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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2017 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 kijken wij terug op het jaar 2017. 
 
Via onze contacten worden we op de hoogte gehouden van de stand van zaken en de 
situatie rondom de lopende projecten. Maar de communicatie verloopt stroperig: als 
wij niet vragen om rapportages, komen ze ook niet! Zaken doen in Afrika vereist een 
lange adem! 
  
De bouw van het Edcational Centre op onze eigen grond verloopt ook te traag naar 
onze zin. Wel is de ruimte in gebruik genomen door een bijbelstudiegroep onder 
leiding van Alimamy. Het land is ook deels ontgonnen en beplant. We denken na over 
een mogelijk gebruik van de waterbron die zich op ons land bevindt. 
Tot onze frustratie staat de grote generator die we hadden aangeschaft voor de 
Vocational School nog steeds in Nederland, waardoor de machines nog niet kunnen 
draaien. Er wordt nu dus gewerkt met handgereedschap. Het landbouwproject levert 
positieve resultaten op. Men is blij met de tractor en het landbouwgereedschap en 
daar wordt ook goed gebruik van gemaakt. Regelmatig kan men oogsten. 
 
Simon Seisay werkt nog steeds in Sierra Leone bij een scheepswerf die Holland 
Shipyards heeft aangekocht in Freetown. Tevens is hij voor onze stichting coördinator. 
Hij probeert steeds meer verantwoordelijkheid over te dragen aan de bestuursleden 
van Foundation Help Sierra Leone en de betroken vrijwilligers. Het combineren van 
zijn werk met het hebben van een gezin in Nederland is voor hem niet makkelijk. Hij 
ervaart veel druk vanuit bekenden en familieleden, die allemaal vragen om financiële 
steun. 
 
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. Het blijkt 
steeds opnieuw dat de sponsors het kleinschalige van onze projecten en activiteiten 
waarderen. Het is duidelijk dat het geld goed terecht komt. Steeds meer mensen 
geven aan de nieuwsbrief voortaan per mail te willen ontvangen, wat ons uiteraard  
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kosten spaart. 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 het meeste nodig hebben. Het komende jaar hopen we 
daarom op dezelfde voet door te gaan met onze activiteiten! 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur, 
 
Eeltje Hoekstra. 
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Missie en visie van de stichting 
 
Stichting Help Sierra Leone wil de noodlijdende bevolking van Sierra Leone een 
helpende hand toesteken. Door een jarenlange burgeroorlog is de bevolking een van 
de armste ter wereld.  
 
De missie van de Stichting is om vanuit een christelijk perspectief, door middel van 
het op kleine schaal stimuleren van de bevolking door scholing of gerichte micro 
kredieten een betere positie te laten creëren en daarmee stimuleren van eigen 
ondernemerschap de armoede onder deze bevolking structureel te verdrijven. 
 
Daarnaast worden projecten opgezet op het vlak van het verbeteren van de 
leefomstandigheden, zoals het bouwen van waterputten en sanitaire voorzieningen. 
 
 
Doelstelling 
 
Om de noodlijdende bevolking te helpen wordt zij van kleinschalige projecten op 
lokaal niveau gestimuleerd om in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. 
Hiervoor is scholing en het stimuleren van ondernemerschap door het verstekken van 
microkrediet in diverse vormen essentieel.  
 
 
Strategie 
 
De projecten waar de komende jaren aan gewerkt zal worden, zijn de voltooiing van 
het educational centre, alwaar (bijbel) cursussen gegeven kunnen worden. The 
technical workshop is bijna gereed en met dank aan de Stichting Gered Gereedschap 
kunnen de eerste cursussen worden gegeven. 
 
De verdere voortzetting van het Landbouwproject, alwaar in soort coöperatie 
gewassen verbouwd kunnen worden waardoor zowel in eigen levensonderhoud kan 
worden voorzien ook geld gegenereerd kan worden door verkoop van de opbrengst 
ten einde weer nieuw zaad en bemesting te kunnen aankopen. 
 
Voor de komende jaren wordt onderzocht of de realisatie van een kippenboerderij kan 
voorzien in de behoefte aan betere levensomstandigheden. 
We evalueren steeds samen met de Foundation Help Sierra Leone hoe de bevolking 
ervoor staat en wat zij verder nog nodig hebben. 
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Huidige situatie 
 
De Stichting heeft al veel bereikt. Door in de eerste jaren vooral micro kredieten te 
verstrekken zijn veel mensen in staat gesteld zich te ontwikkelen en in haar eerste 
levensbehoeften te voorzien. Door realisatie van het Landbouw project kunnen veel 
mensen nu voorzien in de eigen voedselbehoefte. 
Het bouwen van een ‘basisschool’, het ‘educational centre’ en ‘the technical workshop’ 
biedt kansen om mensen te scholen. 
Naast deze projecten zijn er diverse waterputten gerealiseerd en staan er nog diverse 
projecten klaar om uitgevoerd te worden. 
 
 
Activiteiten van de organisatie 
 
De komende jaren wordt er vooral gewerkt aan het in stand houden en verder 
brengen van bestaande projecten en het ledigen van de nood die is ontstaan door het 
uitbreken van Ebola. 
 
 
Toekomst 
 
Door nauwe samenwerking en het luisteren naar de wensen van de lokale bevolking 
en afstemming met de Foundation Help Sierra Leone wordt gericht ingezet op het in 
stand houden van de eerder gerealiseerde projecten en ontwikkelen van nieuwe 
projecten om de levensstandaard van de bevolking te verbeteren.  
 
De politieke situatie en de uitbraak van Ebola hebben een grote impact op de 
bevolking en vragen veel aandacht. Hierdoor is het voor de bevolking moeilijk om de 
projecten in stand te houden. 
De bouw van de scholen, het educational centre’ en ‘the technical workshop biedt 
mensen de kans zich te ontwikkelen en scholen en hiermee de kans op een baan te 
vergroten. 
 
De bouw en het noodzakelijke onderhoud van waterputten en sanitair is essentieel om 
een halt te bieden aan de verspreiding van Ebola en de basis levensomstandigheden 
van de bevolking. 
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De organisatie 
 
De Stichting Help Sierra Leone is een kleine stichting met ANBI status. 
 
De gegevens van de stichting zijn: 

 
Stichting Help Sierra Leone 

Adres: 
Molenland 14, 
3994 TA, Houten. 
Telefoon: (+31)(0) 30-6376868 

Email: stichtinghelpsierraleone@gmail.com 
 

Bank: ING 
IBAN-nummer: NL67INGB0008535687 
ten name van de Stichting Help Sierra Leone te Houten 
BIC-nummer: INGBNL2A 

 
Kamer van Koophandel Utrecht: 

Inschrijvingsnummer: 3016447 
RISN/fiscaal nummer: 8090.98.362 

 
 
Het bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit 5 leden. Het bestuur is onbezoldigd zij ontvangen een 
vergoeding voor gemaakte onkosten die in het kader van de uitvoering van de taken 
van de Stichting worden gemaakt. 

Voorzitter:  mevr. E. Van Tillaard 
Penningmeester: dhr. E. Hoekstra 
Secretaris:  mevr. M. Van Helden 
Bestuurslid: mevr. N. Kastelein  
Bestuurslid: dhr. S. Seisay 

 
 
Werknemers 
 
Er zijn geen werknemers in dienst, er wordt alleen in voorkomende gevallen gebruik 
gemaakt van onbezoldigde vrijwilligers.  
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Financiën 
 
De inkomsten van de Stichting zijn afkomstig van particuliere donateurs of afkomstig 
uit collectes door Kerken. In een enkel geval wordt een bijdrage gevraagd bij een 
organisatie als Cordaid.  
 
Doelstelling is om al het geld van de donateurs en geldgevers direct in de projecten in 
Sierra Leone te investeren.  
De overheadkosten van de stichting bestaan uit de noodzakelijke kosten, als 
registratiekosten van de stichting, kosten voor de bankrekening, overboekingskosten 
naar Sierra Leone en eventuele publiciteitskosten en reiskosten voor de bestuursleden. 
 
Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld waarin de inkomsten en uitgeven aan de 
projecten wordt weergegeven en hoeveel geld nog in kas is voor de onderhanden 
zijnde projecten.  
 
Twee maal per jaar wordt een nieuwsbrief uitgegeven waarin een voortgang wordt 
beschreven van de projecten. 
 
De nieuwsbrieven en jaarverslagen worden via de website van de stichting 
gepubliceerd en deels in hardcopy verspreid onder de donateurs. 
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Sierra Leone in cijfers 
 
De ‘Republic of Sierra Leone’ is gelegen aan de westkust van Afrika. Het grenst aan 
Guinee in het noorden, aan Liberia in het zuiden en in het westen aan de Atlantische 
Oceaan. De kustlijn is ongeveer 550 kilometer lang. Sierra Leone heeft een totale 
oppervlakte van 71.740 km², waarvan ongeveer 0,2% met water is bedekt.  
Het kent vier te onderscheiden geografische regio's. In het oosten van het land ligt 
een hoogvlakte met bergen; Mount Bintumani is de hoogste berg van het land en is 
1.948 meter hoog. Het midden van het land is een laagvlakte met bossen en grond 
geschikt voor de landbouw. Het zuiden kent regenwouden en ook landbouwgronden. 
Aan de kust liggen mangroven en moerassen. 
De hoofdstad Freetown ligt op een schiereiland naast de baai die een grote natuurlijke 
haven vormt. 
Het land heeft een tropisch klimaat met een nat seizoen tussen mei en november, en 
een droog seizoen van december tot mei. De gemiddelde jaartemperatuur ligt op zo'n 
26 °C. 
Sierra Leone telt een bevolking van ongeveer 5,7 miljoen personen (2010). Dit 
impliceert een ruimschootse verdubbeling ten opzichte van 1960 toen het land nog 2,2 
miljoen inwoners telde. Veel mensen zijn naar de steden getrokken, tussen 1960 en 
2010 verdubbelde de stedelijke bevolking van 17,4% van de totale bevolking naar 
37,8% 
Het is een van de armste landen in de wereld volgens Human Development Index van 
de Verenigde Naties. Deze index meet voornamelijk armoede, analfabetisme, 
onderwijs en levensverwachting. De armoede is vooral op het platteland te vinden: 
zo'n 78% van de bevolking leeft daar onder de armoedegrens terwijl voor de steden 
dit 27% is. 
Hieronder nog enkele gegevens met betrekking tot de bevolking: 
Levensverwachting mannen (bij geboorte): 41,2 jaar (schatting 2009), bij vrouwen 
(bij geboorte): 41,2 jaar (schatting 2009), Bevolkingsgroei: 2,3% (schatting 2009), 
Geboortecijfer: 44,7/1000 (schatting 2009), Sterftecijfer: 22,3/1000 (schatting 2009), 
Zuigelingensterfte: 154,4/1000 (schatting 2009), Analfabetisme: totaal 64,9%, 
mannen 53,1%, vrouwen 75,6% (schatting 2004) 
Sierra Leone kent circa vijftien van oorsprong Afrikaanse bevolkingsgroepen, waarvan 
de Mende (30%) en de Temne (30%) de grootste zijn. Daarnaast tellen de Fullah of 
Fulani (13%), en de Krio, Creolen die afstammen van bevrijde slaven, 10%.  
Volgens cijfers hangt circa 60% van de bevolking de soennitische islam aan, 30% 
animisme en 10% het christendom. In de praktijk komt het erop neer dat animisme 
en voorouderverering door vrijwel iedere Sierraleoner in meer of mindere mate wordt 
aangehangen, ongeacht tot welke religieuze beweging iemand behoort. Gemengde 
huwelijken tussen christenen en moslims zijn gangbaar. 
Engels is de officiële taal, desalniettemin spreekt maar een klein percentage van de 
bevolking Engels. Het Krio (Creools Engels) fungeert als lingua franca; zowel tussen 
autochtone bewoners onderling, als tussen autochtonen, Creolen en andere 
minderheden zoals Libanezen, Indiërs en Chinezen. Zeker 95% spreekt Krio. 
   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Krio_(volk)
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Financieel overzicht en toelichting 2017 
 
 
Inkomsten 
 
Dit jaar mochten wij €11.557,65 ontvangen aan giften van particulieren. Een deel 
daarvan kwam binnen als vast toegezegd maandelijks sponsorbedrag. Een ander deel 
werd overgemaakt als eenmalige gift, veelal in reactie op een nieuwsbrief. Maar ook 
ontvingen wij geldelijke steun vanuit diverse kerken in de vorm van 
collecteopbrengsten of bijdragen van kindernevendiensten. 
Wij ontvingen daarnaast een particuliere gift van € 6000 die bestemd is voor het 
opzetten van een kippenfarm in de nabije toekomst. Ook ontvingen wij €5000  vanuit 
het Bisdom Utrecht. 
 
Onze inkomsten lieten in 2017 een daling zien ten opzichte van vorig jaar. Deels is dat 
te verklaren door minder fondswerving via bestuursleden. Er waren projecten gaande 
in Sierra Leone waarvoor al geld was overgemaakt naar de rekening van Foundation 
Help Sierra Leone. Daarom is ervoor gekozen eerst te focussen op voltooiing van die 
projecten. 
 
 
Uitgaven 
 
Een bedrag van €13.703,05 werd rechtstreeks overgemaakt naar de rekening van 
Foundation Help Sierra Leone ten behoeve van lopende projecten:  
Aan publiciteit werd dit jaar alleen geld uitgegeven voor het laten drukken en 
versturen van de nieuwsbrieven in mei en december: € 99,96. Er waren nog 
voldoende folders aanwezig. Aan reiskosten en kosten voor het verzenden van 
materialen naar Sierra Leone werd geen geld uitgegeven dit jaar 
 
Resultaat 
Kosten en baten liepen dit jaar niet gelijk op. Toch werd het jaar 2017 positief 
afgesloten met een eindsaldo van €16.854,08  
 
Houten, Maart 2018 
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Financieel Jaarverslag 2017        

         

Staat van Baten en Lasten in euro's   2017 2016 2015 2014 2013 2012 

         

Correctie      3,55   

Beginsaldo ING per 1-1   8879,03 15.758.09 17.667,55   6.416,04 20.551,98  13.563,77  

            

BATEN         

  Donaties en subsidies        750,00  

  Giften instellingen (gericht)   11,000,00 16.300,00 13.205,00  50.000,00 1.440,00  6.296,47  

  Giften vaste sponsors en particulieren   11557,65 11.387,70 20.775,02  51.615,94 20.946,65  17.534,93  

  Rentebaten   1,98 4,31 33,67  109,01 592,40  661,82  

    Totaal: 22559,63 27.692,01 34.013,69  101.724,95 22.979,05  25.243,22  

LASTEN          

  Administratiekosten   880,78 149,40 858,87 1.993,42 1.905,34  2.357,18  

  Kosten zending materialen naar Sierra Leone       3.524,18   

  Publiciteitskosten   99,96 801,31 15,40 420,18 215,65  296,43  

  Rechtstreekse betalingen Sierra Leone   13703,84 33.556,97 34.092,64 84.539,21 36.650,02  33.710,52  

  Reiskosten        704,11  454,01  

    Totaal: 14.684,58 34.507,68 34.966.91 90.476,99 39.475,12  36.818,14  

            

Negatief/positief saldo   7875,05 -6.815,67 -953,22 11.247,96 -16.496,07  -11.574,92  

            

Eindsaldo ING Zakelijke Rekening   15903,88 7.930,81 14.814.41 16.757,54 4.915,04  1.051,70  

Eindsaldo ING Zakelijke Spaarrekening   877,15 875,17 870.86 838,14 1.500,00  2.000,00  

Eindsaldo ASN bank   73,05 73,05 72,82 71,87 1,00  17.500,28  

 Saldo 31/12    16.854,08 8879,03 15.758.09 17.667,55 6.416,0 20.551,98  
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