Nieuwsbrief
Onze Missie
Alkare Foundation Europe
stelt zich ten doel hulp te
geven aan hen die dat
nodig hebben.
Dit gebeurd door hun
financiële middelen te
verschaffen voor voedsel,
kleding, huisvesting,
medische verzorging en
onderwijs.
Ons aandachtsgebieden
zijn vooral weeskinderen
en andere
bevolkingsgroepen in
Oeganda die hulp nodig
hebben. De stichting
probeert door acties,
giften, donaties en door
sponsoring van bedrijven
gelden in te zamelen. We
proberen de
organisatiekosten zo laag
mogelijk te houden, zodat
het geld direct ten goede
komt aan de kinderen en
groepen die
ondersteuning nodig
hebben.
Alkare Foundation werkt
vanuit een christelijke
achtergrond. We willen
laten zien wat ons geloof
in de Here Jezus voor hen
betekent. Hij zorgt voor
ons en wij hebben te
zorgen voor mensen in
nood die Hij aan ons en
aan jullie zorg heeft
toevertrouwd.
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Financieel verslag 2009
De financiële administratie is weer in orde bevonden en de penningmeester is
decharge verleend.
Inkomsten in 2009
De volgende acties hebben we gehouden: oliebollenactie, lege flessen actie
Johannes Calvijn school Hoogeveen, verkoop handwerkspullen gemaakt door
Oegandese vrouwen, collectes in kerken, fietsactie “de 12 Provinciën”,
kerststollenactie en verkoop schilderijtjes. Verder nog door bijdrage van
sponsors, en door donaties en giften. In totaal heeft dit €12.220 opgeleverd.
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Uitgaven in 2009
We hebben totaal € 8.907,- uitgegeven. Daarvan is € 8.100,- aan de
weeskinderen geschonken voor voeding, medische zorg, schoolbanken en
schoolmiddelen.
De vaste onkosten waren € 75,-. De overige onkosten die wij hebben gemaakt
voor onze acties en vesturen van geldbedragen waren in totaal € 732,-. De
aanschaf van kerstollen € 390,- was daarvan de grootste kostenpost.
Alkare USA heeft $ 3050,- overgemaakt naar Oeganda voor voeding en voor
een computer. Onze coördinatrice Solome in de USA heeft ook bij haar bezoek
aan het Kigaya dorp, kleding en speelgoed uitgedeeld.
Projecten 2010
In 2010 willen we onze gelden besteden aan voeding, schoenen en sokken,
medische hulp, en financiele hulp aan vrouwen met Aids in het noorden van
Oeganda.
Indien onze financiële middelen het toelaten zullen we waar nodig verdere
ondersteuning bieden. Met ZIJN hulp alleen kunnen we het realiseren.
Nieuws
Vanuit het bestuur zijn 2 bestuursleden naar de Johannes Calvijnschool
geweest om te rapporteren aan de kinderen wat met het opgebrachte geld is
gebeurd. De Johannes Calvijn School heeft zich namelijk ingezet voor nieuwe
schoolbanken voor weeskinderen in Kigaya Oeganda.
Door het inzamelen van lege flessen en een wekelijkse bijdrage in de collecte
op school hebben de kinderen een bedrag van € 955,- weten op te halen. Door
deze bijdrage konden 20 nieuwe schoolbanken worden gemaakt door een
Oegandees bedrijf.
Hiermee komen de kinderen wat ruimer in hun bankjes te zitten. Voorafgaand is
de vloer geëgaliseerd doormiddel van cement, zodat de banken stabiel staan
en de kinderen niet in het zand zitten. Tevens zijn er schoolmiddelen voor de
leraren en de leerlingen geleverd. Op deze manier proberen we te investeren in
een betere toekomst voor de kinderen.
Verder hebben de kinderen van de Johannes Calvijnschool school voor elk kind
in Kigaya een mooie tekening weten te maken. Deze is persoonlijk door een
contactpersoon afgegeven in Kigaya. De kinderen in Kigaya hebben op hun
buurt weer tekeningen gemaakt voor de kinderen in Hoogeveen. Zo wordt er in
Kigaya en in Hoogeveen aan elkaar gedacht.
Binnenkort wordt er een optreden verzorgd voor jong en oud in Hoogeveen
door het poppentheater het @penstaartje, meer info volgt op www.alkare.nl. De
opbrengst komt ten goede aan de weeskinderen in Oeganda.

