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In 2020 zijn we van start gegaan met de nieuwe aanpak. Deze houdt in dat de visie en missie herzien zijn, evenals
alle relevante documenten. De focus heeft in 2020 dan ook daarop gelegen. Ook de website is vernieuwd. 

Met deze nieuwe aanpak willen we ervoor te zorgen dat Mother Cares een stabiele basis heeft en concreet
betekent dat Mother Cares maandelijks gesteund wordt via vaste donaties. Daarnaast is er veel aandacht voor
individuele ondersteuning en microkrediet voor jongvolwassenen bij Mother Cares. Zo is er één kind met een
verstandelijke beperking die ondersteund wordt door Rising Stars en kunnen we voor individuele vragen een beroep
doen op De Dames van de Zijden Draad, zoals Diana die cipier wordt. Ook heeft Dosseh van zijn microkrediet een
motor gekocht wat hem taxichauffeur maakt.
Onderdeel van de nieuwe aanpak is dat projecten op hun vraag worden geïnitieerd en daarbij passende
financiering wordt gezocht. Zodoende is onder de aandacht gekomen dat Mother Cares aan renovatie toe is. Er is
een fonds bereid dat te financieren, waarmee in 2020 een start is gemaakt, maar doorloopt in 2021. Inmiddels zijn
de overheadkosten teruggebracht naar 3,6%. 

Er zijn geen veranderingen in de samenstelling van het bestuur geweest. Helaas heeft geen van de bestuursleden
kunnen afreizen naar Ghana. We maken gebruik van vrijwilligers. Daarnaast werken we nauw samen met onze
partners van Mother Cares Orphanage and Welfare Home.
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