
Beste vrienden en relaties van Awinbono,       

Allereerst willen wij je een gelukkig en gezond nieuwjaar toewensen. 

We hopen dat al je dromen uitkomen.  

Het bestuur van Stichting Awinbono blijft zich ook in 2019 

onverminderd inzetten om haar doelstelling “het verminderen van 

moeder- kindsterfte in Noord Ghana” te bereiken. Afgelopen jaar was 

een bijzonder jaar voor de Stichting, omdat we de bouw van de 

kraamkliniek in Balungo financieel mogelijk wilden maken. Het 

benodigde bedrag was € 49.500,-, medegefinancierd door Wilde 

Ganzen.  En het is gelukt! We zijn trots op het resultaat. We willen onze 

grote waardering uitspreken voor allen die, op welke wijze dan ook, hebben bijgedragen aan het 

realiseren van deze opgave. Er staan ons weer mooie uitdagingen te wachten. Wij hopen daarin op 

een voortzetting van de samenwerking met jou. 

Aan het einde van 2018 is Marlies Kluiters toegetreden tot het bestuur van de Stichting. We zijn erg 

blij dat zij haar kennis en ervaring met ons wil delen.   

 
Resultaten 2018 

In 2018 heeft de stichting opnieuw mooie resultaten bereikt dankzij de inzet en medewerking van 

velen. Onderstaand hebben we de belangrijkste op een rijtje gezet: 

✓ De consultatiekamer in Bongo is gerenoveerd en vanaf het oktober 2018 worden er 

consulten gedaan. De gehele populatie van Bongo (en omliggende dorpen) maakt hier 

gebruik van.  

✓ De lokale bevolking weet de weg naar de echokliniek, de apotheek en het laboratorium 

inmiddels goed te vinden.  Awinbono Foundation Ghana kan 2018 met een positief resultaat 

afsluiten. De stappen op weg naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid zijn gezet.   

✓ Ernest heeft een maand gewerkt aan het optimaliseren van de processen binnen de kliniek, 

het verstevigen van de banden met de lokale overheden en het treffen van voorbereidingen 

voor de bouw van de kraamkliniek. 

✓ In november/december zijn Willemijn en Monique, twee echo experts, voor Stichting 

Awinbono naar Ghana afgereisd. Zij hebben de lokale staf getraind en ondersteuning 

gegeven aan het verbeteren van de logistiek in de kliniek. Daarnaast heeft Willemijn een 

sponsoractie op touw en kon daarmee een nieuw echoapparaat meebrengen waar we 

superblij mee zijn. Beiden hebben het ‘echte’ Afrika leren kennen en gingen zij naar huis met 

een goed gevoel over wat bereikt is en met een ervaring die zij niet hadden willen missen. 
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Fondsenwervende activiteiten 
Fondsenwerving blijft 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 aantal acties die zijn ondernomen. 

✓ In november hebben Sikko en Jespe Beukema ten 

gunste van Stichting Awinbono de 5895 mtr. hoge Kilimanjaro 

beklommen. Alhoewel beide mannen goed getraind waren, 

kwamen zij met verstramde spieren en knikkende knieën aan. 

Een geweldige sportieve prestatie en een mooi financieel 

resultaat!  

✓ Op de school, Kastanjelaan School Leiderdorp, van de 

kinderen van Willemijn is dit jaar geld verzameld voor stichting 

Awinbono. Er is gespaard voor een ‘Motoking ambulance’ voor 

de kliniek in Balungo. 

✓ In september waren we weer present op de Gemert Mert ‘een bron voor anderen’. Zo ook op de 

jaarlijkse MOV-boekenmarkt. Op deze 2e hands boekenmarkt worden duizenden boeken 

aangeboden. De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen, waar stichting Awinbono er 

één van is. Naast de verkoop van manden etc. ontvingen we een mooie donatie. 

 

Het afgelopen jaar hebben we van diverse mensen en 

organisaties ondersteuning gevraagd en gekregen. Van harte 

willen we onze vaste en nieuwe donoren, zoals o.a. Johanna de 

Grote Donk Stichting MOV Gemert, ZLTO Gemert, 

Verloskundigenpraktijk Clair de Lune, Congregatie Charitas en 

particuliere donoren, 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.    

 

 

 

 

http://www.awinbono.nl/wp-content/uploads/2016/01/WildeGanzen_Logo_2015_CMYK-e1461523948302.png


 
 

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 2019 

Kraamkliniek 
De bouw van de kliniek start begin 2019 als de droge periode in Noord-Ghana begint. We zien er erg 

naar uit. 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. De plattegrond van de te 

bouwen kliniek is te vinden op: www.awinbono.nl  

Daarnaast willen we goede sanitaire voorzieningen realiseren voor bezoekers en poliklinische 

cliënten, maar ook een buitenkeuken bouwen en een verbrandingsoven aanschaffen. Wat verder 

naar de toekomst kijkend is duurzame energievoorziening wenselijk., zoals zonnepanelen.  

 

Vrijwillige echoscopiste 

Gezien het zeer positieve verloop van het bezoek van de twee vrijwillige echoscopistes gaan we op 

zoek naar opvolgsters in 2019. 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. 

 
Contact en informatie 
Wilt u donateur worden? Dan is het goed te weten dat Stichting Awinbono een ANBI-instelling is en 

giften, onder voorwaarden, van uw belastbaar inkomen mogen worden afgetrokken.   

 

Email: info@awinbono.nl  

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