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Voorwoord

Het jaar 2020 is een jaar dat voor eenieder anders is
verlopen dan verwacht. Bij het afronden van 2019 hadden we
plannen gemaakt om met de stichting Afrikaanse Albino’s verder
te groeien. Echter, door de komst van het coronavirus moest
de ingezette koers wijken door de nieuwe maatregelen en
bijkomende uitdagingen. In verband met de vele veranderingen
hebben wij ons gefocust op de stabiliteit van de stichting en de
continuïteit van onze werkzaamheden.
Waar het coronavirus wereldwijd veel reuring
veroorzaakte, hebben wij als stichting ervoor gekozen om
zekerheid te bieden in onzekere tijden. Door de lockdowns
en afgenomen internationale reizen, schoten daaropvolgend
de kosten voor onze transporten ook omhoog. Wij hebben er
bewust voor gekozen om alle transporten te continueren, omdat
wij het als organisatie uiterst belangrijk vinden om betrouwbaar
te zijn en alle mensen die vorig jaar zonnebrandcrème van ons
hebben ontvangen, ook dit jaar en volgend jaar te kunnen
steunen.
Wij zijn als organisatie ontzettend dankbaar voor de
trouwe en grote steun van onze partner Altruïst, die jaarlijks
grote hoeveelheden zonnebrandcrème aan ons doneert.
Daarnaast wordt dit werk mogelijk gemaakt door momenteel
24 actieve lokale vrijwilligers binnen de stichting. Ook dit
jaar hebben wij nieuwe vrijwilligers tot ons team mogen
verwelkomen. Helaas konden er geen fysieke bijeenkomsten
plaatsvinden, maar hebben we middels de nieuwe digitale
communicatieprogramma’s alle vergaderingen online laten
plaatsvinden. Ook geplande presentaties bij bedrijven werden
digitaal gehouden.

v

Ik ben erg trots op het werk dat wij dit jaar hebben
neergezet, op de flexibiliteit van de stichting en op de tijd, inzet
en enthousiasme wat de vrijwilligers hebben ingebracht. Tot slot
noem ik hier ook graag mijn waardering voor alle mensen buiten
de stichting, die ons afgelopen jaar weer hebben gesteund.
Door onze gezamenlijke inzet hebben wij in 2020 opnieuw ruim
2900 liter kunnen verzenden en bijgedragen aan de productie
van 1600 liter zonnebrandcrème, voor de steun van totaal 4500
mensen met albinisme.
In het bijgevoegde jaarplan vindt u een gedetailleerder
verslag van onze werkzaamheden van het afgelopen jaar.
Julia Klapwijk
Voorzitter

1.

Algemeen

v

De Stichting Afrikaanse Albino’s is opgericht in 2004 in
Malawi door Nienke Sonneveld. Zij kwam tijdens haar co-schap in
Malawi in contact met een lokale verpleegkundige met albinisme,
aan wie zij zonnebrandcrème gaf om zich te kunnen beschermen
tegen de zon. Verwonderd door de snelle positieve gevolgen
van een soepelere huid zonder zonverbranding en pijn, raakte
zij gemotiveerd om een stichting op te zetten om mensen met
albinisme in Afrika op grotere schaal te kunnen helpen door
zonnebrandcrème op te sturen.

Het afgelopen jaar hebben alle bestuursleden hun functie
gecontinueerd, met Julia Klapwijk als voorzitter, Catelijn Katz als
secretaris en Eline van Lummel als penningmeester.

Over de jaren is de stichting Afrikaanse Albino’s verder
uitgegroeid in het aantal vrijwilligers en het aantal mensen met
albinisme die worden gesteund. Sinds 2010 heeft de stichting
een heldere en efficiënte organisatiestructuur. Het bestuur
bestaat uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester. Zij doet de werkzaamheden volledig met
vrijwilligers die hier niet voor worden beloond. Daarnaast zijn
er drie primaire processen: Werving, Transport & Logistiek en
Afnemersrelaties. Verder zijn er drie ondersteunende processen:
Communicatie & PR, HR en Financiën. De primaire processen
en de ondersteunende processen worden uitgevoerd door een
proceseigenaar en medewerkers.

Ieder kwartaal is er een vergadering geweest met de
proceseigenaren en het bestuur. Daarnaast heeft het bestuur
iedere 1-2 maanden (met name digitaal) vergaderd. Verder
is er in 2020 een transportvergadering geweest met de
landencoördinatoren en de transportcoördinator.
De samenkomst met alle vrijwilligers tijdens de workshop is in het
voorjaar geannuleerd wegens de corona-regels, in het najaar heeft
de workshop digitaal plaatsgevonden.

Ook alle proceseigenaren zijn gelijk gebleven. Het proces
Communicatie & PR is versterkt met een creative designer
en Werving heeft er een medewerker bij gekregen. Verder
is de functie van landencoördinator van Uganda en Zambia
overgedragen aan nieuwe vrijwilligers.

2.

2.1.

Primaire processen

Werving
Eén van de doelstellingen voor 2020 van proces werving
was het professionaliseren van het proces.
We hoopten dit doel te bereiken middels het werven van
geldelijke donaties en de stichting onder de aandacht te brengen
bij een groter publiek, zoals liefdadigheidsinstellingen en grote
bedrijven. Echter, we hadden vorig jaar niet kunnen voorzien
dat het jaar 2020 zo anders zou verlopen. Gelukkig hebben
we ondanks alle onzekerheden het afgelopen jaar alle 2000
aangesloten mensen met albinisme kunnen ondersteunen en
zelfs ruim 1000 liter extra kunnen verzenden. Dit was niet gelukt
zonder de steun van onze trouwe donateurs.
In 2020 is er een totaal van 3.069 liter zonnebrandcrème
gedoneerd en binnengekomen in het magazijn. Het precieze
aantal liters ligt hoger, omdat op het moment van schrijven, een
donatie van 1000 liter nog moet binnenkomen in het magazijn.
Daarnaast zijn er ook dozen UV- werende kleding gedoneerd. Zie
de tabel.
Vanwege onze nieuwe koers die we gingen varen in 2020,
was er in februari een bijeenkomst met een externe werving
expert. De boodschap die wij als proces werving hebben
geleerd, is dat het vooral belangrijk is om je als stichting de
vraag te stellen ‘What’s your Why?’. De inspirerende TED talk
van Simon Sinek waarin de Golden Circle wordt besproken is
hiervan een goed voorbeeld. Tijdens de digitale workshop in
september heeft zij deze boodschap ook aan de rest van de
stichting kunnen overdragen.

Afgelopen jaar hebben de twee wervingsmedewerkers
besloten het werk bij de stichting, na twee jaar, te beëindigen
om zich verder te kunnen focussen op hun eigen carrière. In het
najaar is er een nieuwe vrijwilliger gestart bij werving.
Het afgelopen jaar hebben we een mooie financiële
donatie van de Lions Club Heemstede- Bennebroek mogen
ontvangen. Naar aanleiding van deze donatie hebben wij in
december een voordracht mogen houden tijdens de bijeenkomst
van de Lions Club. Tijdens deze avond hebben wij de stichting bij
een nieuw publiek onder de aandacht kunnen brengen.
Wij hopen dat we in het jaar 2021 de continuïteit van
het leveren van zonnebrandcrème aan mensen met albinisme in
Afrika kunnen blijven waarborgen. De koers die we voor ogen
hadden voor 2020, zullen we blijven varen in 2021.

Overzicht fysieke donaties 2020
Maand

Organisatie

Mei

Odiezon

Juli

Altruïst

162

Augustus

Altruïst

1800

Augustus

Sport 2000

September

Altruïst

November

Odiezon

Doos UV-werende kleding en petjes

December

SQ company

Dozen UV-werende kleding

December

L’Oréal

13

December

Albert Heijn

324

Totaal

Aantal liter

Overige producten
Doos UV-werende kleding

500 (voetbal) shirts
770

3.069

*Verwachte donatie van 1000 liter van organisatie Cosmetize is nog niet meegerekend in deze tabel.

2.2.

Transport
Stichting Afrikaans Albinisme heeft een concreet doch
vooruitstrevend doel: leveren van zonnebrandcrème naar
mensen met albinisme in delen van Afrika om hun huid tegen de
zon te kunnen beschermen. De transportcoördinator (TC) van de
stichting is verantwoordelijk voor het uitzetten van transporten,
contacten leggen en onderhouden met transporteurs en
het verkrijgen van een totaaloverzicht van alle logistieke
ontwikkelingen. Daarnaast werkt de stichting sinds 2011
structureel met landencoördinatoren (LC), waarvan er voor elk
land één is. De LC richt zich op de lokale situatie, onderhouden
contacten met de lokale contactpersonen en richten zich verder
op de ontwikkelingen en processen in de specifieke landen.
In de praktijk ordent deze taakverdeling zich als volgt: de TC
regelt het transport vanaf de loods in Nederland tot aan het
afgesproken adres (de consignee) in het land van bestemming.
Vanaf daar regelen de LC’s zelf of via hun contactpersonen
de distributie van de zonnebrandcrème aan de mensen met
albinisme.
Per 2018 is het roer omgegaan binnen het
transportproces. Voor 2018 werd de zonnebrandcrème met
grote onregelmatigheid gestuurd. Sindsdien krijgt ieder land
jaarlijks tot uiterlijk eens per twee jaar zonnebrandcrème
geleverd. De totale hoeveelheid zonnebrandcrème die
wij transporteren is hierbij gebaseerd op de gemiddelde
hoeveelheid gedoneerde zonnebrandcrème. Dit zorgt voor
continuïteit en daarmee voor meer routine in logistiek, distributie
en alle sociale constructen die hiermee gepaard gaan, maar in
de eerste plaats kan de persoon met albinisme eenvoudigweg
rekenen op meer en geregeld zonnebrandcrème.

Doelstellingen 2020
•
Verlagen transportkosten.
Er heersen grote verschillen in kosten tussen transporten naar
verschillende landen. Dat heeft met name met bureaucratie te
maken. De duurste transporten gaan zodoende altijd gepaard
met veel papierwerk, waar maanden overheen gaan. We
zullen pogen het transport naar Oost-Afrika te combineren om
zodoende slechts eenmaal de door de douane te moeten.
•
Werven LC Uganda en Zambia.
Er is een nieuwe LC gevonden voor Uganda en een nieuwe LC
voor Zambia. Totdat de nieuwe LC’s goed ingewerkt zijn, blijven
de oude betrokken bij de stichting.
•
Werven medewerker transport.
We zijn op zoek naar een nieuwe medewerker, om het 		
werk meer te verdelen.

Transporten in 2020

Guinee Bissau
Aantal mensen met albinisme in 2020: 120
Verzonden in 2020: 100 liter
Transporteur: Les Petites Gouttes - Buisse, FR
Voor dit transport is wederom de bekende transportlijn van
Senegal, LPG, gebruikt. Het transport voor Guinée-Bissau en
Senegal wordt zodoende samen verzonden. Tot nu toe staan de
kosten op 220 euro. Het transport is nog onderweg in 2021.

Ivoorkust
Aantal mensen met albinisme in 2020: 200
Geproduceerd in 2020: 1300 potten (schatting 325 liter)
Transporteur: Geen

Lesotho
Aantal mensen met albinisme in 2020: 240
Verzonden in 2020: 200 liter
Transporteur: Greenshield BV - Alphen a/d Rijn, NL

De productie heeft in het eerste halfjaar van 2020 stilgelegen
omdat de chemische grondstoffen (verstuurd in oktober 2019)
nog niet waren ingeklaard. In juni is het eindelijk gelukt en is de
productie drie tot vier dagen in de week gebeurd om zoveel
mogelijk potjes te vullen en de deelnemers te voorzien van
zonnebrandcrème. Daarnaast hebben we onze financiële steun
aan het project doorgezet door geld te sturen voor aanschaf van
vaseline en potten voor de productie, evenals de vergoeding
van reiskosten en lunch van de mensen die de zonnebrandcrème
produceren. BEDACI had ik 2020 ruim 1100 leden, daarvan
hebben ze 730 van zonnebrandcrème kunnen voorzien dankzij de
lokale productie.

Het transport is wederom per vliegtuig gestuurd. De kosten
waren hoger in verband met het afgenomen aantal vluchten
door de coronacrisis, 1690 euro. Wel was het rendabel om iets
meer zonnebrandcrème te sturen. Het transport was 2 weken
onderweg.

Kenia
Aantal mensen met albinisme in 2020: 750
Verzonden in 2020: 461
Transporteur: Direct Project Assist - Burgh Haamstede, NL

Mali
Aantal mensen met albinisme in 2020: 300
Geproduceerd in 2020: 2200 potten (schatting 575 liter)
Transporteur: Geen

Dit transport is verstuurd samen met lading van Uganda en
Tanzania. De eerste bestemming over zee is Tanzania, vanuit daar
gaat het transport over land richting Uganda en Kenia. De kosten
zijn lager uitgevallen dan wanneer we met oud transporteur M&R
een hoeveelheid zonnebrandcrème hadden verstuurd. De kosten
bedragen 1345 euro. De transportduur bedraagt 4,5 maand.

Onze partner SIAM krijgt sinds 2018 financiering voor de
productie van zonnebrandcrème, evenals andere projecten
zoals huidonderzoeken, oogmetingen en brillen op sterkte
van de Franse Stichting “Fondation Pierre Fabre”. SIAM heeft
ons gevraagd onze samenwerking voort te zetten door het
financieren van de vaseline, wanneer ze het geld niet uit eigen
middelen kunnen opbrengen. In 2020 hebben ze onze bijdrage
niet nodig gehad. De lokale productie van zonnebrandcrème
gaat uitstekend.

Malawi
Aantal mensen met albinisme in 2020: 2216
Verzonden in 2020: 443
Transporteur: Harrie van den Brekel Stichting - Hoensbroek, NL
Het transport was vijf maanden onderweg en kostte 630 euro.

Senegal
Aantal mensen met albinisme in 2020: 400
Verzonden in 2020: 400 liter
Transporteur: Les Petites Gouttes - Buisse, FR
Dit transport is met succes gecombineerd met Guinée-Bissau.
De transportduur naar Senegal was 2 maanden en kosten
bedroegen 880 euro.
Tanzania
Aantal mensen met albinisme in 2020: 630
Verzonden in 2020: 576 liter
Transporteur: Direct Project Assist - Burgh Haamstede, NL
De TFDA wilde opnieuw eerst de zonnebrandcrème goedkeuren.
Zodoende kunnen we slechts één merk zonnebrandcrème sturen.
Daar waren veel documenten voor nodig, het kostte geld en
er ging veel tijd overheen. Uiteindelijk is via DPA het geheel
verzonden, inclusief zonnebrandcrème voor Kenia en Uganda.
Kosten voor Tanzania zijn tot nu toe 1045 euro. De transportduur
bedraagt 3,5 maand. In vergelijking met vorig jaar heeft deze
transportroute enorm veel geld en moeite bespaard.
Togo
Aantal mensen met albinisme in 2020: 620
Geproduceerd in 2020: 700 liter
Transporteur: Geen
In Augustus 2017 is het ANAT SUNCARE Project van start
gegaan, mede door de financiële steun van de SAA en in
samenwerking met de lokale stichting in Togo genaamd ANAT.

Samen met het chemische bedrijf Croda is er een
zonnebrandcrème ontwikkeld speciaal voor de gevoelige huid
van mensen met albinisme. Na verschillende trainingssessies zijn
we begonnen met het produceren van de zonnebrandcrème en
wordt er in Lomé, de hoofdstad van Togo, zonnebrandcrème
gemaakt.
Naast het produceren en uitdelen van zonnebrandcrème houdt
het ANAT SUNCARE project zich ook bezig met preventie en
awareness. Zo worden er onder andere voorlichtingsacties
door heel Togo georganiseerd om de mensen met en zonder
albinisme voor te lichten en hen te voorzien van zonnebrillen
en ANAT SUNCARE. ANAT houdt zich in Togo ook bezig met
educatie projecten voor mensen met albinisme, om ervoor te
zorgen dat de mensen met albinisme uitzicht hebben op een
betere toekomst. De organisatie werkt samen met de Pierre
Fabre foundation.
Uganda
Aantal mensen met albinisme in 2020: 825
Verzonden in 2020: 538 liter
Transporteur: Direct Project Assist - Burgh Haamstede, NL
Dit transport is verzonden samen met het transport naar Kenia
en Tanzania, via Tanzania. De kosten bedragen 1393 euro. Het is
5,5 maand onderweg geweest.
Zambia
Aantal mensen met albinisme in 2020: 186
Verzonden in 2020: 189 liter
Transporteur: Direct Project Assist - Burgh Haamstede, NL

2.3.

Human Resources
Gedurende het eerste en het tweede kwartaal van 2020
heeft de focus binnen HR op het volgende gelegen:
•
•
•

Inwerken van een nieuwe collega binnen het HR team;
Brainstormen en uitwerken van een introductiepakket en
de vrijwilligersovereenkomst;
Opstellen en uitzetten van de vacatures van LC Uganda
en Zambia.

Wat betreft het introductiepakket, hierin hebben we
van hetgeen wat er was onder de loep genomen en daar een
digitaal “pakket” van gemaakt. Hierin is te vinden: onze visie,
een onboardingstekst, informatie (m.b.t. de reiskosten, lustrums/
workshops/interne communicatie en aanspreekpunten) en een
organogram van de organisatie. Het gehele pakket is vernieuwd,
aangezien wij het van belang vinden om onze vrijwilligers iets te
kunnen aanreiken wat hen gebundeld informatie kan geven en zo
voor meer binding kan zorgen met de stichting. Voor de lay-out
is de expertise gevraagd vanuit onze PR afdeling die hierin een
grote rol gespeeld heeft.
De vrijwilligersovereenkomst is bijgewerkt naar waar de
behoeftes lagen. Zo zijn er artikelen bijgewerkt en bijgevoegd,
denk aan regels omtrent media en communicatie naar buiten
de stichting toe. Middels de vrijwilligersovereenkomst binden
nieuwe vrijwilligers zich schriftelijk aan de stichting.

Beide vacatures voor de landencoördinatoren zijn
vervuld. Hierin zijn alvorens de relaties waren aangegaan
sollicitatiegesprekken gevoerd, waarin vragen vanuit zowel
de sollicitant als de HR-coördinator en de toenmalige
landencoördinator zorgden voor het inzien van of er een
match was. De nieuwe landencoördinatoren worden waar
nodig tot op heden nog ondersteund door de voorgaande
landencoördinatoren om de borging van het proces en de
informatie spoedig en correct te kunnen laten verlopen.
Gedurende de laatste kwartalen van 2020 heeft de focus
voornamelijk gelegen op het uitzetten van een viertal nieuwe
vacatures en de werving daarvan. De vacatures die opgesteld
waren (i.o.m. de coördinatoren van de betreffende afdelingen en
de voorzitter m.b.t. haar eigen functie) zijn: voorzitter, creative
assistant/webdesigner, medewerker werving en de medewerker
transport. Deze vacatures zijn opgesteld en uitgezet via onze
eigen website en vervolgens gedeeld op onze LinkedIn-pagina,
als onze andere social-mediakanalen. De vacature van creative
assistant/webdesigner en medewerker werving zijn vervuld. De
vacature van medewerker transport staat open maar heeft geen
spoed, de vacature van voorzitter heeft dat echter wel, i.v.m.
vertrek naar het buitenland.

De afgelopen jaren zijn de meeste vacatures vervuld via
ons eigen netwerk. In verband met de grote noodzaak voor
het vervullen van de vacatures, hebben wij ons daarnaast meer
gefocust op het extern werven van nieuwe vrijwilligers.
Hiervoor hebben wij hogescholen en universiteiten in en rondom
Utrecht gecontacteerd, omdat er een gezamenlijk belang is
met veel potentie. Voor de scholen is het maatschappelijk
verantwoord om hun studenten (en eventueel ook docenten)
kennis te laten maken met een vrijwilligersorganisatie die vanuit
Nederland gerund wordt, maar gericht is op Afrika. Vanuit de
stichting is een samenwerking wenselijk, om op die manier de
organisatie voor te kunnen stellen aan de studenten en tevens
om onze vacatures daar intern te kunnen laten promoten.
Dit initiatief is in de beginfase en wij verwachten dit
in 2021 te kunnen bewerkstelligen. Op naar een jaar waarin
wij structureel nieuwe vrijwilligers kunnen werven voor onze
ambitieuze organisatie en dat wij ons zo maatschappelijk meer
op de kaart kunnen zetten!

2.4.

Communicatie & PR
2020 was, mede door de coronacrisis, een uitdagend
als ook een succesvol jaar voor PR & Communicatie. Doordat
iedereen dit jaar meer online ging, moest ook de stichting online
een extra tandje bijzetten op veel gebieden, waar wij als proces
een belangrijke rol in speelden.
•

Team
Aan het begin van 2020 bestond het team uit een
proceseigenaar en een medewerker. De proceseigenaar focust
zich met name op de sociale media, website en het mailcontact
met vrijwilligers, donateurs en andere geïnteresseerden.
De communicatiemedewerker focust zich op vernieuwende
projecten als het benaderen van nieuws-organen en
nieuwsbrieven. Gezien het feit wij ons ook bezighouden met het
promotiemateriaal van de stichting, maar hier eigenlijk niet de
juiste achtergrond voor hebben, zijn we op zoek gegaan naar
een vrijwilliger met meer expertise op dit gebied. Eind 2020
hebben wij daarom het team versterkt met een medewerker
grafisch vormgever. Zij houdt zich vanaf nu bezig met de lay-out
en opmaak van de documenten van de stichting, het ontwerp
van promotiemateriaal en het beheren van de website.
•

Social media
Over 2020 hebben wij een toename van het aantal
volgers op zowel Facebook als Instagram waargenomen. Op
Facebook hebben we momenteel 1781 volgers, en op Instagram
278 volgers (begin 2019 206, eind 2019 240). We houden nog
steeds vast aan het parallel posten van foto’s en verhalen op
Facebook en Instagram, en maken actiever gebruik van de
stories op beide kanalen. Een nieuwe tactiek in 2020 is daarbij
geweest om meer grote donateurs te ‘taggen’ in onze berichten,
wat heeft geleid tot meer ‘reposts’ en dus een groter bereik.

Door gebruik te maken van niet slechts ons eigen bereik, maar
hier het bereik van andere organisaties in mee te nemen, lijken
we online steeds meer de aandacht te kunnen wekken. Met
name de samenwerking met Altruist heeft er vanaf eind 2020
voor gezorgd dat we op deze kanalen meer aandacht krijgen.
De focus van de posts ligt op de aankomst en distributie van de
transporten. Daarbij hebben we in 2020 ook geprobeerd meer
van het werk binnen de stichting te laten zien (inpakdagen,
vertrek transport vanuit het magazijn, etc.).
•

Website
De website is in 2020 gebruikt voor gebeurtenissen, waar
een wat uitgebreider verhaal over geschreven kon worden. Het
gebruik was echter beperkt. Tevens zijn we begonnen met het
updaten van de pagina’s over de landen, parallel aan het albinism
awareness day project. Ten slotte is de website actief gebruikt
voor openstaande vacatures.
Nu we sinds eind 2020 een expert op dit gebied in ons team
hebben gekregen, kunnen we toe gaan werken naar een
intensiever en professioneler gebruik van de website.
•

Albinism awareness day
Dit jaar hebben we deze bijzondere dag in een online
format gegoten. In de aanloop naar 13 juni 2020 hebben we alle
landen die wij als stichting ondersteunen ‘in het zonnetje’ gezet.
Er verscheen een verhaal over het land, informatie over hoe de
zonnebrand gedistribueerd wordt, met wie we samenwerken,
en hoeveel mensen met albinisme we proberen te helpen in
het betreffende land. Hierbij werd de aandacht voor de posts
getrokken door het gebruik van de vlaggen van de landen, wat
tevens voor een bijzonder beeld op Instagram geleid heeft.
We hopen in 2021 deze dag weer meer ‘in real-life’ te kunnen
organiseren.

•

Naamsverandering
In 2020 zijn we gestart met het proces om de naam van
de stichting aan te passen, waar wij als proces een belangrijke
rol in spelen. Acties die reeds voltooid zijn in 2020 zijn het
aanpassen van het logo, het aanpassen van de website en het
langzaam introduceren van het logo in nieuw promotiemateriaal.
De laatste stappen, waaronder de feestelijke bekendmaking van
de nieuwe naam, zullen in 2021 plaatsvinden.
•

Pers
In februari 2020 is in het tijdschrift Arts in Spe (Medisch
Contact) een artikel over onze stichting en albinisme in Afrika
verschenen. Op deze manier hebben we onze stichting en ons
werk in heel Nederland wat meer aandacht kunnen geven.
Tevens is door het werk van een kunstenares onze stichting
onder de aandacht gebracht bij een tentoonstelling in Haarlem,
waar twee krantenartikelen over zijn verschenen en onze naam in
is genoemd.
•

Overig
In 2020 hebben we wederom een kerstkaart verstuurd.
Dit jaar is deze ontworpen en verzonden door onze nieuwe
grafische vormgever. Deze kerstkaart is met veel enthousiasme
en bewondering ontvangen, en we hopen hiermee onze
donateurs, vrijwilligers en andere belangrijke contacten extra
bedankt te hebben voor hun steun in 2020. Ook in 2020 is
het helaas niet gelukt om op reguliere basis nieuwsbrieven te
versturen naar mensen die hierin geïnteresseerd zijn, mede door
persoonlijke omstandigheden t.g.v. het coronavirus. We hopen
dit in 2021 weer op te pakken.
Samenvattend was 2020 een zeer uitdagend, maar ook
een vernieuwend en succesvol jaar.

