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Jaarverslag 
 

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2014 van Stichting Help Sierra Leone.  

Graag willen wij u informeren over de voortgang van onze projecten. 

Sierra Leone heeft jarenlang geleden onder een afschuwelijke burgeroorlog. Na een 

langzaam opkomend economisch herstel is het land door de ebola-crisis momenteel 

opnieuw een van de armste landen ter wereld.  

Zoals velen van u al bekend is houdt de stichting zich bezig met het steunen van 

projecten die de bevolking van Sierra Leone weer nieuwe hoop kunnen geven en 

mogelijkheden om hun land op te bouwen of hun levensomstandigheden te 

verbeteren. Wij werken samen met lokale christelijke kerken 

 

Als bestuur kunnen wij met tevredenheid terugkijken op het jaar 2014. 

 

Het afgelopen jaar is in Sierra Leone, volgens plan, een begin gemaakt met het 

opzetten van een landbouwproject in Mabron. Landbouwmachines en een auto zijn 

verstuurd, zaai- en plantgoed is aangekocht. Via de Vastenaktie 2014 is voor dit 

project geld opgehaald. 150 vrouwen zijn gestart met de verbouw van maïs. Inmiddels 

is er ook al geoogst. Ook is er op verzoek extra cassave verbouwd in verband met 

dreigend voedselgebrek in het land. Niet alles is volgens planning verlopen vanwege 

de grote invloed van de Ebola-crisis, maar we kunnen toch terugzien op een jaar 

waarin geplant en geoogst werd en met grote motivatie is geprobeerd de doelen te 

halen. 

 

De bouw van een woonhuis annex gastenverblijf op onze eigen grond is nog gaande, 

maar gaat niet zo snel omdat we daarvoor slechts mondjesmaat geld ter beschikking 

stelden. 

Het trouwjurkenproject heeft vertraging opgelopen vanwege het overlijden, door 

ebola, van de 'voortrekster' van het project. Inmiddels is een nieuw team 

samengesteld. 

 

In samenwerking met Holland Shipyard is de bouw van een school in gang gezet. Ook 

is er weer een waterput gebouwd. 

 

Simon Seisay had via zijn werk de mogelijkheid om diverse malen naar Sierra Leone 

te reizen, waarbij hij ook de kans kreeg om ter plekke zaken te regelen voor de 

stichting. Daarvoor verbleef hij soms langere tijd in het land. Hij heeft de supervisie 

over het landbouwproject en stuurt de mensen aan. 

 

In Nederland werd enorm veel energie gestoken in het aankopen van 

landbouwmachines: tractor, zaaimachine, ploeg. Ook is er een bestelbus gekocht en 

een kipper. Middels een containertransport is een en ander op zijn bestemming 

aangekomen. Om de containers vol te krijgen met nuttige zaken hebben we veel werk 

verzet. 
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Als altijd leverde onze nieuwsbrief, die steeds in mei en in december wordt verstuurd, 

positieve resultaten op. Mondeling en in de vorm van financiële bijdragen. De sponsors 

waarderen de vorm waarin zij op de  hoogte gehouden worden van onze activiteiten. 

Om kosten te sparen willen wij waar mogelijk de nieuwsbrieven per mail gaan 

verzenden. 

 

Diverse kerken hebben onze stichting op het collecterooster geplaatst. En ondanks de 

economische crisis hebben wij een trouwe groep sponsors.  

 

Wij zijn dankbaar voor het feit dat met bescheiden middelen toch veel wordt bereikt in 

Sierra Leone en dat de projecten en de hulpgoederen daadwerkelijk de lasten 

verlichten van mensen die het meeste nodig hebben. Sierra Leone behoort nog steeds 

tot de armste landen ter wereld. 

 

Het komende jaar hopen we op dezelfde voet door te gaan met onze activiteiten! 

 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

 

 

 

Eeltje Hoekstra.  

 

 

 

 

Voor meer informatie daarover zie onze website: www.stichtinghelpsierraleone.nl 
  

http://www.stichtinghelpsierraleone.nl/
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Doelstelling 
 

Stichting Help Sierra Leone wil de noodlijdende bevolking van Sierra Leone een 

helpende hand toesteken. Dit West-Afrikaanse land heeft jarenlang geleden onder een 

bloedige burgeroorlog. Het is momenteel één van de armste landen ter wereld. Onze 

stichting is opgericht in 2000 en staat ingeschreven onder nummer 30164473 bij de 

Kamer van Koophandel te Utrecht. 

De stichting stelt zich ten doel hulp te bieden door het geven van steun aan 

kleinschalige projecten, geestelijk, materieel en financieel. Wij werken vanuit 

christelijk perspectief samen met lokale kerken in Sierra Leone. Het werk wordt voor 

zover mogelijk gedaan door vrijwilligers. 

 

 

Sierra Leone 
 

Sierra Leone ligt in West-Afrika aan de kust van de Noord-Atlantische oceaan. De 

buurlanden zijn Guinea en Liberia. Sierra Leone heeft een tropisch klimaat, en de 

regentijd is van mei tot december. 

 

 Naam: Republic of Sierra Leone 

 Oppervlakte: 71.000 km² 

 Aantal inwoners: 5,7 miljoen 

 Hoofdstad: Freetown 

 Belangrijkste talen: Krio en Engels 

 Belangrijkste bevolkingsgroepen: Temne, Mende, Limba, Susu en de Krio 

 Munteenheid: Leone 

 Religie: Overwegend Moslim 

 

 Vlag:  
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Toelichting bij de Jaarrekening 2014 
 
Dit jaar mochten we € 50.000 euro ontvangen van Cordaid in het kader van de 

Vastenactie voor ons landbouwproject. Van dit geld is € 46.518,76 uitgegeven. 

Ongeveer de helft hiervan in Nederland voor de aankoop van materiaal zoals een 

trekker, schijveneg, zaaimachine en cultivator voor het bewerken van het land en een 

aanhanger voor het vervoer van de maisopbrengst. Het andere deel van het geld is 

rechtstreeks overgemaakt naar Sierra Leone voor de aankoop van zaaigoed, mest het 

regelen van de papieren en het omheinen van het land. De eerste oogst viel door de 

uitbraak van Ebola tegen ten opzichte van de verwachting maar was voldoende voor 

deelnemers en het principe van het project. Voor een deel is het land met casave 

verbouwd in plaats van mais. 

We mochten van particulieren en instanties € 51.615,94 ontvangen. Een deel hiervan 

kwam binnen als vast toegezegd sponsorbedrag, maandelijkse gift, eenmalige gift 

veelal in reactie op de nieuwsbrieven en deels uit collectes en kindernevendiensten  

(€ 2.946,05) en acties. Als gevolg van gespaarde bedragen mochten we dit  jaar  

€ 109,01 aan rente ontvangen. 

Aan de andere lopende projecten in Sierra Leone als de bouw van een waterput, 

dwellinghouse en school werd € 37.619,07 uitgegeven. De transportkosten van de 

containers bedroeg € 3.524,18. De kosten voor het overmaken van geld naar  

Sierra Leone bedroeg € 401,38. 

Aan publiciteitskosten voor het maken en drukken van de nieuwsbrieven is € 420,18 

uitgegeven. De reiskostenvergoeding voor bestuursleden, administratiekosten en 

kantoorartikelen bedroegen € 1993,42. 

De kosten en baten in 2014 zijn redelijk in evenwicht en laten een aangroei van de 

middelen van ongeveer € 10.500,00 zien. Deze middelen zijn bestemd om in 2015 aan 

de lopende projecten te worden uitgegeven. 

 
 

Houten, maart 2014 
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Financieel Jaarverslag 2014 
       

         

Staat van Baten en Lasten in euro's   2014 2013 2012 2011 2010 2009 

   
            

Correctie   3,55                 31,58              59,68             -10,00  

Beginsaldo ING per 1-1   6.416,04       20.551,98        13.563,77          5.398,46          3.975,11        16.538,19  

                  

BATEN               

  Donaties en subsidies                  750,00        

  Giften instellingen (gericht)   50.000,00         1.440,00          6.296,47        12.321,60          8.388,37          5.641,54  

  Giften vaste sponsors en particulieren   51.615,94       20.946,65        17.534,93        13.908,26        26.485,28        20.716,82  

  Rentebaten   109,01            592,40             661,82        

    Totaal: 101.724,95       22.979,05        25.243,22        26.229,86        34.873,65        26.358,36  

LASTEN               

  Administratiekosten   1.993,42         1.905,34          2.357,18          1.979,21          1.098,53             970,55  

  Kosten zending materialen naar Sierra Leone   3.524,18                 -                    -                75,00          7.288,38          9.404,62  

  Publiciteitskosten   420,18            215,65             296,43          3.277,88          1.418,33             602,67  

  Rechtstreekse betalingen Sierra Leone   84.539,21       36.650,02        33.710,52        12.250,00        16.847,50        27.367,28  

  Reiskosten                704,11             454,01             514,04          6.797,72             636,00  

    Totaal: 90.476,99       39.475,12        36.818,14        18.096,13        33.450,46        38.981,12  

                  

Negatief/positief saldo   11.247,96      -16.496,07       -11.574,92          8.133,73          1.423,19       -12.622,76  

                  

Eindsaldo ING Zakelijke Rekening   16.757,54         4.915,04          1.051,70          1.313,64          5.398,46          3.915,43  

Eindsaldo ING Zakelijke Spaarrekening   838,14         1.500,00          2.000,00        12.250,13      

Eindsaldo ASN bank   71,87               1,00        17.500,28        

    Totaal: 17.667,55         6.416,04        20.551,98        13.563,77          5.398,46          3.915,43  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Help Sierra Leone 

Stuiverslag 12 

3991 TX Houten 

Tel.: (+31)(0) 30 - 6376868 

Email: info@stichtinghelpsierraleone.nl 

 

ING rekeningnummer8535687 

ten name van de Stichting Help Sierra Leone te Houten 

IBAN-nummer: NL67INGB0008535687 

BIC-nummer: INGBNL2A 

 

Kamer van Koophandel Utrecht:  

inschrijvingsnummer: 3016447 

mailto:info@stichtinghelpsierraleone.nl

