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Bestuur
Sikko Beukema (voorzitter) sinds 22 juni 2009
Helma van den Brink (secretaris) sinds 1 januari 2015
Meike Beukema (bestuurslid) sinds 22 juni 2009 (met een onderbreking)
Marlies Kluiters (penningmeester) sinds november 2018
Jaap Scholte (bestuurslid) per 1 december 2019

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 2020 financiële steun ontvangen van een verscheidenheid aan
personen, bedrijven, organisaties en door verschillende activiteiten. 2020 stond in het teken
van sponsoring zoeken voor de inrichting van de kraamkliniek en in het teken van Corona. Er
is in juni 800 euro (in samenwerking met Wilde Ganzen) extra overgemaakt naar de kliniek in
Ghana voor o.a. beschermende middelen en voorlichting m.b.t. Corona. Tevens hebben,
door Corona, de sponsering en het gehele project in 2020 wat vertraging opgelopen.
Voor de inrichting van de kraamkliniek is de samenwerking met Wilde Ganzen gecontinueerd
en ook de Corona vertraging is door de Wilde Ganzen geaccepteerd. Van de grotere, in de
toelichting genoemde sponsoren werd in totaal bijna € 32.000 ontvangen. Daarnaast wordt
de Stichting ondersteund met vaste en incidentele donaties van particulieren. In 2019 was
dit € 7000. Verder ontvingen wij in 2020 een mooi bedrag van De stichting Talent van
€7.900,00 voor training van de staf in Ghana.
Naast het bestuur hebben zich meerdere personen ingezet voor de Stichting, onder andere
door een bijdragen te leveren aan evenementen.
De verkochte manden werden door één der bestuursleden meegenomen uit Ghana en aan
de Stichting om niet ter beschikking gesteld
De bestuursleden hebben voor hun activiteiten geen onkosten gedeclareerd en geen
vergoedingen ontvangen.
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Activiteiten
Ondanks Corona zijn de activiteiten van de Stichting gewoon doorgegaan.
Ook is de verkoop van Ghanese manden, o.a. via Facebook door gegaan. Meer informatie
over de verschillende activiteiten kunt u lezen op de website www.awinbono.nl onder het
kopje ‘Nieuws’.
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.

Financiële vooruitblik
Voor 2021 heeft de Stichting een uitgavenniveau van € 62.130 begroot. Dit betreft enerzijds
de financiering van de inrichting en anderzijds de kosten van training van lokale
medewerkers in Ghana.
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Tot slot
In 2020 lag de focus op fondswerving ten behoeve van de inrichting van de kraamkliniek.
Daarvoor zijn met goed resultaat, diverse sponsoren benaderd. Ongeveer tweederde van de
benodigde middelen is inmiddels ontvangen. In 2021 hopen we, ook met steun van Wilde
Ganzen, de resterende middelen te kunnen werven. De aanvraag bij Wilde Ganzen is
inmiddels ingediend en er is ons wat meer tijd gegund i.v.m. Corona om alle financiële
middelen bij elkaar te krijgen.
Best, januari 2021,
Marlies Kluiters Penningmeester
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