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ING zoekt een reisduo voor reis naar
Madagaskar voor UNICEF
ING is op zoek naar een energiek reisduo voor een reis naar Madagaskar
voor UNICEF. Het duo gaat als ambassadeur van de Spaarrekening voor
UNICEF ervaren wat UNICEF heeft kunnen doen met de bijdragen van ING
klanten en wat dat voor de kleuters in Madagaskar betekent. ING klanten die
een Spaarrekening voor UNICEF hebben ondersteunen automatisch het
werk van UNICEF in Madagaskar. In totaal is al € 1.663.622,- gedoneerd aan
het UNICEF project in Madagaskar.

De hele reis wordt vastgelegd op video zodat andere geïnteresseerden in de Spaarrekening voor

UNICEF kunnen zien hoe UNICEF met de donaties zoveel mogelijk kleuters in Madagaskar

naar school helpt.  De medewerkers van UNICEF in Madagaskar willen met deze reis een zo

compleet mogelijke indruk geven van het effect van kleuteronderwijs op de kinderen, hun

ouders en de gemeenschap waarin zij leven. Madagaskar is een zeer arm land. Slechts 10

procent van de kleuters kan naar de kleuterschool en de meeste mensen hebben geen toegang

tot schoon drinkwater. Dankzij de Spaarrekening voor UNICEF kunnen 1.280 kleuters nu naar

de kleuterschool die in hun dorp is gebouwd. Meer dan 16.000 kleuters hebben nu beter

onderwijs doordat hun leerkracht is getraind en er leermaterialen zijn geleverd. UNICEF

Madagaskar organiseert de reis ter plaatse en begeleidt deze.

UNICEF en ING

Goed onderwijs wordt wereldwijd gezien als de beste manier om armoede te bestrijden. Samen

met UNICEF wil ING jongeren in staat stellen om hun eigen toekomst én die van hun

leefomgeving te verbeteren. Klanten van ING kunnen sparen en daarmee tegelijk UNICEF

ondersteunen. ING doneert 0,10% op jaarbasis aan UNICEF over het gemiddelde totaalsaldo

van alle Spaarrekeningen voor UNICEF aan het kleuteronderwijsprogramma in Madagaskar.

Goed om te weten: de ING donatie gaat niet ten koste van het spaarsaldo en rente.

Voor meer informatie over de campagne, bekijk hier het filmpje
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https://m8hd4dhwjps9.pr.co/


OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

ING migration
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