

uitgeleend

60 ondernemers 
hebben hun 

lening al volledig 
terugbetaald

(April 2020: 17)



Akouvi (Togo)

Dit is Akouvi van 55 jaar oud uit Kégué 
inTogo. Ze heeft een eetkraam op de 
wekelijkse markt. Sawadee heeft haar met 
€200 geholpen om meer sla, eieren, 
mayonnaise en pasta te kopen. Dit heeft ze 
inmiddels grotendeels terugbetaald.



Hà (Vietnam)

Hà, uit Thanh Hoá in Vietnam, is 
43 jaar oud en haar kinderen gaan 
naar school. 

Met €200 van Sawadee kan ze 
lesgeld en boeken kopen.



Monte Azul Groep (Brazilië)

Leandro, aan de rechterkant, is de leider van deze groep. Hij is alleenstaand en woont samen met z’n moeder in de 
buitenwijken van São Paulo. Hij werkte bij een electrotechnisch onderhoudsbedrijf maar is als gevolg van COVID-19 
ontslagen. Nu werkt hij als taxichauffeur. Sawadee heeft de groep ondersteund met €200 waarmee hij de auto kan 

onderhouden en z’n gasten van mondkapjes en ontsmettingsmiddelen kan voorzien. 



Word lid van 
de groep 

“wakibi” op

Namens alle 
ondernemers 

Bedankt!


