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Het jaar 2018 is (privé) een turbulent jaar geweest, waardoor de jaarrekening een ander beeld geeft dan de
voorgaande jaren. Hierdoor zijn er relatief minder inkomsten geweest. Door de opgebouwde reserves en
gereserveerde gelden zijn er projecten uitgevoerd.  Daardoor zijn de overheadkosten ook relatief hoger, dit jaar
4,6% ten opzicht van 2% in eerdere jaren.

Er zijn in 2018 wisselingen geweest, vanwege het vertrek van een bestuurslid. Dit zorgde voor een verschuiving van
taken, waarbij de secretaris penningmeester is geworden. Er is een nieuwe secretaris aangesteld. Met het
hernieuwde bestuur is de afspraak gemaakt om de gehele werkwijze te analyseren en de focus te bepalen.
De stichting maakt gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden opgeroepen indien er werkzaamheden binnen
hun expertise zijn. Daarnaast werken we nauw samen met onze partners van Mother Cares Orphanage and Welfare
Home.

In 2018 is de voorzitter naar Ghana gegaan om haar tiende bezoek te vieren. Ter plekke heeft de watervoorziening
een upgrade gehad, is de schoolbus gerepareerd en de buitenkeuken en douchegebouw zijn gerenoveerd op de
noodzakelijke punten. Daarnaast is het schoolgeld betaald voor tien kinderen. Ook zijn er twee individuele giften
gedaan. Een gift was bestemd voor David Apedo, een bareigenaar die zich inzet voor zijn lokale gemeenschap. Het
andere gift was bestemd voor Ebenezer Osei, een voormalig bewoner van Mother Cares die geholpen is met de huur
van een kamer.
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