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Voorwoord; 

Mabel's Cottage is een huis in Sierra Leone in Freetown waar 10 zwangere tienermeisjes -in de 

leeftijd van 13 tot 18 jaar-kunnen wonen in een veilige beschermde omgeving. Zij worden voorbereid 

op hun a.s. moederschap en kunnen een opleiding volgen.                                    

 In Nederland hebben wij als bestuur 6 keer vergaderd.  Daarbij zijn de volgende zaken besproken:  

reis Zainab december 2016/januari 2017 en gevolgen, vervanging  Rosie, matchingdiner Huizen, actie 

snuffelmarkt,  website perikelen , kringloop activiteiten, planning bakkerij in Freetown. Reis 

bestuurslid Wim Bary naar SL Freetown financiën; bankkosten en voeding verhoogd, nieuwe meisjes 

opgenomen , reis Zainab juli/augustus, toekomst zonnepanelen. Het is een goed jaar geweest, waarin  

door het starten van de bakkerij de foundation in Sierra Leone  meer zelfvoorzienend is geworden. 

Door onze donateurs en 2 prachtige fondsen hebben we dit alles kunnen realiseren. 

Wat is er  in 2017 in Nederland en Freetown gerealiseerd 

 Eind december, tot begin januari 2017 is Zainab Turay naar SL geweest om het bestuur in SL te 

trainen. De situatie leek daar  goed, maar na enige dagen werd duidelijk dat er problemen waren 

tussen de vroedvrouw Rosie en de meisjes. Rosie kwam haar afspraken niet na wat heeft geleid tot 

het verbreken van het  contract met haar. Zainab heeft de eerste periode op kunnen vangen en op 

korte termijn is er een nieuwe vroedvrouw, begeleidster aangesteld. De relatie tussen deze nieuwe 

vrouw en de meisjes verloopt positief en dit komt de sfeer ten goede.  

Acties NL: Wim Bary is in januari naar een matching diner in Huizen geweest. Dit heeft een paar 

positieve relaties opgeleverd. Petrouschka van Meggelen heeft uit haar kledingzaak ons 2 dozen 

nieuwe dameskleding geschonken voor de kringloopwinkel. Sonja van der Heiden (recycling zaak) 

heeft ook kleding geschonken en 2 naaimachines (hand en trap). Jeroen Stoker (van CM Specialist) 

was bereid ons verder te helpen met het aanpassen van onze website. We hebben dit alles zeer 

gewaardeerd. 

In april hadden we een planning gemaakt om via een snuffelmarkt in Amersfoort, onze ingezamelde 

spullen te gaan verkopen. Door ziekte is dit verplaatst naar september. We hadden heel veel 

artikelen, maar het weer was heel slecht (grootste deel van de  dag regen), de verkoop heeft 

hierdoor slechts €250.= opgeleverd. 

We hebben een mooie  website, maar om hem bij te werken ontbreekt het vaak aan kennis, 

waardoor deze niet optimaal gebruikt wordt. Inmiddels is er wel een connectie tussen de website en 

facebook.  

Kringloopwinkel                                                                                                                                                                 

De goederen die wij in NL verzamelen en naar Freetown verschepen worden goed verkocht in SL. 

Met de opbrengst van dit initiatief kan  MC zich een aantal maanden per jaar zelfstandig bedruipen. 

Het blijft lonend om deze actie door te zetten.  We proberen twee keer per jaar een container te 

vullen (ook met gratis matrassen en kasten die we krijgen)en te verzenden. Inmiddels weten we dat  

kosten/baten meer dan positief tegen elkaar wegvallen. 

Om extra geld binnen te halen was de Plus supermarkt in Huizen voor de 2e keer bereid om een 

statiegeld actie voor MC te regelen. Ook dit leverde € 207.40 op. 

Acties SL: MC in Sierra Leone diende in januari via Zainab een nieuw plan in. Ze wilden een 

microkrediet van ons om dit jaar met een bakkerij te starten. In het deel van Freetown was geen 



bakkerij en het doel van de bakkerij was om in de toekomst zelfvoorzienend te worden. Ze hadden 

een zeer overzichtelijk plan gemaakt over allerlei kosten/baten.                             De St. NL was onder 

de indruk van dit initiatief en heeft dit plan bekeken op haalbaarheid. We zagen hierin goede kansen 

voor MC SL en de afweging was, om dit plan te honoreren.  Als we het niet zouden ondersteunen zou 

MC over enige jaren door geldgebrek niet meer levensvatbaar zijn.  We hebben bekeken wat 

concreet nodig was en wat we in NL of in SL konden aanschaffen. Er werd in NL een auto aangeschaft 

en met een groothandel in tweedehands bakkersbenodigdheden gekeken wat we nodig hadden. In 

juni zijn deze benodigdheden verscheept.  In juli  is Zainab weer naar SL geweest (nu privé). Ze heeft 

daar een feest gegeven om geld op te halen (€300.=) maar het doel was speciaal om bekendheid te 

geven  aan de nieuwe bakkerij. Dit is goed gelukt, er is een TV opname gemaakt die is uitgezonden. 

De bakkerij draait goed, er worden per dag ongeveer 700 broodjes verkocht.  Inmiddels is er op het 

terrein van Mabel's Cottage begonnen om de bakkerij uit te breiden. Er wordt een nieuwe afdeling 

bijgebouwd, beneden de bakkerij en op de eerste etage een nieuwe ruimte voor school/opleiding. 

Helaas hebben we ook een aantal tegenslagen gehad.  

De oven die we in Nederland hebben gekocht bleek bij aankomst in Freetown geen 220 Volt te zijn 

maar te werken op krachtstroom. We hadden duidelijk een 220 Volt oven besteld, omdat er in Afrika 

geen krachtstroom is. Met de geleverde oven kunnen we dus niets. Overleg met de leverancier van 

Vliet was, stuur maar terug. Dit is niet te doen daar het vervoer meer kost dan de oven. Verder is hij 

niet bereid met ons naar een oplossing te kijken.                             

In augustus was er weer extreem veel regen, dit had voor MC tot gevolg dat er een nieuwe 

overstroming dreigde. In spoedoverleg is besloten een extra omheining te laten maken voor nu en 

de toekomst.  

In 2017 zijn de prijzen voor levensonderhoud in SL regelmatig verhoogd, zodat er meer geld nodig 

was. Ook de bankkosten zijn in SL verhoogd. 

Positief nieuws was de hulp van sponsors 

In 2017 zijn er weer verschillende fondsen aangeschreven voor de dagelijkse verzorging van de 

meisjes in SL en de extra activiteiten die we graag willen realiseren.  De volgende fondsen hebben 

ons weer ruim gesteund: Sonnevanck sponsorde € 5.000,-;  Promovendum  € 10.000,- en   Nelis van 

Driel € 5.000 

In de planning van 2016 was opgenomen dat we in Freetown een internetcafé zouden starten. Het 

bestuur in Freetown heeft echter aangegeven dat dit voor de meisjes en medewerkers van MC teveel 

onrust zou geven, dit plan is inmiddels gecanceld, waar wij als bestuur NL volkomen achter staan. 

 WIJZIGING BESTUUR NL                                                                                                                                         

Afgelopen jaar hebben wij helaas  afscheid genomen van ons bestuurslid  Lea Korenhof. Het was voor 

Lea naast haar werk en de afstand te lastig om nog verder mee te werken.                                                                                                 

 Ontwikkelingen in MC bewoners 

In 2017 zijn er in totaal 10 meisjes opgenomen in MC. 6 meisjes hebben een baby gekregen.  Het 

bestuur van MC SL vindt dat de meisjes na 18 maanden nog onvoldoende in staat zijn om zelfstandig 

te kunnen wonen, ze zouden de meisjes graag wat langer willen begeleiden. Er zijn inmiddels wel 

meer samenwerkingen met andere organisaties waar we mee samenwerken, waardoor er meer 

mogelijkheden zijn om meisjes of in een gezin onder te brengen of met begeleiding verder te 

studeren. 



 Scholing voor de meisjes    Het afgelopen jaar is halverwege het traject tov school voor een aantal 

meisjes wat meer naar de achtergrond geschoven. de ervaring is  dat er veel niveau verschillen zijn.  

Er zijn meisjes van het platteland die weinig onderwijs hebben genoten en daardoor moeilijk aan een 

voortgezette opleiding kunnen deelnemen, zij zijn meer praktisch gericht bezig. Een aantal andere 

meisjes kunnen wel goed leren en willen ook graag doorleren, zij krijgen daartoe de gelegenheid bij   

Peagie Foday, (Peagie Woobay Scolarship Fund). Zij zorgt dat alleenstaande meisjes kunnen 

doorstuderen. De meisjes mogen in een geselecteerd gezin wonen met hun kindje.                                                                   

9 Samenwerking bestuur Sierra Leone                                                                                                                                     

Deze loopt hoofdzakelijk tussen Zainab en enkele bestuursleden in S.L. Hierdoor missen de 

bestuursleden in Nederland nog wel eens de aansluiting  De info omtrent het verloop moet steeds 

actief vanuit NL ingezet worden.  De ideeën over samenwerking zijn duidelijk een cultureel probleem 

en moeilijk oplosbaar. 

 Tot slot 2017 

Wat wij de komende tijd willen realiseren is   -

generator/zonnecollectoren/watertank                   

nieuwbouw afbouwen 

Problemen waar we mogelijk mee te maken krijgen;                                                                                                                         

-financiën/fondsenwerving (de spoeling wordt dun) 

 

Gieny Rigtering. Secretaris M.C, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


