Stichting Vrienden van Lebone Village
Jaarverslag 2019
2019 is het vijfde jaar in het bestaan van de Stichting Vrienden van Lebone Village.
In 2019 was de hoofdactiviteit het voorbereiden van het bezoek van de vrijwilligers uit de Protestantse
gemeente Heusden aan Lebone Village. Een groep jongeren gaat in de zomer van 2020 met een aantal
begeleiders een fruitboomgaard aanleggen bij Lebone Village. Verder zijn er weer diverse braderieën en
markten bezocht waar de zelfgemaakte spullen van Sonja werden verkocht. Ook zijn we actief geweest met
een aantal lege-flessenacties bij de Jumbo in Gameren.
Verder hebben we ons beziggehouden met fondswerving o.a. om het mogelijk te maken dat Wilco van Wijk
de leiding bij Lebone Village zou kunnen overnemen. Helaas is de benoeming van Wilco niet doorgegaan.
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Knit & Knot Tilburg en Goede-doelenmarkt Pand 9 Zaltbommel
Zomermarkt Wielewaal Zaltbommel en Open dag Den Eelder Well
Braderie Zaltbommel
Koolstuff Giessenburg en Conceptstore Gorinchem
Herfstmarkt Slotshof Gameren
Braderie Notenhof Andel
Kerstmarkt Zuilichem

De Open Dag bij Den Eelder trok dit jaar minder bezoekers door het extreem warme weer. De opbrengst
van de kraam is geschonken aan het fruitbomenproject van de jongeren uit Heusden. Zij zijn ook actief
geweest op deze Open Dag d.m.v. het schoonhouden van de toiletten. Ook heeft de Gereformeerde kerk
Gameren-Zuilichem gedurende het jaar diverse collectes gehouden. Eén vrijwilliger uit Zuilichem en twee
studenten uit Ede hebben in het najaar drie maanden hun steentje bijgedragen aan het werk bij Lebone
Village. Ze hebben op allerlei terreinen meegewerkt. De vrijwilliger uit Zuilichem heeft vooral haar medische
kennis gebruikt d.m.v. het geven van trainingen over seksualiteit, hygiëne, e.d.
We hebben in 2019 € 27.590 kunnen overmaken naar Lebone Village in Bloemfontein. Deze bedragen zijn
besteed aan de aanschaf van de fruitbomen (€ 6.500), sponsoring van de vrijwilligers (€ 6.090) en het
foodsecurity project (€ 15.000).
Zuilichem, 13 februari 2019
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