

In 2019 bestaan wij 10 jaar!
Lees meer op www.awinbono.nl

stichting

Wie zijn wij?

Stichting Awinbono is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor verbetering
van de gezondheidszorg in de provincie Upper-East in Noord-Ghana. Ons doel is het
verminderen van moeder- en kindsterfte. Dit willen we bereiken door het duurzaam
opzetten van een echo- en kraamkliniek.
Onze activiteiten zijn in lijn met het beleid van World Health Organization (WHO) de
Sustainable Development Goals (SDG’s). Het doel waarop wij ons richten is “Gezonde
Levens”.
De Stichting werkt nauw samen met haar Ghanese counterpart “Foundation Awinbono
Ghana”.
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Stichting Awinbono is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).
Uw giften aan de Stichting zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Wat zijn onze doelen?
•
•
•
•

Het duurzaam opzetten van een echokliniek, een apotheek en een laboratorium in
Bongo;
Een kraam- en zorgkliniek realiseren in de provincie Upper-East in Noord-Ghana, in
Balungo;
Betrouwbare electriciteitsvoorziening realiseren door het plaatsen van zonnepanelen;
Goede watervoorziening creëren door de aanleg van een waterput.

Wat hebben we inmiddels gedaan?

De stichting bestaat sinds 2009. De echokliniek, een apotheek en het laboratorium zijn
sinds januari 2016 volledig operationeel. De lokale bevolking weet de weg naar de voorzieningen goed te vinden. De echografisten zijn getraind o.a. door twee vrijwillige echo
experts. Zij hebben de lokale staf getraind en ondersteuning gegeven aan het verbeteren
van de logistiek in de kliniek. Daarnaast is een consultatiekamer gerenoveerd en ingericht.
De inwoners van Bongo (en omliggende dorpen) kunnen medisch advies vragen zonder
daar ver voor te hoeven reizen. Intussen zijn er voldoende financiële middelen om de
bouw van een goed ingerichte kraamkliniek te starten.
Om vanuit Nederland makkelijker te kunnen samenwerken is de Foundation Awinbono
Ghana opgericht. Zij draagt ook zorg voor het opbouwen van relaties met andere
instellingen, zoals het ziekenhuis, verloskundigen etc.

Wat kunt u doen?

We zien erg uit naar de realisatie van de
kraamkliniek. De kliniek biedt toegang voor
de bevolking van Balungo en de omringende
dorpjes, maar het is de verwachting dat er ook
cliënten uit Burkina Faso zullen komen. We
streven naar duurzame energievoorzieningen
en goede sanitaire voorzieningen om een goed
ingerichte kraamkliniek te realiseren. Daarnaast
willen we nog graag een buitenkeuken
aanleggen en een eigen moestuin. Bij het
verwezenlijken van deze projecten is uw hulp
van harte welkom! Wij staan aan het begin van
een lang traject, waarbij we alle vorm van hulp
kunnen gebruiken. Deze hulp kan bestaan uit
financiële steun, materiële donaties en door
middel van delen van kennis en connecties. We
doen mee met de webboekshop “Youbedo”
(www.youbedo.com). Bij elke bestelling van
boeken wordt een deel geschonken aan het
goede doel dat de koper kiest.

Alvast bedankt voor uw hulp!

