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Het bestuur van Stichting Ewoi bestaat uit: 

 

Voorzitter  Gustaaf Antonius Gerardus Jansen 

Penningmeester Johanna Wilhelmina Maria Wolters 

Secretaris  Bernardus Wilhelmus Gerardus Janssen 

Bestuurslid  Carola Mayella Dennissen 

Bestuurslid  Rubina Arends 

 

Doelstelling 

Het financieel ondersteunen van de volgende projecten in Diocese of  Lodwar, Turkana district in  Kenia. 

1. Ewoi project, zorg voor de allerarmste ouderen en voor  meervoudig gehandicapte kinderen in het 

Turkana District in Kenia, zonder discriminatie van geloof en sekte. 

2. St. Luke’s Home for the deaf, zorg voor dove en .meervoudig gehandicapte kinderen eveneens in het 

Turkana District in Kenia. 

3. Soortgelijke doelen in hetzelfde district 

 

De projecten  hebben geen commerciële of politieke doelstelling. 

 

Bestuursvergaderingen 

 

Na het bezoek op woensdag 17 april 2013 aan notaris Stevens in Elst, waarbij de oprichting van de Stichting 

Ewoi met de Statuten officieel werd bekrachtigd door handtekeningen van alle leden van het bestuur en door de 

notaris, hebben we de eerste  vergadering gehouden in Oosterhout. 

 

Het volgende werd overeengekomen. 

Het bestuur houdt tenminste vier keer per jaar een vergadering. 

De penningmeester beheert de gelden van de stichting. 

De secretaris verzorgt alle algemene administratie en notuleert de bestuursvergaderingen. 



 

 

 

 

 

Andere aktiviteiten van het bestuur voor de komende tijd: 

Vaststelling definitieve huishoudelijk reglement.  

Maken van een aftredingsrooster. 

Opstellen van een beleidsnota. 

Aanvraag beschikking algemeen nut beogende instelling (anbi) 

 

Samenvatting van de bestuursvergaderingen in juni/september en december.  
 
Bericht van inschrijving bij Kamer van Koophandel onder nummer: 57762945 

Het huishoudelijk reglement opgesteld en ondertekend. 

Rooster van aftreden opgesteld . 

Beleidsplan opgesteld.  

Aangevraagd en gekregen:  beschikking algemeen nut beogende instelling (anbi) 

 

 Activiteitenlijst. 

- Bankrekening Rabobank is geopend 

- Ewoi website verder uitgewerkt 

-Gemaakt  een ontwerp voor logo en visitekaartjes. 

- Activiteiten qua sponsoring besproken. 

- Definitieve beleidsplan goedgekeurd 

- Website Stichting-ewoi.nl opgesteld en up to date houden 

- Er zijn drie bestuursvergaderingen geweest in 2013. 

- In juni en juli zijn twee dames t.w.Patrice Ahlers en Annette Leyten drie weken naar lodwar geweest om hun 

  ervaringen te delen met de medewerkers van het Ewoi programma betreffende meervoudig gehandicapte 

kinderen. 

- Logo stichting ewoi ontworpen. 

- Twee keer nieuwsbrief uitgegeven. 

- Informatie over de projecten  is op de website te vinden. 

 

 
 



 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


