Jaar overzicht
Algemeen
De Alkare Foundation
Europe is een
organisatie die zich ten
doel stelt weeskinderen
te ondersteunen door
hun financiële middelen
te verschaffen voor:
huisvesting, voedsel,
kleding, medicijnen en
onderwijs.
De organisatie is in
Grand Junction
Colorado USA opgericht
en onze Europese
stichting is hiervan een
onderdeel. Ons
aandachtsgebied op dit
moment is een
weesdorp in Uganda,
genaamd Kigaya. Onze
stichting probeert door
acties, giften, donaties
en door sponsoring van
bedrijven gelden in te
zamelen. We proberen
onze organisatiekosten
zo laag mogelijk te
houden. Onze medewerkers werken
vrijwillig zodat al het
geld direct ten goede
komt aan de kinderen.
De Alkare Foundation
werkt vanuit een
christelijke achtergrond
en steunt dan ook
christelijke weeshuizen.

We willen laten zien
wat ons geloof in de
Here Jezus voor hen
betekent. Hij zorgt
voor ons en wij
hebben te zorgen
voor de weeskinderen
die Hij aan ons en
aan uw zorg
toevertrouwd.

2011
Van de bestuurstafel
Binnen het bestuur hebben we ons het laatste half jaar wat terughoudend moeten
opstellen i.v.m. overbelasting van bestuursleden en door andere activiteiten die
energie van ons vroeg. Hij gaf weer nieuwe krachten en daar zijn we dankbaar voor.
Het omgaan met je energie blijft een punt van aandacht. Maar aan de andere kant de
vraag naar zorg blijft. We hebben dit jaar vooral gekeken naar het voeden van onze
weeskinderen in Kigaya. Tot nog toe hebben elk kwartaal 750 Euro over gemaakt
voor een bijdrage aan de dagelijkse voeding. We zijn dankbaar dat we dat voor HEM
mogen doen.

Financieel verslag 2010
De financiële administratie is weer in orde bevonden en de penningmeester is
decharge verleend. De volgende acties hebben we gehouden: Kerststollenactie,
poppentheater @penstaartje op Johannes Calvijnschool te Hoogeveen, verkoop
handwerkspullen gemaakt door Oegandese vrouwen op de Kerstmarkt. Verder
bijdrage ontvangen van sponsors, vaste donateurs en giften. In totaal heeft dit €
3.916,- opgeleverd. We hebben totaal € 8.680,- uitgegeven. Daarvan is € 7.215,- aan
de weeskinderen geschonken voor voeding, medische zorg, schoolmiddelen en
schoenen. De vaste onkosten waren € 75,-. De overige onkosten die wij hebben
gemaakt voor onze acties en versturen van geldbedragen waren in totaal € 1.390,-.
De aanschaf van Kerststollen, € 1.000,-, was daarvan de grootste kostenpost.

Zaalvoetbaltoernooi
Het was een gezellige en sportieve avond. Er deden 8 teams mee die verdeeld waren
in 2 poules. Iedereen wilde graag winnen om 1e of 2e van de poule te worden. Deze
bood een plaats voor de ½ finale. Hierdoor was er voor 4 teams nog kans 1e te
worden. Na 2 spannende ½ finales bleven het team Kroezen & Sieders en De
Nederlandse Koningin overeind. Zij mochten in de finale strijden om de 1e plaats.
Kroezen & Sieders kwam op een 1-0 voorsprong en leek er een herhaling te komen
van de eerder gespeelde poulewedstrijd, 3-0 winst. Niets bleek minder waar.
De Nederlandse Koningin herstelde zich en uiteindelijk was de eindstand 4-1 in het
voordeel van De Nederlandse Koningin. Aan het eind van de avond mochten zij een
heerlijke slagroomtaart verdelen en nuttigen Boven alles heerste er een
vriendschappelijke sfeer in het veld en op de tribune.
De opbrengst van de avond is totaal € 1.264,75 geworden. Op zaterdag 10 maart
2012 staat het volgende toernooi op het programma. Op zaterdag 10 maart 2012
staat het volgende toernooi op het programma.
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Bezoek Oeganda
Het bezoek aan Oeganda hebben we nog even uitgesteld. We hopen volgend jaar
weer plannen te maken. Aangezien dit kosten zijn die we zelf moeten betalen,
moeten we hiermee voorzichtig omgaan. We blijven er naar uit zien om de
weeskinderen weer opnieuw te ontmoeten. Er wordt geregeld gevraagd wanneer we
weer langs komen.

Schoenen uitgifte
De schoenen die we besteld hadden in Oeganda zijn bij de kinderen afgeleverd. Ze
waren erg blij met dit cadeau. Dit zal weer enige tijd bescherming bieden voor hun
voeten, waardoor geen wormpjes in hun wondjes kunnen binnen dringen en
ingrepen in het ziekenhuis kunnen worden voorkomen. Bedankt voor uw bijdrage.
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