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2013..een jaar met nieuwe inspiratie en mogelijkheden. Als bestuur hebben we met veel plezier
samengewerkt en zijn we dankbaar dat we dit mochten en konden doen. Eline, algemeen
bestuurslid, heeft afscheid genomen als bestuurslid en blijft als actief vrijwilligster betrokken bij de
stichting. Dit betekent dat er een bestuursfunctie vacant is. We hopen op uitbreiding van iemand
die betrokken is of wil worden en zich wil inzetten voor kinderen in Ghana.
2013..zijn we als bestuur vier keer bij elkaar geweest om te vergaderen en hebben we een aantal
malen deelnomen aan het millenniumplatform de Wolden. Samen met andere organisaties en
stichtingen doelen van dit platform waarmaken: elkaar ondersteunen en inspireren. Zie meer
hierover op de website.
2013..een jaar met weer verschillende activiteiten: vrouwenspecial (stand en verkoop), paaseitjes
actie (verkoop voor geiten) en workshops Afrikaanse vrouw (beeld maken, deel opbrengst voor
go4ghanakids).
2013..een jaar waarin we de contacten met het kindertehuis in Damongo hebben kunnen
herstellen doordat vrijwilligster Jolanda Steenwijk ons informeerde over de bestedingen van onze
giften. We hebben dan ook de gereserveerde giften kunnen overmaken. Jolanda heeft een uitje
georganiseerd voor de jonge kinderen die twee dagen naar het wildpark zijn geweest. Dit kon
door een specifieke gift van een donateur. Wat een belevenis. Ze heeft er ook voor gezorgd dat
een aantal kinderen een nieuw schoolkostuum kon krijgen. Het aantal adoptie kinderen is
uitgebreid met één. Een aantal geadopteerde kinderen is met een vervolgopleiding bezig waarvan
één elders woonachtig is. Dit doet zich voor het eerst voor en als bestuur zullen wij hierover een
beslissing moeten nemen: hoe verder met deze kinderen? Het is belangrijk om een goed en
betrouwbaar contactpersoon te hebben. Helemaal omdat we als bestuur niet jaarlijks of
regelmatig naar Ghana kunnen gaan.
2013.. is het Joke Yakubu wederom gelukt om geiten uit te delen en heeft ze er voor gezorgd dat
het House of Hope studieboeken heeft in hun bibliotheek.
2013..een jaar waarin we een prachtige banner hebben kunnen aanschaffen zodat we ons beter
zichtbaar kunnen maken en een nieuwe website hebben kunnen realiseren.
2013..een jaar waarin we al weer nieuwe plannen maken voor twee nieuwe projecten: waka waka
lamp en financiële ondersteuning van een gehandicapte jonge student.
Kortom, een boeiend, actief en inspirerend jaar waarop we terug kunnen kijken met veel
voldoening en ons voldoende motiveert om er voor te gaan in 2014.
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