Verslag 2020
De stichting Friends for Africa kende in 2020 een heel goed jaar door verschillende bijdragen vanuit
verschillende invalshoeken ondersteund. Daardoor konden wij op onze beurt ook dit jaar weer een paar
mooie doelen realiseren. Uiteraard zijn wij onze donateurs en sponsoren zeer erkentelijk voor hun bijdragen.
Al sinds vele jaren worden we ondersteund door een vaste groep donateurs. In 2020 deden zij dat door ons
maandelijks te ondersteunen of dat op een ander moment in het jaar te doen. Ook in 2020 wisten we bij het
Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw een mooie bijdrage te verzilveren. Ieder jaar weer kunnen
we rekenen op een bijdrage van onze sponsoren. We waren wederom blij met de ondersteuning van de
Stichting Jos en Mien Kersten. En in 2020 konden we op initiatief van de fam. Dückers ook rekenen op een
royale bijdrage uit het Tante Pop fonds.
Hierdoor konden we in 2020 onze vaste projecten (Ikhaya Likababa, Destiny House) blijven ondersteunen.
Soms door een bijdrage in de kosten voor schoolgeld, maar ook door te ondersteunen bij de bouw van extra
klaslokalen of bij de aanschaf van speeltoestellen. Al met al een jaar, waarin Friends for Africa, weer een
aantal Zuid-Afrikaanse weeskinderen heeft kunnen helpen.
In beknopte zin:
- ontvangen donaties en sponsoring: ca. € 8.200
- ontvangen subsidies (Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw, Tante Pop fonds): € 6.800
- verrichte schenkingen: € 10.000
- op de bankrekening stond ultimo december 2020 € 6.603.
Friends for Africa stelt haar beleid af op te verwachten inkomsten van normaliter rond de € 3.000 per jaar.
Dat betekent ook dat onze schenkingen de komende jaren overeenkomstig zullen zijn. Dit is los van extra
donaties die wij (soms) mogen ontvangen. Friends for Africa zal zich daarbij in eerste instantie richten op de
ondersteuning van de projecten Ikhaya Likababa en Destiny House.
Het bestuur van Friends for Africa werd in 2020 gevormd door:
- Kim van der Heul, voorzitter
- Gerard van der Heul, secretaris/penningmeester
- Monique Valk, fondsenwerving.
Activiteiten die in 2020 werden ontplooid:
- Aanvragen en verantwoording van bijdragen bij Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw en
stichting Kersten – van Lier
- Aanvraag van bijdrage uit het Tante Pop-fonds (nalatenschap)
- Verzorgen nieuwsbrieven (3) en updaten website
- Organiseren kerstkaartenactie voor Destiny House (ook dit jaar zeer succesvol).
Het bestuur vergaderde in 2020 drie maal en voor het eerst in haar bestaan online vanwege de coronacrisis.
Voor de samenstelling van de jaarrekening werd een beroep gedaan op oud-penningmeester Sandra
Maessen

