Jaaroverzicht 2020 Stichting Awinbono
Beste vrienden van Awinbono,
Nu, aan het begin van een nieuw jaar, is het goed om terug te kijken wat zich in 2020 allemaal heeft
afgespeeld binnen onze stichting. Alhoewel het door Covid 19 niet mogelijk was af te reizen naar
Ghana, zijn er op diverse fronten mooie resultaten bereikt.
We mogen ons prijzen dat in Ghana, hoewel ook daar zeker
een aantal coronadoden te betreuren zijn in de nabije
omgeving van de kliniek in Bongo, de activiteiten in de
echokliniek grotendeels door konden gaan.
Door Wilde Ganzen zijn we benaderd om een ‘tussentijds’
project te doen rondom de pandemie. Wij hebben ervoor
gekozen om deze kans te benutten. Zo konden we
voorlichting over Covid 19 geven in Bongo e.o. en in de
echokliniek. Zwangeren die voor een echo kwamen, kregen
een mondmasker en antibacteriële zeep mee. We hebben
middels dit project 200 zwangere vrouwen kunnen bereiken.
We willen daarmee, ook in het algemeen, onze dank uitspreken over de wijze waarop Wilde Ganzen
ons in staat stelt onze projecten te realiseren.
Het bijzondere jaar 2020 is ten einde. Wat zal 2021 ons brengen? We verwachten de kraamkliniek
“Menesto Medical Center” in Balungo medio dit jaar te kunnen openen. Dit alles is alleen maar
mogelijk dankzij de financiële giften van velen. We willen hierbij dan ook alle sponsoren, groot en
klein, bedanken voor hun bijdrage.

Resultaten 2020
Ondanks dat we weinig hebben kunnen doen, zijn er ook dingen die we wel hebben kunnen doen. Er
was veel contact met het personeel van de kliniek met name over de corona maatregelen: niemand
mag onaangekondigd de kliniek binnen lopen, iedereen moet bij binnenkomst de handen wassen en
het personeel draagt handschoenen en geïmproviseerde mondmaskers. De kliniek, met uitzondering
van de echokamer en de apotheek, is tijdelijk gesloten in april/mei, maar na invoering van
voorzorgsmaatregelen weer operationeel.

➢ Net voor de uitbraak van de Corona -pandemie is Helmi de Smeth afgereisd naar Bongo. Als
ervaren echoscopiste heeft zij het personeel van de kliniek en het plaatselijke ziekenhuis
begeleidt in het vak van de echoscopie. Zowel voor Helmi als voor de deelnemende dames
een hele ervaring. U leest haar ervaringen op onze website.
✓ Door de extra gelden van Wilde Ganzen is er voorlichting gegeven in 45 communities in
Bongo District, bij 19 registratiecentra en bij 9 middelbare scholen. Dit is een prachtig
resultaat! Met grote dank aan het voorlichtingsteam van de kliniek!
✓ Met de donatie van Triodos Foundation kon Janet, die al vanaf het begin van het ontstaan
van de kliniek bij ons werkt, de opleiding voor laborante doen.
✓ Vanuit Stichting Talent hebben we een donatie ontvangen waarmee een hematologie
analyze machine is aangeschaft. Deze machine is zeer belangrijk voor de kliniek. Zo kan er
bijvoorbeeld een ijzertekort of een bacteriële infectie mee worden gediagnosticeerd, wat
helpt bij de adequate behandeling van patiënten.

De deelname aan markten en o.a. het BEN-symposium t.b.v. fondsenwerving heeft in 2020 niet
plaats kunnen vinden. Heel erg jammer dat we onze stichting op die manier niet verder hebben
kunnen promoten. We hopen dat die activiteiten dit jaar weer opgepakt kunnen worden.

Fondsenwerving
Fondsenwerving is een belangrijke activiteit en we zijn erg blij dat we in 2020 Betty Jelier, als
fondsenwerver, aan ons hebben kunnen binden. Zo heeft zij er o.a. voor gezorgd dat er fantastische
donaties zijn gedaan door onderstaande organisaties:

We zijn dankbaar dat we het afgelopen jaar van veel mensen en

organisaties ondersteuning gevraagd en gekregen hebben. Heel
erg bedankt voor alle steun en medewerking!
Een fondsenwervende activiteit die wel gewoon doorgaat, is de
verkoop van de manden. Er zijn weer mooie handgemaakte manden uit
Ghana op voorraad. De grote manden kosten € 25,- voor de kleine
manden vragen we € 15,-. U kunt ze in overleg ophalen of ze worden
naar u opgestuurd. (Verzendkosten € 4.75, - DPD).

Onze plannen voor 2021
Kraamkliniek
Natuurlijk zullen we de reguliere activiteiten in Bongo voortzetten. Daarnaast zien we erg uit naar de
opening van de kraamkliniek, die toegang moet bieden voor de bevolking van Balungo, de
omringende dorpjes en wellicht Burkina Faso. Het gebouw staat er en is ingericht met het benodigde
meubilair. De rest van de inventaris, zoals de verloskundige inrichting/instrumenten wordt de
komende maanden gekocht. De verwachting is om medio 2021 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 onderdeel van het hele
plan.

Vacature bestuur
Voor de uitbreiding van het bestuur zoeken we een bestuurslid voor de portefeuille PR en
communicatie. Weet u iemand die ons wil helpen om onze doelen te realiseren of wilt u dit graag zelf
doen, neem dan contact met ons op: 06 246 765 59

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:
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

