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1 Inleiding 

Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Mabel’s Cottage. Daarom vertellen wij eerst over 

het oprichten van de stichting. Daarna komt aan de orde hoe wij de Stichting dit jaar hebben 

opgebouwd. Dat opbouwen betrof zowel de activiteiten in Sierra Leone, als het opzetten van 

onze Stichting in Nederland. 

Wij beseffen dat op beide onderdelen nog veel moet gebeuren, maar wij hebben dit jaar al 

veel gerealiseerd en dat geeft ons hoop en vertrouwen dat wij in 2015 een goede basis kunnen 

leggen voor de toekomst. 
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2 Waar gaat het om? Wat is het probleem? 

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 doen zich daarbij eigenlijk 2 problemen voor: 

1) een gezondheidsprobleem 

2) een onderwijs/opleidingsprobleem 

ad 1) 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. 

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

 

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. 

 

ad 2) 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. 

Investeren in jonge vrouwen is investeren in de samenleving in zijn geheel. 

 

“When you educate a man 

you feed his family 

When you educate a girl 

you educate a nation”  is een Afrikaans gezegde. 

 

3 Wat is de oplossing? 

Wij menen 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 willen wij realiseren in Mabel’s Cottage in Freetown, de hoofdstad van Sierra 

Leone. 

 

4 Mabel’s Cottage en de oprichting van de Stichting Mabel’s Cottage 

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 de bestemming te geven van opvanghuis 
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voor alleenstaande zwangere vrouwen. Dit als een eerbetoon aan haar moeder die zich – 

tijdens haar leven – ook inzette om mensen te helpen. 

     Mabel Lewis 

 

 

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

gedurende maximaal 18 maanden worden opgevangen en verzorgd. In eerste instantie gaat het 

om maximaal 5 vrouwen die tegelijk aanwezig kunnen zijn. Zij krijgen algemeen onderwijs 

(lezen, schrijven) en een vakopleiding en steun – bijvoorbeeld in de vorm van en micro 

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

 

Een aantal personen in Sierra Leone en in Nederland vond dit initiatief van Zainab een 

geweldige kans om vrouwen in Sierra Leone te helpen en een kans te bieden op een beter 

leven. Zij wilden graag meedenken en mee helpen en daarvoor is de stichting Mabel’s Cottage 

opgericht. 

Er zijn statuten opgesteld en er is een bestuur geformeerd. Er is ook een bestuur gevormd voor 

een zusterorganisatie in Sierra Leone. 

De statuten van de Stichting Mabel’s Cottage zijn ondertekend op 14 mei 2014 en dat is dus 

de oprichtingsdatum van de stichting. De zusterorganisatie in Sierra Leone heeft nog geen 

formele en definitieve status. 

De personele bezetting van beide besturen is aan het slot van dit verslag vermeld. De heer 

Emmanuel Riss Badoo maakte in eerste instantie deel uit van het bestuur van de Stichting 

Mabel’s Cottage, maar heeft naderhand aangegeven dat hij, in verband met de taal , liever 

toetreedt tot het bestuur van de zusterorganisatie. 

 

5 Bijzondere activiteiten van de Stichting 

Op 26 april heeft Zainab Turay een diner georganiseerd waar het bestuur i.o.  haar plannen  

heeft uiteengezet aan familie, vrienden en bekenden. Er is toen ook inventaris, kleding en geld 

ingezameld. 

Daarop aansluitend is ook nog inventaris opgehaald bij particulieren. 

De ingezamelde goederen zijn in een container naar Sierra Leone verscheept. Dit transport is 

bekostigd met leningen van bestuursleden. 

 

Vervolgens heeft Zainab op 25 oktober weer een diner verzorgd, met deze keer tevens een 

veiling. Dit bracht 100 euro op en enkele donateurs. 

 

Ook vermeldenswaard is dat het bestuurslid Ariene Chardon op 7 november afscheid nam van 

haar praktijk. Zij had als afscheidscadeau geld en goederen gevraagd voor Mabel’s Cottage en 

dit bracht veel goederen en 395 euro op! 

 

Op uitnodiging van Cordaid hebben wij ons ingeschreven voor de bijeenkomst van Cordaid 

Social Adventure, die op 11 december plaats had. De kern was dat uit de aangemelde 
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organisaties een selectie zou worden gemaakt. De geselecteerde organisaties konden 

vervolgens in een pitch hun organisatie presenteren, waarna een jury de meest aansprekende 

sociale onderneming selecteerde. 

Hoewel wij het idee hadden nog maar te kort bezig te zijn hebben we het er toch op gewaagd 

mee te doen. Dat idee bleek terecht. Maar wij kregen in ieder geval een “ Early Bird” prijs: 

een gesprek met Guido van Staveren van Dijk van Moyee Coffee, over zijn koffie project in 

Ethiopie en een bezoek aan zijn kantoor. Ook overigens was 11 december een inspirerende 

dag! 

 

6 Het bezoek aan Mabel’s Cottage in Sierra Leone 

Het bestuur wilde dit jaar een bezoek brengen aan het huis Mabel’s Cottage in Freetown om 

samen met de mensen in Sierra Leone te overleggen en de situatie met eigen ogen te zien. 

Vier bestuursleden hebben deze reis geboekt. 

Voorafgaand daaraan hebben Gea Wildeman en Zainab Turay de visa opgehaald bij de 

ambassade van de Republiek Sierra Leone in Brussel. Bij die gelegenheid hebben zij 

uitgebreid gesproken met de ambassadeur Z.E Ibrahim Sorie. Hij heeft duidelijk gemaakt dat 

hij ons project van harte toejuicht en waar mogelijk zijn medewerking eraan zal geven. 

 

 
 

Gea Wildeman, Z.E. Ibrahim Sorie en Zainab Turay 

 

 

Zainab Turay is eind juli naar Sierra Leone afgereisd; de andere bestuursleden zouden op 18 

augustus volgen. 

Helaas breidde de ebola epidemie zich zo sterk en snel uit dat vliegtuigmaatschappijen hun 

vluchten op  Sierra Leone staakten. De bestuursleden konden dus niet naar Sierra Leone en 

Zainab moest versneld terugkomen. 
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7 Wat is er in 2014 in Freetown gerealiseerd? 

Allereerst is het huis Mabel’s Cottage opgeknapt, geschilderd en ingericht met de inventaris 

die uit Nederland was verstuurd. 

De binnenplaats is ontruimd en er is een patio gemaakt. Het logo van onze organisatie – dat is 

ontworpen door Hans Bult – is op het huis geschilderd. 

 

   Zainab Turay voor Mabel’s Cottage  

 

Er 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. Daarom hebben wij in de loop van het jaar besloten toch enkele vrouwen op 

te nemen, ondanks het feit dat wij de financiering van hun verblijf nog niet geheel rond 

hadden. 

Na een zorgvuldige selectie hebben drie vrouwen een plek gekregen in Mabel’s Cottage en in 

het verslagjaar zijn twee ervan bevallen van een zoon. Zij zijn allen goed gezond. 

De vrouwen zijn 16, 17 en 19 jaar oud. 

 

Er zijn door Zainab, tijdens haar verblijf in Sierra Leone, interviews gegeven voor radio , tv 

en kranten en er zijn waardevolle contacten gelegd zoals met het Goodrich Hospital. 

 

8 Interne organisatie en interne activiteiten 

De voorzitter van de stichting Gea Wildeman en de initiatiefneemster Zainab Turay 

hebben contact gezocht met de ontwikkelingshulporganisatie Cordaid (zie www.cordaid.org) 

om advies te krijgen over de vraag hoe wij onze hulpverlening het best kunnen opzetten. 

Angelique Zonneveld van Cordaid heeft ons hierover waardevolle ideeën aan de hand gedaan. 

Mede op haar advies hebben wij aan de SESAM academie (zie www.sesamacademie.nl ) 

gevraagd ons te helpen bij het ontwikkelen van onze interne organisatie. 

http://www.cordaid.org/
http://www.sesamacademie.nl/
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De SESAM Academie bleek daartoe bereid en verleent deze steun voorlopig gratis omdat 

men ons initiatief bijzonder en waardevol vindt. 

Het bestuur vergaderde in 2014, vanaf 21 mei,  6x, samen met de SESAM adviseurs Frank 

Thunissen en Henk Kroeze . 

 

Met behulp van de adviseurs hebben wij ondermeer een beleidsplan opgesteld. Dit plan is 

voor belangstellenden bij het secretariaat te verkrijgen en wordt ook op de website gezet. 

Op deze manier hebben we helder voor ogen wat wij de komende jaren willen realiseren en 

wat daarvoor nodig is. 

 

Daarnaast hebben wij ons aangemeld bij de Kennisbank Filantropie en is een erkenning 

aangevraagd bij de Belastingdienst voor de status van ANBI instelling. Zo een erkenning 

betekent dat het beter mogelijk is giften te doen aan de Stichting omdat dit belastingvoordeel 

biedt aan de gever en aan de Stichting. 

 

In mei van dit jaar heeft een artikel gestaan in de Gooi en Eemlander. Ook het blad 

Zuidvruchten schonk aandacht aan ons, evenals het blad The Voice. Een interview met Zainab 

over haar reis naar Freetown is aan alle belangstellenden gestuurd 

Wij maakten een begin met de opzet van een website. 

 

Voorts is een begroting opgesteld voor het jaar 2015. Daaruit concluderen wij dat wij er 

voorlopig van kunnen uitgaan dat de kosten (van verblijf en opvang) van een vrouw 950 euro 

per jaar zijn. “Voorlopig” omdat er een hoge inflatie is in Sierra Leone.  

 

Er is een inventarisatie gemaakt van fondsen die ons mogelijk financieel willen ondersteunen. 

Enkele zijn aan het eind van het jaar aangeschreven, maar we zullen structureel met 

fondsenwerving starten als de ANBI verklaring is ontvangen en de website operationeel is. 

 

Over het financiële resultaat van 2014 brengen wij apart verslag uit in de jaarrekening 2014 

die eveneens op de website zal worden gezet. 

 

9 Tot slot: 2015 

Het bestuur is blij met wat er in 2014 – waarin de stichting dus maar een half jaar heeft 

bestaan -  is gerealiseerd. 

Dat kon omdat erg veel mensen ons hebben geholpen. Sommigen met tijd, aandacht en 

adviezen. Anderen met inventaris of geld. 

Ook op deze plek willen wij iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken!!!!! 

Het maakt ons enthousiast om ons ook in 2015 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 2015 nodig. 

Dan willen wij namelijk voldoende geld bij elkaar brengen om: 

* minimaal 3, maar bij voorkeur 5, vrouwen op te vangen en te begeleiden; 

* de eerste stap te zetten naar het zichzelf kunnen bedruipen van Mabel’s Cottage door een 

wasserij op te zetten; 

* te starten met een kindercrèche; 

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

Wij hopen dat u (weer) met ons meedoet! 
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Het bestuur van Mabel’s Cottage bestaat uit: 

Mw. G.(Gea) Wildeman, voorzitter 

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

Mw. F (Gieny) Rigtering, secretaris 

Mw. Z (Zainab) Turay, algemeen bestuurslid 

Mw. K.(Kemah) Singer, algemeen bestuurslid 

 

Het bestuur van de zusterorganisatie i.o in Sierra Leone bestaat uit: 

Zainab Turay           - general overseer and founder Mabel’s Cottage 

Andrew Mensah      - national overseer 

Abdul Turay            - president and therapist 

Eric James Lakoh    - treasurer and IT manager 

Rosaline Williams   - secretary and matron 

Posseh Kargbo        - auditor 

Emmanuel Riss Baddoo  - financial advisor 

Adama Kamara       -  board member 

 

 

 
 

De eerste baby die in Mabel’s Cottage is geboren   


