Algemeen jaarverslag 2016
Stichting Leonechild
voorwoord
In dit jaarverslag van de stichting Leonechild vindt u een weergave van de activiteiten in 2016.
Na de roerige ebola jaren 2014 en 2015 is dit jaar een relatief rustig jaar geweest waarin we weer
gestart zijn met de wekelijkse lunches op de twee basisscholen in Freetown. Gelukkig gaat het
in Sierra Leone relatief goed en is de rust weer gekeerd. Dit jaar zijn we ook weer begonnen met
een scholarship, u leest hierover in dit jaarverslag.
In 2016 hebben we de website (www.leonechild.nl) van Leonechild vernieuwd mede dankzij
Willem Baas van Baas Interactive. Ook zijn er dit jaar nieuw potten en pannen aangeschaft voor
het bereiden van de lunches in Freetown.
De stichting kan terug zien op een goed jaar waarin onze gestelde doelen middels het
verstrekken van schoollunches weer hebben bereikt en daarbij zijn er een aantal extra
activiteiten verricht. Verderop vindt u een opsomming van de activiteiten van de stichting.

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

Leonechild is een stichting met een ANBI status, opgericht in november 2007.
De stichting bestaat uit een drie hoofdelijk bestuur: dhr. C.P. van Wilgen (voorzitter),
mw. B.E. Pijl (secretaris) en dhr. S. 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.

Acties in 2016
Donateurs

Sinds vele jaren wordt de stichting financieel ondersteund door een aantal vaste donateurs.
Voor de continuïteit van onze activiteiten zijn ze van wezenlijk belang. Daarnaast ontvingen
we aan het eind van het jaar donaties van Inter Psy, Transcare, Dr. Aletta Jacobs College,
de Tierelantijn en de ISG school.

Boekenbeurs

Al een aantal jaren wordt door een overheidsinstelling een boekenbeurs georganiseerd.
Gelezen boeken worden ingebracht en tegen een kleine vergoeding worden deze weer
uitgegeven. Het levert onze stichting jaarlijks weer een prachtige bijdrage op.
Heeft u tweedehands boeken laat het ons weten. Wij zorgen voor een tweede leven van
deze boeken.

Bierfestival Martinikerk

Voor de vijfde keer werd de stichting uitgenodigd om op het jaarlijkse bierfestival
gehakballetjes te verkopen aan de bezoekers van het festival. Met veel vrijwilligers is er
twee avonden hard gewerkt en het leverde de stichting weer een prachtige opbrengst op.
Iedereen weer bedankt voor hun inzet.

Stichting MJD

Stichting MJD (ww.mjd.nl) heeft wederom dit jaar haar jaarlijkse kerstactie bestemd voor onze
stichting. Hartelijk dank voor de keuze van onze stichting als doel van uw actie.

OJS de Petteflet

Aan het eind van het jaar is op deze basisschool in Groningen een kerstfair georganiseerd.
Ouders verkochten boeken, speelgoed, gezonde smoothies en zelf gebakken lekkers.
Prachtig dat de opbrengst van deze actie voor onze stichting was bestemd.

Stichting Rommelmarkt Haren

De stichting is een vrijwilligersorganisatie die door het organiseren van rommelmarkten,
kringloop- en inbrengwinkels de ingebrachte spullen een tweede leven geeft. Met de
verkregen opbrengsten worden mensen in ontwikkelingslanden geholpen. Ook onze
stichting ontving een prachtige bijdrage van
de stichting.

Stichting Master Sportevents
Leonechild was in 2016 het goede doel
gekoppeld aan de Univé Voetbaldagen.
Naast voetballen op diverse velden in
het Noorden zamelden kinderen geld
in met behulp van speciaal ontworpen
lunchdoosjes onder het motto
‘jij een lunch, zij een lunch’.
Een mooie actie met een mooie
opbrengst. Veel dank gaat uit naar
de initiatiefnemer: Freddie Strating,
van Erimashop.nl.
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Scholarship

					
In 2016 ontvingen wij van Mustapha Kamara, student
					
Agriculture Engineering aan de universiteit van Njala,
					
een verzoek voor een scholarship. Op basis van zijn
					
motivatiebrief hebben we besloten hem de komende
					
jaren, op basis van een goede voortgang, zijn opleiding
					te ondersteunen.

Financiën

Zoals u in het op de website gepubliceerde financiële verslag kunt zien is Leonechild een
gezonde stichting. Door jarenlange acties en een aantal mooie donaties is er een gunstig
saldo ontstaan waar we mee verder kunnen. We blijven u echter aan moedigen te doneren
of acties voor de stichting te ondernemen.
Bezoek en like onze facebook site en ons volledig vernieuwde website: www.leonechild.nl
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