5 dingen die je moet weten
over Ello Mobile
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Profit for non-profit
Ello Mobile is een onafhankelijke vennootschap. Onze winst maken
we integraal over aan 8 sociale en ecologische projecten.

Winstverdeling
De Ello Mobile-klanten bepalen zelf hoe we de winst over de
8 projecten verdelen.

Koning Boudewijnstichting
Ello Mobile selecteert elk project samen met een onafhankelijke
jury van experten, aangeduid door de Koning Boudewijnstichting.

Jaarrekening
We zijn 100% transparant: al onze inkomsten, uitgaven en de
toewijzing van de fondsen maken we bekend aan onze klanten.

Steun al bellend
het goede doel

Web-based businessmodel
Geen Ello Mobile shops. Eén online aanspreekpunt. Simpel en
efficiënt. Want minder werkingskosten betekenen meer winst
voor het goede doel.

Wist je dat Ello Mobile een boom aanplant voor elke
nieuwe klant die zich aansluit? Zo hebben onze gebruikers
al voor ettelijke hectaren nieuw bosgebied gezorgd.
Wil je volgen hoe het bos zich verder uitbreidt?
www.ello-mobile.be/elloplant

Word vandaag nog Ello,
surf naar www.ello-mobile.be

Ben jij een gsm-gebruiker die verder denkt dan zijn factuur lang is? Mooi!
Bij Ello Mobile draait het namelijk niet om opzichtige acties, ingewikkelde
tarieven of bodemprijzen.
Wat is er bij ons dan zo anders? De opbrengst van het gsm-verkeer via Ello Mobile gaat
integraal naar het goede doel. Met het geld dat je toch al betaalt voor je gsm-verkeer
kan je via Ello Mobile organisaties en projecten steunen die zich inzetten voor een betere
leefwereld. Met elk gesprek, elk sms’je koop je een stukje van een levensnoodzakelijke
waterput, een waardevolle strook natuurbied of een mobiel schooltje. Je beschermt er een
waardevol stuk riviernatuur mee aan de Grensmaas of zorgt voor broodnodige toegang
tot water voor een familie in Guinee-Bissau. Kortom: je kiest voor engagement dat écht
meetelt, elke dag opnieuw.

Word vandaag nog Ello,
surf naar www.ello-mobile.be

€ 48.226

Unieke regenwouden van Sumatra

Isolement van
zieke kinderen doorbreken

Mobiele consultatiebus voor dak- en
thuislozen
35 euro om een patiënt de kans te geven op
consultatie te komen in de MEDI-BUS.

€ 39.765
€ 36.381
€ 69.377

Straatkinderen bereiken
in Zuid-Amerika

Bestrijding van Malaria in Oost-Congo
Mensenrechten op de Filippijnen
Persoonlijke ontwikkeling van
jonge Palestijnse vluchtelingen

€ 57.955
€ 52.456
€ 54.148
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Duurzame toegang tot water en hygiëne
12 euro om gedurende één maand een
ganse familie in Guinee-Bissau in dit
waterontwikkelings- en vormingsproject
te betrekken.

€ 70.000

€ 64.724

Water en hygiëne in Guinee-Bissau

Bos & heidenatuur in Averbode

€ 60.000

€ 50.000

€ 40.000

€ 30.000

€0

Onze gecumuleerde steun per project in 2011

€ 20.000

8 projecten die je kunt steunen

Waardevolle riviernatuur in Limburg
7,25 euro om één hectare riviernatuur in ‘Dal
van de Grensmaas’ voor één maand
te beschermen.

Bonobopopulatie aan de Congostroom
beschermen
3 euro om één bonobo gedurende een hele
maand duurzaam te beschermen.

Persoonlijke ontwikkeling van jonge
Palestijnse vluchtelingen
7 euro per maand om het onderwijs en
de opvoeding van Palestijnse jongeren in de
Libanese vluchtelingenkampen te verzekeren.

Mensenrechten op de Filippijnen
5,30 euro per dag voor de optimale werking
van een mensenrechtenteam dat zich inzet voor
het welzijn van Filippijnse vrouwen.

Straatkinderen bereiken in
Zuid-Amerika
100 x 70 euro voor een uitgeruste mobiele
school in Zuid-Amerika.

Weeskinderen in Kinshasa
een thuis geven
1 euro om een weeskind gedurende één dag op
te vangen.

Word vandaag nog Ello,
surf naar www.ello-mobile.be

