Algemeen jaarverslag 2013
Stichting Leonechild
voorwoord
Leonechild is een stichting, opgericht in november 2007. De stichting bestaat uit een
driehoofdelijk bestuur: Paul van Wilgen (voorzitter), Bianca Pijl (secretaris)
Simon van Huis (penningmeester). In Sierra Leone wordt de stichting vertegenwoordigd door
David Johnson. Het bestuur volgt en beheerst de werkzaamheden vanuit Nederland en zorgt
voor ondersteuning via particuliere initiatieven, donateurs en subsidieverstrekkers.

Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag zijn het moeilijke tijden in Sierra Leone.
Na Guinee en Liberia is ook Sierra Leone hard getroffen door een Ebola uitbraak. Vele
slachtoffers maar vooral de ontwrichting van het land waarvan de bewoners het toch al zo
zwaar hebben. We hopen dat alles binnen korte tijd goed zal aflopen. Dit blijft voor ons als
Nederlandse stichting een reden om vol enthousiasme te doen wat we kunnen doen. In dit
jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten over 2013.
We kunnen zeggen dat we het goed doen! De doelen die we ons gesteld hebben (de
wekelijkse lunch) zijn bereikt en financieel doet de stichting het goed. Ook zijn er zaken die
minder goed zijn verlopen (de scholarships). Hiervan vindt u in dit jaarverslag een analyse.
Verder vindt u in dit jaarverslag een overzicht
van de acties en werkzaamheden. Wij vinden
het belangrijk door middel van dit jaarverslag
aan iedereen, maar vooral aan diegenen die
op wat voor wijze dan ook aan onze stichting
hebben bijgedragen, volledige transparantie
te geven over de financiën en de lopende
projecten. Bij vragen zijn wij uiteraard altijd
direct of via de mail te bereiken.
Voor meer informatie kunt u ook kijken
op onze website: www.leonechild.nl.
Tevens kunt u vrienden met ons worden
en ons op die manier volgen via Facebook:
Leonechild.nl

Op de foto onderaan de pagina ziet u hoe de kinderen op vrijdag met hun bordjes,
schaaltjes en bakjes naar school komen. Hierin komt de rijst + saus van groente en
gedroogde vis. Voor de schoolkinderen elke keer weer een klein feestje.
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Stichting Leonechild is opgericht dd 16 november 2007.
En is statutair gevestigd in Groningen. De stichting is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer:
02101398 Stichting Leonechild heeft de ANBI status.

scholarships
In 2011 is Leonechild gestart met het aanbieden van schoolbeurzen aan kinderen, die talentvol
zijn, maar om financiële reden niet verder kunnen leren. Aan het eind van de primary school
wordt op basis van het staatsexamen bepaald wie de hoogste cijfers hebben en of ze in
aanmerking komen voor een beurs. Criteria hiervoor zijn:
1.
2.
3.

de ouders zijn zelf niet in staat zijn de school te betalen voor hun kinderen
de ouders zijn gemotiveerd hun kinderen te ondersteunen
de kinderen dienen uiteraard zelf gemotiveerd te zijn. Naast schoolgeld
en boekengeld krijgen ze ook een fiets.

- schooljaar 2011-2012 hebben we vijf kinderen een scholarship en een fiets gegeven.
- schooljaar 2012-2013 hebben we voor nieuwe 2 kinderen een scholarship en een fiets betaald.
- schooljaar 2013-2014 zijn er twee verlengde, vier nieuwe scholarships en vier fietsen verstrekt.
Al tijdens het eerste schooljaar 2011-2012 op de secundary school blijkt het dat veel kinderen
het moeilijk hebben. Kinderen stoppen snel, de redenen zijn soms duidelijk (kinderen moeten
aan het werk, de ouders zijn overleden en kinderen moeten verhuizen naar familie elders
(zie kader) of er zijn andere redenen waardoor ze niet in staat zijn de school te vervolgen.
Deze uitval en het verdwijnen van de kinderen bleek in sommige gevallen moeilijk te
achterhalen. Ook de contacten met de scholen lopen moeizaam. We hebben daarom besloten
geen vervolg te geven aan dit project. De kinderen die momenteel nog een scholarship hebben
blijven wij financieren tot ze zijn afgestudeerd (of gestopt) maar we kennen geen nieuwe
scholarschips meer toe.

Scholarships
Eén van de eerste scholarship studenten begon vol enthousiasme
aan zijn secundary school. Elke dag kwam hij bij Johnson langs om
daar zijn huiswerk te maken en Johnson te helpen met van alles en
nog wat. Hij was een pientere, serieuze en hard werkende jongen,
met potentie! Hij greep deze kans met beide handen aan.
Helaas op een dag bleef hij weg. Johnson ging naar zijn huis om
te checken of hij misschien ziek was? Het bleek dat zijn vader
was overleden en dat de zus van zijn overleden vader wilde dat
hij meeging met haar, naar haar dorp om te werken op het land...
Dit zijn onvoorziene factoren, waar we geen invloed op hebben.
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lunches
Het primaire doel van de stichting is altijd geweest het verzorgen van lunches op twee
basisscholen in Freetown (SL). Deze scholen krijgen om de week op vrijdag een
voedzame lunch. De ene school heeft ongeveer 800 kinderen en de andere school
1000 kinderen. Al jarenlang is dit inmiddels een vast gebruik geworden en op beide
scholen een feest voor met name de kinderen. Wij hebben in vorige jaarverslag
beschreven de positieve invloeden die dit heeft op het schoolverzuim en de kwaliteit
van leven. Johnson schakelt bij de lunches een vaste groep marktlieden, vissers en
kookvrouwen in en deze laatste groep krijgt hiervoor een vergoeding. We bieden de
lunches nu al meer dan 6 jaar aan en we zijn trots op de wijze waarop dit al die
jaren loopt!
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Fondswerving & activiteiten
Ook in 2013 hebben we veel hulp gehad van donateurs, vrijwilligers en andere organisaties.
Hieronder vindt u een opsomming van verschillende acties in 2013. Bij voorlichting op scholen
of bij andere activiteiten heeft ook Kris Eze meegewerkt. Hij is opgegroeid in Sierra Leone en
vertelt over zijn leven als kind in Sierra Leone. Dit is voor kinderen (en volwassen) in Nederland
zichtbaar imponerend en leerzaam. Door middel van voorlichting geven wij onze donateurs,
kinderen en anderen in Nederland inzicht in de de doelstelling van onze stichting die wij alleen
kunnen realiseren door hun medewerking.
Hieronder volgt een opsomming met soms een kort verslag van de diverse activiteiten in 2013.
Een verdere detaillering van de diverse opbrengsten vindt u terug in het financiele jaarverslag.
Boekenbeurs
De personeelsvereniging van een overheidsinstelling organiseert al enkele jaren een
boekenbeurs voor Leonechild. Het idee is simpel, mensen nemen een gelezen boek mee naar
hun werk in plaats van deze in de boekenkast te zetten. Een collega koopt dit boek voor een
euro en de opbrengst komt ten gunste van de stichting. Ook Leonechild en haar
sympathisanten leveren uiteraard regelmatig boeken aan.

Bierfestival
Ook dit jaar was Leonechild weer present op het jaarlijkse Bierfestival in de Martinikerk. Op dit
tweedaagse festival werd door vrijwilligers weer gehaktballetjes verkocht. Het leverde naast een
mooie bijdrage ook de nodige PR op.
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Spaardoosjes
De Borgmanschool (locatie Jacobijnerstraat) heeft meegedaan aan de spaardoosjesactie. Voor
de kerstvakantie heeft Leonechild een powerpoint-presentatie gegeven aan alle klassen over
hoe het leven en onze scholen er in Sierra Leone uitzien en het doel van de actie. Na de vakantie
zijn alle spaardoosjes door de kinderen weer mee naar school genomen.

Tierlantijn
Tierlantijn is een leuk winkeltje in de Kerkstraat 70 te Hoogkerk. Op de toonbank
staat een spaardoosje van Leonechild dat al de nodige euro’s heeft opgeleverd.

PUUR
Ook bij PUUR Folkingestraat heeft lange tijd in 2013 een spaardoosje op de toonbank gestaan.
Bezoekers kregen bij hun broodjes in de PUUR een kaartje met informatie over de stichting.

Spontaan
Ook in 2013 waren er kinderen en volwassenen die spontaan een spaardoosjesactie begonnen.
Er zijn nog steeds voldoende spaardoosjes voorradig dus u kunt er ook eentje opvragen voor bij
u op tafel.

Leonechild sportief
Deelnemers aan de marathon van Amsterdam hebben er een sponsorloop voor onze stichting
aangekoppeld.

Afscheid
Het afscheid van een onze donateurs bij zijn werkgever leidde tot een spontane
inzamelingsactie onder het personeel voor onze stichting.
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Maatschappelijke stage
De maatschappelijke stage van Yu Jo Tseng en Anna
Zanimonskaya (van de Internationale school te Haren)
werd uitgevoerd in het teken van Leonechild

Kids United
Kids United is dé voetbalclub
voor gehandicapten in Groningen!
Al eerder ontvingen we van
hen allerlei voetbalmateriaal.
Ook in 2013 zijn er weer
voetbaltenues naar
Sierra Leone gegaan.

DATAS Kantoor Compleet
Datas heeft in 2013 in totaal 2000 pennen en 2000 potloden gedoneerd.
Voor kinderen essentieel om
te leren schrijven! We hebben
deze pennen en potloden
verscheept naar Sierra Leone.

Naast de bijdragen van onze vaste donateurs hebben wij in 2013 o.a. nog de volgende
donaties ontvangen van:
- De Protestantse Wijkgemeente de Fontein te Groningen
- De Stichting MJD te Groningen
Financiën
Als u inzicht wilt in de financiële situatie van onze stichting dan
kunt u dit opvragen via info@leonechild.nl.
Heeft u zelf interesse om zich in te zetten voor onze stichting, laat het ons weten.
Namens het bestuur:
Bianca Pijl, Simon van Huis en Paul van Wilgen
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