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Missie
Stichting Awinbono wil door middel van het opzetten van een echo-, zorg- en kraamkliniek
de algemene gezondheidszorg in de provincie Upper-East in Noord-Ghana verbeteren. Het
doel is het terugdringen van eenvoudig te voorkomen ziekten, het terugdringen van moederen kindersterfte en het geven van betere gezondheidsvoorlichting op scholen.

Steun het afgelopen jaar
Stichting Awinbono heeft in 2018 financiële steun ontvangen van een verscheidenheid aan
personen, bedrijven, organisaties en door verschillende activiteiten. 2018 stond in het teken
van sponsoring zoeken voor de bouw van de kraamkliniek. Daarvoor is de Stichting een
samenwerking aangegaan met Wilde Ganzen. Tevens hebben zich naast het bestuur,
meerdere personen ingezet voor de stichting, onder andere door een bijdrage te leveren aan
evenementen. De bestuursleden hebben voor hun activiteiten geen onkosten gedeclareerd
en geen vergoedingen ontvangen.
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Financiële reportage baten 2018
€
Donaties

Activiteiten

Diversen
Rente
Totaal

Stichting 1% club
Zuster van Charitas
HS Zuyd
Overig
Gemertse Boekenmarkt
Verkoop manden
Beklimming Kilimanjaro
Gemert Bron voor anderen
Youbedo

1.254,00
10.000,00
2.600,00
4.007,50
2.000,00
1.767,47
2.047,50
190,00
18,66
0,00
23.885,13

Donaties
De donaties kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën. Allereerst zijn er donaties
binnen gekomen via de Stichting 1% club. Daarnaast hebben de zusters van Charitas aan het
begin van 2018 een donatie gedaan en heeft de Stichting van Hogeschool Zuyd een donatie
ontvangen. Verder bestaat er een categorie ‘overig’, waaronder onderscheid kan worden
gemaakt tussen:
1. Vaste donateurs: De stichting heeft een groep donateurs die met regelmaat, veelal
maandelijks, een bedrag doneren.
2. Spontane donateurs: De stichting ontvangt ook eenmalige donaties. Dit is vaak na het
versturen van een wervingsbrief of een evenement.

Activiteiten
De stichting heeft een aantal activiteiten gehad gedurende het jaar. Er is geld binnen
gekomen via de Gemertse Boekenmarkt en Gemert Bron voor anderen. Daarnaast heeft de
Stichting zijn eerder ingezette actie voortgezet, de verkoop van Ghanese manden, via
Facebook en markten. Tenslotte heeft de voorzitter van de Stichting in september 2018 de
Kilimanjaro beklommen, waarmee hij ook een bedrag aan donaties heeft gekregen. Meer
informatie over de verschillende activiteiten kunt u lezen op de website www.awinbono.nl
onder het kopje ‘Nieuws’.

Diversen
Sinds 2014 is de stichting gekoppeld aan Youbedo. Dit houdt in dat klanten van Youbedo
ervoor kunnen kiezen om een deel van het aankoopbedrag te schenken aan Awinbono.

Rente
De stichting heeft zowel een lopende- als een spaarrekening. Hierop is het afgelopen jaar
geen wordt rente ontvangen, vanwege de lage rentestand.
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Financiële reportage lasten 2018
Bijdragen Foundation Ghana
Bankkosten
Promotiekosten

Echoapparaat
Kraamkliniek
Webhosting
Drukwerk

Totaal

€
4.779,50
32.568,00
108,00
214,95
314,60
37.985,05

Bijdrage Foundation Ghana
In 2018 is een bijdrage geleverd aan de aanschaf van een nieuw echoapparaat. Verder is er
een bedrag van € 32.568,00 gedoneerd aan Foundation Ghana voor de bouw van de
kraamkliniek. Wilde Ganzen heeft dit bedrag verhoogd met een bijdrage van ruim €
16.000,00.

Bankkosten:
Maandelijks moeten er kosten worden betaald aan de bank voor de beide rekeningen. De
kosten hiervoor zijn gedaald ten opzichte van 2017, dit komt omdat de bank de
standaardkosten heeft verlaagd.

Promotiekosten:
In 2018 heeft de Stichting nieuwe banners laten ontwerpen en drukken. Deze kunnen
worden gebruikt bij markten. Daarnaast zijn er in 2018 kosten gemaakt voor de webhosting,
enerzijds voor de website in Nederland, anderzijds voor de website in Ghana. Voorgaande
jaren werden deze kosten gedoneerd door een van de bestuursleden.
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Conclusie
Zoals in het financieel jaarverslag van 2017 was omschreven, lag de focus in 2018 op de
inzameling van financiële middelen. Eind 2018 is een groot bedrag, ten bate van de bouw
van de kraamkliniek, uitgegeven. Dit heeft als gevolg dat de Stichting een negatieve balans
heeft over het jaar 2018, dit in tegenstelling tot de voorgaande jaren. Dit valt te verklaren
doordat de samenwerking met Wilde Ganzen over 2017 en 2018 liep. Daardoor zijn er
donaties/inkomsten uit 2017 in 2018 pas uitgegeven. Concluderend kan worden gesteld dat
de Stichting een bijzonder mooi jaar achter de rug heeft.
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