Algemeen jaarverslag 2020
Stichting Leonechild
Voorwoord

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar vooral vanwege alle maatregelen rondom corona, niet alleen
in Nederland maar ook in Sierra Leone. In het jaarverslag zal dit ook terug komen. Toch presenteren
we ook dit jaar met genoegen weer een jaarverslag. In het jaarverslag vindt u een opsomming van
de activiteiten die in 2020 zijn gerealiseerd.
Ook dit jaar hebben we grotendeels onze wekelijkse lunch op onze scholen in Freetown kunnen
aanbieden. Dit is voor de kinderen een stimulans om naar school te gaan.
In de tijd dat de scholen wegens corona gesloten waren, is er een rijstactie geweest in de omgeving
van de school.
Ons doel, het geven van schoollunches op een wekelijkse basis, is vanwege de maatregelen
rondom corona niet altijd gelukt. Omdat de scholen in Sierra Leone, deels zijn gesloten geweest
net als hier in Nederland, hebben we in 2020 éénmalig een voedselacties gehad in de omgeving
van de school. Bij deze voedsel uitdeel acties hebben we de schoollunch proberen te vervangen.
Vanwege de corona maatregel om afstand te houden was een bijeenkomst waarbij voedsel werd
uitgedeeld niet geschikt, we hebben dat in goed overleg gelukkig wel een keer kunnen doen.

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.

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 2020
Scholarship

Al een aantal jaren ondersteunt Leonechild Mustapha Kamara, student Agriculture Engineering
aan de Njala University (Sierra Leone). We kunnen met trots zeggen dat Mustapha in 2020 bijna
zijn degree heeft bereikt, helaas ook de corona aldaar heeft zijn studie vertraging opgelopen. We
ondersteunen hem nog om zijn master te behalen en zijn trots op Mustapha dat hij, ondanks de
lastige weg die hij gegaan is, dit bijna tot een goed einde heeft gebracht.
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Donateurs

De stichting wordt al jaren gesteund door een aantal vaste donateurs. Wij willen onze donateurs
bij deze weer enorm bedanken voor hun jaren lange vertrouwen en ondersteuning.

Bierfestival

Helaas kon dit jaar het jaarlijkse Bierfestival niet doorgaan ivm de corona-maatregelen. We hopen
volgend jaar weer onze gehaktballen te kunnen verkopen en op deze manier vele lunches te
kunnen financieren.

Boekenfonds

Al vele jaren verzorgt een overheidsinstelling een boekenmarkt waarvan de opbrengst ten gunste
komt van Leonechild. Hier krijgen tweedehands boeken voor een symbolisch bedrag een tweede
leven. Uw tweedehands boeken zijn van harte welkom.

Social media

Leonechild heeft ‘n Facebook-pagina en een website (www.leonechild.nl) waar belangstellenden
op de hoogte worden gehouden van de activiteiten door berichten en foto’s. De foto’s zijn actueel
en worden regelmatig gestuurd om ons een goed beeld te geven van de situatie .

Financiën

Leonechild is een financieel gezonde stichting waar het bestuur en vrijwilligers zich zonder
vergoeding voor inzetten. Voor het inzicht in de financiële situatie van de stichting verwijzen wij
u naar de site waar het financieel verslag 2020 is gepubliceerd.
Namens het bestuur
Paul van Wilgen
Bianca Pijl
Simon van Huis
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Mustapha Kamara, student Agriculture Engineering
aan de Njala University (Sierra Leone)

