Algemeen jaarverslag 2015
Stichting Leonechild
voorwoord
Het jaar 2105 was het jaar waarin Sierra Leone na maanden eindelijk de vreselijke ebola
achter zich kon laten. In november werd het verlossende signaal gegeven dat er geen
nieuwe cases zijn. De scholen bleven voorlopig nog dicht en het gaat nog een tijd duren
voordat het leven weer zijn normale gang kan gaan.
Voor onze stichting was 2015 een lastig jaar omdat we niet onze primaire werkzaamheden, het verzorgen van schoollunches, konden uitvoeren. Als bestuur hebben
we besloten de gerichte rijstacties te blijven verzorgen om de heftige noden van
de bevolking in de ebolatijd een beetje te verzachten. Het zijn tijden waarin de
voedselprijzen hoog liggen en de euro relatief minder opbrengt ten opzichte van
de munteenheid in Sierra Leone. In dit verslag vindt u een opsomming van de
activiteiten van de stichting in 2015.
De financiële verantwoording vindt u terug in het op de site geplaatste financiële
jaarverslag. Door jarenlange acties en een aantal mooie donaties is uit het verslag
af te lezen dat Leonechild een gezonde stichting is en dat de continuïteit van onze
activiteiten voor meerdere jaren is gewaarborgd. We blijven u echter aanmoedigen
te doneren of acties voor de stichting te ondernemen.

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 2015
Donateurs

Ook dit jaar konden we weer rekenen op een bijdrage van een groep donateurs die onze
stichting al jaren een warm hart toedraagt. Hartelijk dank voor jullie financiële ondersteuning.

Boekenbeurs

De boekenactie bij een overheidsdienst loopt al een aantal jaren. Tweedehands boeken
worden ingebracht en verkocht. De opbrengst komt ten goede van onze stichting.
Heeft u zelf nog boeken dan kunt u ze uiteraard bij ons inleveren. Wij zorgen ervoor dat
ze op de bestemde plaats komen.

Bierfestival Martinikerk

Ook dit jaar was Leonechild met verschillende vrijwilligers weer present op het jaarlijkse
Bierfestival in de Martinikerk om gehaktballetjes te verkopen. Onze aanwezigheid op twee
avonden leverde een mooi bedrag op voor onze stichting. Alle vrijwilligers weer hartelijk
bedankt voor jullie inzet. Heeft u zin om een keer mee te helpen, laat het ons weten!

Koningsdag

Ook dit jaar weer boeken verkocht op de Koningsmarkt. De boeken werden gedoneerd
door In ontwerp te Assen. Waarvoor dank!

DATAS kantoor kompleet Groningen

Deze onderneming voelt zich al jaren erg betrokken bij de stichting. Opnieuw ontvingen
wij een groot aantal pennen en potloden voor de schoolkinderen van de twee scholen.
Een pen en een potlood is daar een groot bezit! Het is prachtig om te zien hoe blij de
kinderen zijn met dit cadeau.
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Nalatenschap

In 2015 ontvingen wij het restant van de nalatenschap van Mevr. M.A. Kloppenburg – Faber.
Samen met haar echtgenoot Herman Kranenborg, die kort voor zijn vrouw overleed, heeft ze
regelmatig meegeholpen bij acties van de stichting. Hun overlijden kwam snel en onverwacht.
Wij zijn hen erg dankbaar dat zij onze stichting hebben opgenomen in hun nalatenschap.

Stichting Onésimus

In het jaarverslag van 2014 stond al de donatie die we ontvingen van de stichting Onesimus.
Een stichting volledig gefinancierd door bouwbedrijf Mateboer uit Kampen. Door deze donatie
hebben we The School for the Blind kunnen helpen in het aanschaffen van apparatuur om het
onderwijs verder te stroomlijnen en zo een kans op betere toekomst te geven.

Kerstactie MJD

Ook dit jaar heeft de stichting MJD (ww.mjd.nl) zijn jaarlijkse kerstactie voor onze stichting bestemd. Heel erg bedankt dat jullie je al jaren verbonden voelen met de doelstelling van
onze stichting.

4

