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Beste vrienden en relaties van Awinbono,
Allereerst willen wij jullie allemaal een gelukkig
en gezond nieuwjaar toewensen. We hopen dat
al jullie dromen uitkomen. Het bestuur van
Stichting Awinbono blijft zich onverminderd
inzetten om haar doelstelling “het verminderen
van moeder- kindsterfte in Noord Ghana” te
bereiken. Er staan mooie uitdagingen te
wachten. Wij hopen daarin op een voortzetting
van de samenwerking met jullie.
Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar
waarbij we tegelijkertijd terugkijken op het jaar 2017.

Resultaten 2017
In 2017 heeft de stichting opnieuw mooie resultaten bereikt dankzij de inzet en medewerking van
velen. Onderstaand hebben we de belangrijkste op een rijtje gezet:
✓ In maart is de waterpomp aangelegd op het terrein waar de kliniek gebouwd gaat worden in
Balungo. Het grondwaterpeil bevond zich op 27 meter diepte.
✓ Met de opbrengsten van o.a. de Eshofmarkt zijn er twee polikliniekkamers gebouwd. De
hiervoor gebruikte stenen zijn lokaal handgemaakt. Dit klinkt mooier als dat het is. Het is
een langdurig proces waarbij de regentijd een rol speelde.
✓ De gemeente van Balungo heeft de vergunning verleend voor de bouw van de kraamkliniek.

✓ Steeds meer mensen vinden de weg naar de echokliniek, de apotheek en het laboratorium.
Het lijkt erop dat Awinbono Foundation Ghana 2017 met een klein positief resultaat kan
worden afgesloten. De eerste stappen op weg naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid zijn
gezet. Tot nu toe zijn we erin geslaagd om personeel met de juiste kwalificaties te vinden.
Dat blijft echter ook in 2018 een uitdaging.

Fondsenwervende activiteiten
Fondsenwerving is een belangrijke activiteit. Het aanspreken en mobiliseren van mensen en
organisaties om een goed doel te steunen met geld, kennis, tijd en morele steun vereist
doorzettingsvermogen. Hieronder een greep uit de acties die zijn ondernomen.
✓ In november mochten we een stand plaatsen op het jaarlijkse symposium van de BEN
(Beroepsvereniging Echoscopie Nederland). Het
was een succesvolle bijeenkomst waar we de
doelstellingen van de stichting goed onder de
aandacht hebben kunnen brengen. Tijdens het
symposium is ook getracht om vrijwillige
echoscopisten voor de echokliniek te werven, die
hun ervaring willen delen. Dat heeft positieve
reacties opgeleverd die in 2018 geeffectueerd
kunnen worden.
✓ Al jaren zijn we vertegenwoordigd in Gemert. Zo
mochten we tijdens de jaarmarkt weer een kraam
bezetten op de Gemert Mert ‘een bron voor
anderen’, en waren we vertegenwoordigd op de
MOV-boekenmarkt in Gemert om de Stichting daar
onder de aandacht te brengen.
Naast de verkoop van manden etc. ontvingen we
een mooie donatie.
✓ In het vaktijdschrift ‘Nataal’, hét vakblad voor de zorgverleners rond de pre- en postnatale
zorg heeft Meike in de rubriek ‘Uit het hart’ een stuk geschreven over hoe het is om te
bevallen in Noord-Ghana en de doelstelling van de stichting.
✓ In december waren we aanwezig op twee markten, nl. op de UWC (Internationale School) in
Maastricht en op de kerstmarkt in Maassluis. Tijdens beide markten bleken de manden een
groot succes en is er goed verkocht.
✓ Stichting Awinbono was één van de goede doelen voor de kerstpakketten actie van de
Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Zuyd. Velen doneerden hun kerstpakket aan de
stichting, waarmee een heel mooi bedrag werd opgehaald.

✓ We zijn er als stichting zeer erkentelijk dat ‘Stichting Calebas’ een substantieel geldbedrag
heeft gedoneerd. Stichting Calebas is inmiddels opgeheven. Van deze donatie wordt de
geplande overdekt wachtruimte, een zogenaamde summerhut, gebouwd. Vanwege de hoge
temperaturen in Noord-Ghana, is beschutting tegen de zon geen luxe, maar echt
noodzakelijk.
Het afgelopen jaar hebben we van diverse mensen en organisaties ondersteuning gevraagd en
gekregen. Van harte willen we onze vaste en nieuwe donoren, zoals MOV Gemert, ZLTO Gemert,
Verloskundigenpraktijk Clair de Lune, Congregatie Charitas en particuliere donoren, graag bedanken
voor hun giften en hopen dat ze dat ook in de toekomst willen blijven doen.

Samenwerking
De samenwerking met Wilde Ganzen is voor ons van groot belang. Zij verhogen de fondsen die we
werven met 50%. Elke euro is dus € 1,50 waard! Voor de bouw van de kliniek, die begroot is op
€ 50.000,-, hebben we opnieuw een aanvraag gedaan. We zijn
heel blij te kunnen melden dat we voor de bouw van de kliniek
opnieuw gesteund worden. Dit jaar, 2018, gaan we ons
volledig inzetten om het benodigde bedrag in te zamelen.
Al enige tijd is Stichting Awinbono aangesloten bij het platform 4morgen. 4morgen werkt samen met
grote winkelketens. Als u winkelt via de site van 4morgen, gaat
er een percentage van uw aankopen naar een persoonlijk
gekozen goede doel. Wilt u een nieuwe aankoop doen, of doet
u boodschappen online, kijk dan eens op de site van 4morgen hoe u op een gemakkelijke manier geld
kunt doneren aan Stichting Awinbono!
Koop je wel eens boeken online? Bestel ze dan bij Youbedo! Zij doneren
tot 12% aan een goed doel dat jij kiest. Tegen dezelfde prijs
en levertijd.

Plannen voor 2018
Echokliniek
Steeds meer vrouwen vinden hun weg naar de echokliniek. Om meer vrouwen baat te laten hebben
van deze service willen we een vervoersdienst opzetten. Er rijden weinig bussen in het gebied, dus
veel mensen moeten een behoorlijke afstand lopen.
Kraamkliniek
De bouw van een volwaardige kraamkliniek is het volgende doel. Dat betekent dat de komende
periode vooral in het teken van fondsenwerving staat. In de kraamkliniek komen verloskamers, een

kraamkamer, een behandelkamer en een kamer voor dagopnames. 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.
Door de bouw van de kliniek worden ziekenhuisbevallingen gestimuleerd. Hierdoor vinden minder
bevallingen door onbekwame hulpen en in onsteriele thuissituaties plaats, met alle complicaties van
dien. Er zullen naar schatting +/- 25 bevallingen per maand gedaan worden. In een later stadium
willen we realiseren dat kraamvrouwen 24 uur opgenomen blijven ter observatie van moeder en
kind. De plattegrond van de te bouwen kliniek is te vinden op: www.awinbono.nl

Tot slot
Uitbreiden bestuur
Zoals u wellicht bekend bestaat het bestuur van Stichting Awinbono bestaat uit vier leden die zich
vrijwillig inzetten voor deze Stichting. We willen graag het bestuur uitbreiden met een bestuurslid
voor de portefeuille PR en communicatie.

Vrijwillige echoscopiste
Daarnaast heeft het bestuur besloten op zoek te gaan naar vrijwillige echoscopistes voor de
echokliniek. We bieden ze een kans om hun kennis en ervaring te delen en de mogelijkheid de lokale
bevolking en Ghana te leren kennen.
Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die mogelijk interesse heeft in deze functies, lees dan verder
op onze website voor meer informatie.
Wilt u donateur worden? Dan is het goed te weten Stichting Awinbono een ANBI-instelling is en
giften, onder voorwaarden, van uw belastbaar inkomen mogen worden afgetrokken.

Contact en informatie
Email: info@awinbono.nl
Website: www.awinbono.nl
Met hartelijke groet
Helma van den Brink, secretaris

Facebook: https://www.facebook.com/stichting.awinbono

