Algemeen jaarverslag 2014
Stichting Leonechild

voorwoord
Leonechild gaat alweer zijn 8ste jaar in. Wat mooi dat we al 8 jaar het leven van kinderen
in Sierra Leone een beetje kunnen veraangenamen. Het jaar 2014 is een bijzonder lastig
jaar geweest voor Sierra Leone. De uitbraak van het ebola virus heeft het land min of meer
lam gelegd. Scholen zijn al lang dicht, de gezondheidszorg heeft een enorme dreun gehad
en de prijzen zijn schrikbarend gestegen. Hierdoor is er schaarste onder de bevolking met
als gevolg honger en een slechtere gezondheidstoestand. Gelukkig is er over het algemeen
sprake van politieke stabiliteit. Er zijn geen grote onrusten uitgebroken ondanks de toch
soms nijpende situaties zoals bij het verplicht in quarantaine zetten van ebola verdachten.
Doordat de scholen gesloten zijn hebben we
onze strategie moeten aanpassen naar noodhulp.
Het ebola virus maakte dat de noden van de
bevolking om directe zaken ging als voedsel
en drinkwater. Johnsons heeft meerdere keren
in 2014 een rijstactie georganiseerd om direct
aan de bevolking rijst uit te delen (zie foto’s).
Zo proberen we iedere maand onze groep
scholieren toch nog te bereiken.
In dit verslag vindt u een overzicht van de
acties in 2014. Het financiële jaarverslag kunt
u vinden als download op onze site.
De financiële situatie van de stichting is
dusdanig dat wij in staat zijn onze activiteiten
in Sierra Leone nog enkele jaren voort te zetten.
Ook dit jaar willen we weer een ieder, die zich
heeft ingezet voor onze stichting en dus
voor de kinderen in Sierra Leone,hartelijk
bedanken.

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

Acties in 2014
Boekenbeurs

Al een aantal jaren loopt er bij een overheidsdienst een boekenactie. Mensen nemen boeken
die ze gelezen hebben mee naar het werk en zetten het boek daar in de verkoopkast. Alle
boeken worden voor 1 euro verkocht. De opbrengst is elk jaar weer voor onze stichting. Heeft u
zelf nog boeken over dan kunt u ze uiteraard bij ons inleveren. Wij zorgen ervoordat ze op
de bestemde plaats komen.

Bierfestival Martinikerk

Ook dit jaar was Leonechild met verschillende vrijwilligers op het jaarlijkse Bierfestival in de
Martinikerk aanwezig omgehaktballetjes te verkopen. Dit leverde een mooi bedrag op voor
de stichting. Dank voor jullie inzet, telkens weer: Jolanda, Sam, Gert Jan, John, Monique F,
Monique R, Kris, Barend, Paul, Simon en Bianca

Tierlantijn

Ook Tierlantijn (www.tierlantijn.net), het leuke winkeltje in de Kerkstraat 70 te Hoogkerk, heeft
dit jaar weer geld ingezameld voor Leonechild.

Sponsorloop OSB Siebe Jan Boumaschool

In 2014 hebben leerlingen en leerkrachten van de OBS Siebe Jan Boumaschool een sponsorloop
georganiseerd. De kinderen hebben sponsors gezocht en hardgelopen voor het goede doel met
als resultaat een prachtige opbrengst. Bedankt voor jullie enthousiasme en inzet.
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Spaardoosjes-actie Borgmanschool

Leerlingen van de Borgmanschool, locatie Jacobijnerstraat en Kijk in ’t Jatstraat, hebben
spaardoosjes mee naar huis genomen en enkele weken voor onze stichting gespaard. Het
resultaat was prachtig. Ook jullie bedankt voor je betrokkenheid.

Donateurs

Elke maand kunnen we rekenen op een bijdrage van een groep vaste donateurs. Hartelijk dank
voor jullie bijdrage. Dit jaar kregen we een extra bijdrage van een van de vaste donateurs die
in plaats van cadeaus haar verjaardagsgasten een bijdrage voor onze stichting vroeg. De gasten
beloonden dit verzoek gul.

Protestantse Wijkgemeente De Fontein

Al jaren draagt deze gemeente ons stichting een warm hart toe. Ook dit jaar ontvingen we
weer een mooie bijdrage.

Kerstactie MJD

Jaarlijks worden we in november gemaild door het MJD dat ze de kerstactie voor Leonechild
bestemmen, dus ook in 2014. Heel erg bedankt dat jullie je kerstgedachte hebben gekoppeld
aan onze stichting.

Stichting Onésimus

Door een bijzondere bijdrage van deze stichting is het ons mogelijk om de inventaris wensen
van de School of the Blinds te honoreren. Uit briefwisseling blijkt hoe dankbaar de school is
met de in 2015 aangeschafte inventaris. Stichting Onésimus, hartelijk dank voor de bijdrage.

In memoriam en in dankbaarheid
Al weer enige tijd geleden op dd. 6 april 2012 overleed mevrouw M.A. Kranenborg-Faber.
Samen met haar echtgenoot Herman Kranenborg, die enige tijd eerder dan haar overleed,
heeft ze regelmatig meegeholpen bij acties van de stichting. Hun beider overlijden ging
snel en kwam onverwacht. Ze hebben ten tijde van hun leven Leonechild opgenomen
in hun testament. We zijn erg dankbaar voor dit lieve gebaar.
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