Jaaroverzicht 2019 Stichting Awinbono
Beste vrienden van Awinbono,
Terwijl er een pandemie gaande is door het Corona-virus, kijken we terug op 2019 en zien we dat
onze activiteiten voor de bevolking van Bongo zijn vruchten af gaat werpen. Zowel de echokliniek, als
de apotheek en het laboratorium laten een mooie groei zien in het aantal
cliënten. Ook het aantal consultaties van de, in januari 2019 geopende
OPD, vertoonde een toename van cliënten. De verwachting is dat de
kliniek nog niet zijn volle potentieel heeft bereikt en zal toenemen.
In 2019 bestond de stichting 10 jaar. Jaren van pionieren en langzaam
maar zeker werken aan projecten om de wens om de moeder -en
kindersterfte naar beneden te brengen, tot uitvoering te kunnen brengen.
De bouw van de kraamkliniek “Menesto Medical Center” is nagenoeg gerealiseerd. De bakstenen zijn
handmatig gemaakt en gebakken door de Ghanese zon.
Er is hard gewerkt!

Aan het einde van 2019 heeft Lieneke van den Brink haar functie als penningmeester neergelegd en
is Jaap Scholten toegetreden tot het bestuur. We bedanken Lieneke voor haar jarenlange inzet.

Resultaten 2019
Er zijn opnieuw mooie resultaten bereikt dankzij de inzet en medewerking van velen. Onderstaand
hebben we de belangrijkste resultaten op een rijtje gezet:
✓ Het gebouw, de kraamkliniek in Balungo staat er en is inmiddels ook omheind, zodat de
dieren uit de omgeving niet zomaar het terrein van de kliniek op kunnen lopen.
✓ Er is een mooie toename van het aantal cliënten te zien die de faciliteiten in Bongo
bezoeken (zie grafieken www.awinbono.nl ).
✓ Ernest en Meike hebben het project bezocht en vooral veel aandacht gegeven aan het
verstevigen van de banden met de lokale overheden en andere zorgaanbieders.
✓ Tijdens het BEN-symposium zijn de echoscopisten door Meike geënthousiasmeerd over het
geven van een echoscopie training aan het personeel in Ghana. Wederom is uit dit contact
een echoscopiste geworven. Zij gaat, op vrijwillige basis, personeel trainen in Ghana.

Fondsenwervende activiteiten
Fondsenwerving is een belangrijke, niet gemakkelijke activiteit. De projecten worden groter en dat
vraagt ook om meer financiële ondersteuning. We zijn erg blij dat we in 2019 versterking hebben
gekregen van Jaap Taal, als fondsenwerver.

Zo heeft hij er o.a. voor gezorgd dat er fantastische donaties zijn gedaan door: Stichting Mundo
Crastino Meliori, Stichting Talent, Montfortanen Nederland, Johanna Donk-Grote Stichting en
Triodos Foundation. Een groot deel daarvan wordt benut voor de bouw van de kliniek een kleiner
deel is voor opleidingen van personeel.
Daarnaast zijn er bijdragen ontvangen van:
✓
Van ‘Samen Verder’ in totaal een bedrag van €5000. Met dit bedrag zal een
septic tank en toiletvoorziening worden aangelegd.
✓
een cheque van € 3000 van Re-Sell uit ’s Gravenzande.
✓
In september 2019 de opbrengst van de koffieverkoop tijdens de
Wereldmarkt Nuenen!
Het afgelopen jaar hebben we van veel mensen en organisaties ondersteuning gevraagd en
gekregen. Heel erg bedankt voor alle steun en medewerking!

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 verdere inrichting van de
kraamkliniek en het terrein hebben we opnieuw een aanvraag
gedaan. We zijn heel blij te kunnen melden dat we opnieuw gesteund worden.

Onze plannen voor 2020
Kraamkliniek
Natuurlijk zullen we de reguliere activiteiten voortzetten. Onlangs is weer een vrijwillige
echoscopiste naar Bongo afgereisd om een training te verzorgen. We zien erg uit naar de realisatie
van de kraamkliniek, die toegang moet bieden voor de bevolking van Balungo, de omringende
dorpjes en wellicht Burkina Faso. Het gebouw staat er, maar daarmee zijn we er nog niet. Nu gaat het
nog om de inventaris: verloskundige inrichting/instrumenten, tafels, bedden, stoelen, toiletten, etc.
Alles wat nodig is in een normale kliniek. De verwachting is om eind 2020 feestelijk te kunnen
openen.
Zodra de kliniek in gebruik is, is het de wens om op de grond rond de kliniek eigen groente te gaan
verbouwen. Als voeding voor de moeders die in de kliniek verblijven. Ook de opslag van regenwater
in grote tanks en het plaatsen van zonnepanelen zijn een onderdeel van het gehele plan. Kortom, er
gaat nog van alles gebeuren.

Contact en informatie
Heeft u of heb jij interesse in het werk van Awinbono of heb je interessante tips voor onze
fondsenwerving, dan stellen we contact zeer op prijs via: 06 246 765 59.
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

