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1  Wat is het probleem en wat is de/onze oplossing? 
Sierra Leone is een land dat zich - na de burgeroorlog - aan het herstellen is, maar dat nog 

veel problemen kent. De regering beseft dat de (ongewenste) zwangerschap van meisjes één 

van de grote problemen is en heeft een strategie ontworpen om dit te voorkomen. Er zijn 

echter voorlopig nog veel alleenstaande, (ongewild) zwangere, vrouwen en dit zijn vaak de 

armste meisjes uit de armste groepen in de samenleving. 

 

Er zijn 2 problemen : 

1) een gezondheidsprobleem Het sterftecijfer van zwangere vrouwen is hoog en dat is  in het 

bijzonder het geval bij de tieners; 34 % van alle zwangerschappen betreft tieners en van alle 

sterfgevallen, vanwege zwangerschap, komt 40 % uit deze groep. Bovendien lopen de baby’s 

van deze tieners grote risico’s en is hun kans op overlijden 50 % hoger dan die van zwangeren 

van andere leeftijden 

“Pregnacy is the leading cause of death for adolescent girls” , aldus een regeringsrapport 

 

2 ) een onderwijs/opleidingsprobleem. Het gevolg van de zwangerschap is, in veel gevallen, 

dat het meisje stopt met haar schoolopleiding. Dat betekent: in de toekomst geen baan en geen 

inkomsten. De kans op een redelijk bestaan is verkeken 

Maar juist als meisjes naar school gaan kunnen zij van grote betekenis zijn voor de 

ontwikkeling van hun familie en samenleving. Met een jaar extra onderwijs verdienen zij 20% 

meer en het blijkt dat vrouwen 70% van hun inkomen besteden aan hun gezin 

 

Uit het voorgaande blijkt dat investeren in jonge vrouwen een investering is in de 

samenleving in zijn geheel. Want, zo luidt een Afrikaans gezegde: 

“When you educate a man you feed his family 

When you educate a girl you educate a nation”   

 

Wij denken daarom dat deze alleenstaande, zwangere jonge vrouwen in Sierra Leone op 2 

manieren kunnen worden geholpen. Namelijk door: 

-  hen in een beschermde omgeving op te vangen, te begeleiden en te verzorgen. Daardoor 

blijven de vrouwen gezond en krijgen ze een gezonde baby; 

- de vrouwen een opleiding laten volgen en te stimuleren om (als zij daarvoor geschikt 

zijn ) een eigen onderneming op te zetten, zodat zij (en hun kind)  perspectief krijgen op een 

beter bestaan. 

 

Deze oplossing realiseren wij sinds mei 2014 in het huis Mabel’s Cottage in Freetown, de 

hoofdstad van Sierra Leone. In dit jaarverslag laten wij zien hoe wij dat in het jaar 2015 

deden. Het eerste volledige jaar van onze stichting  

 

2 Hoe wij werken 
Mabel’s Cottage was het huis in Freetown van Mabel Lewis. Haar dochter – Zainab Turay – 

heeft het huis van haar geërfd en besloot dit huis te bestemmen voor de opvang van 

alleenstaande zwangere vrouwen. Dit als een eerbetoon aan haar moeder die zich – tijdens 

haar leven – ook inzette om mensen te helpen. 

 

De opzet is dat zwangere alleenstaande vrouwen (veelal tieners, 13 – 19 jarigen) gedurende 

maximaal 18 maanden worden opgevangen en verzorgd in Mabel’s Cottage. In het huis is 

fulltime een verloskundige/beheerder beschikbaar. De vrouwen leren goed voor zichzelf en 

hun kind te zorgen. In eerste instantie gaat het om maximaal 5 vrouwen die tegelijk aanwezig 
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kunnen zijn. Zij krijgen ook algemeen onderwijs (lezen, schrijven) en een vakopleiding en 

steun bij het opzetten van een eigen bedrijf (als zij daarvoor geschikt zijn). 

 

Er is een zusterorganisatie in Sierra Leone waarmee wij nauw samenwerken,maar deze 

Foundation heeft nog geen formele basis. 

 

Onze bedoeling is dat de aansturing van het huis in Sierra Leone uiteindelijk – door de 

Foundation - in Sierra Leone zelf plaats vindt. De bedoeling is ook om het huis “self  

supporting “ te laten zijn, door het opzetten van een aantal bedrijfsmatige activiteiten die 

opbrengsten genereren. 

 

3 Wat is er -  met name in 2015 - in Freetown gerealiseerd? 
Nadat het huis Mabel’s Cottage was opgeknapt, geschilderd en ingericht met de inventaris die 

uit Nederland was verstuurd is een verloskundige/begeleidster aangetrokken – Rosaline 

Williams - die ook optreedt als beheerder van het huis en intern woont. 

De ebola epidemie is natuurlijk in het bijzonder gevaarlijk voor de kwetsbare vrouwen uit 

onze doelgroep. Toch hadden wij in 2014 besloten 3 vrouwen op te nemen ( ondanks het feit 

dat wij de financiering van hun verblijf nog niet geheel rond hadden) en in 2014 zijn twee 

ervan bevallen van een zoon. 

 

De opvang en begeleiding van vrouwen en kinderen 

In de loop van 2015 is een van deze drie vrouwen ook bevallen van een kindje (dochter 

Mabel). Twee van de kinderen hadden nader onderzoek nodig in een ziekenhuis en 

aanvullende fysiotherapie. Zij doen het nu erg goed. 

 

Omdat de ebola behoorlijk was teruggedrongen durfden wij het aan nog 2 vrouwen  op te 

nemen. Eén ervan kon echter niet aarden en is uiteindelijk teruggegaan naar haar vader (haar 

moeder wilde geen contact). De andere vrouw beviel helaas van een doodgeboren kindje en 

voelde in Mabel’s Cottage -  te midden van de moeders en baby’s - het gemis van haar eigen 

kind des te sterker. Daarom is zij verhuisd naar een andere opvang. 

 

Vervolgens zijn 4 nieuwe zwangere tieners opgenomen. Hun komst moest worden uitgesteld 

omdat er in september, als gevolg van gigantische regenval, een overstroming plaatsvond. 

Daardoor moesten de vrouwen en kinderen worden geëvacueerd. Daarna moest het huis eerst 

worden schoongemaakt, geverfd en opnieuw met bedden en matrassen worden ingericht. 

 

In totaal waren er aan het eind van het verslagjaar dus 7 vrouwen en 3 kinderen aanwezig 

 

Project kringloopwinkel 

De overstroming waarvan wij spraken, had ook tot gevolg dat de meeste spullen die waren 

opgeslagen voor de kringloop winkel moesten worden weggegooid of voor een veel lagere 

prijs konden worden verkocht. Die kringloop winkel is het eerste project dat is opgestart om 

Mabel’s Cottage meer zelf voorziend te maken. 

 

Project crèche 

Het is ons idee om een crèche te starten opdat “onze” vrouwen en vrouwen uit de omliggende 

wijk naar school kunnen of kunnen werken. De regering moet hiervoor echter toestemming 

geven en de regelgeving en procedures zijn lastig zo bleek dit jaar 
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4 Ondersteunende activiteiten en interne organisatie 
Ondersteunende activiteiten 

Het bestuurslid Zainab Turay heeft een bezoek gebracht aan Sierra Leone met name om een 

aantal externe contacten te leggen en te verbeteren met de overheid, de bankwereld en met de 

leden van onze zusterorganisatie. Het voorgenomen bezoek van het gehele bestuur – dat 

vanwege de ebola was uitgesteld – hopen wij in 2016 te doen. 

 

Met Cordaid hadden wij overleg over een aantal thema’s zoals de manier waarop wij de 

relatie tussen de beide organisaties in Nederland en Sierra Leone kunnen vormgeven. 

 

De Stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Dat maakte het ook 

beter mogelijk om structureel met fondsenwerving te starten. 

Er zijn bijdragen verkregen van Promovendum, een aantal fondsen zoals Cordaid en de 

Protestantse Kerk in Soest. Ook is deelgenomen aan een aantal statiegeld acties in 

supermarkten en ontvangen wij donaties van particulieren 

 

Een gevolg van de ebola is dat de prijzen van levensmiddelen flink zijn gestegen en blijven 

stijgen. De kosten (per vrouw per jaar) zullen dan ook zeker de komende periode verder gaan 

stijgen. Het was daarom ook verstandig om periodiek levensmiddelen naar Freetown te 

sturen. 

Ook hebben wij kleding en andere spullen gestuurd ter verkoop in de kringloop winkel 

 

Over het financiële resultaat van 2015 brengen wij apart verslag uit in de jaarrekening 2015 

die eveneens dit inhoudelijke verslag op onze website wordt gezet. 

 

Interne organisatie 

Het bestuur van Mabel’s Cottage Nederland komt maandelijks bij elkaar 

Omdat Kemah Singer geen tijd meer had voor het bestuurswerk is zij teruggetreden en nu ad 

hoc inzetbaar als vrijwilligster voor evenementen. 

 

Het bestuur van Mabel’s Cottage bestaat uit nu : 

Mw. G.(Gea) Wildeman, voorzitter 

Mw. A.J.M. (Ariene) Chardon, penningmeester 

Mw. F (Gieny) Rigtering, secretaris 

Mw. Z (Zainab) Turay, oprichter. 

 

Het bestuur van de Foundation in Sierra Leone bestaat uit: 

Zainab Turay             general overseer and founder Mabel’s Cottage 

Andrew Mensah        national overseer 

Micheal Zainab Saffa  president 

Herbert Cole   corporate treasurer 

Rosaline Williams     secretary and matron 

Adama Kamara          board member 

 

 

 

5 Tot slot: 2016 
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Het bestuur is blij met wat er tot nu toe is gerealiseerd. 

Dat gebeurde omdat erg veel mensen ons helpen. Sommigen met tijd, aandacht en adviezen. 

Anderen met het ter beschikking stellen van goederen (eten, meubilair, kleding) of geld. 

Iedereen daarvoor heel hartelijk bedankt!!!!! 

Het maakt ons enthousiast om ons ook in 2016 weer in te spannen de kwetsbare alleenstaande 

zwangere vrouwen in Sierra Leone te helpen een goed bestaan op te bouwen. 

 

Enthousiasme en (uw) steun hebben wij ook in 2016 hard nodig. 

 

Dan willen wij namelijk voldoende geld bij elkaar brengen om: 

* 10 vrouwen op te vangen en te begeleiden; 

* stappen te zetten naar het zichzelf kunnen bedruipen van Mabel’s Cottage door  middel van 

bedrijfsmatige projecten ; 

* te beginnen met aanvullende beroepscursussen (schoonheidsspecialist, zeep maken).  

* de website te verbeteren. 

 

Wij hopen dat u (weer) met ons meedoet! 


