
Jaarverslag Mabel’s Cottage 2019 
 
Voorwoord 
Zoals u in de vorige jaarverslagen hebt kunnen lezen, is de Stichting Mabel’s Cottage in 
2014 een huis voor zwangere teenagers gestart.  
 Ook over 2019 zijn er weer positieve ontwikkelingen te melden. 
 
Wat is er in Nederland en in Siërra Leone gerealiseerd. 
 
Situatie Mabel’s Cottage in Nederland 
In Nederland heeft het bestuur 2 keer vergaderd. Daarbij zijn de volgende zaken aan de 
orde geweest; 
Financiën:  op de website staat de financiële jaarrekening van 2019. 
Website/Facebook ontwikkeling blijft een zwak punt. Eind 2019 is Theprina ...... ons komen 
versterken.  Zij zal zich het komende jaar voornamelijk bezig houden met onze website en 
Facebook pagina. 
Tevens hebben we ons bezig gehouden met het onderzoeken naar geschikte zonnepanelen 
voor het huis van de meisjes en de bakkerij. Dat dit nog niet gerealiseerd 
is, komt door het ingewikkelde systeem en de financiën. 
Er zijn het afgelopen jaar twee keer een container met o.a. matrassen, kastjes, kleding 
verzonden. 
In december is Zainab Turay een maand naar Siërra Leone geweest. Zij heeft de situatie in 
Mabel’s Cottage bekeken en constateerde dat het heel goed gaat.               De bakkerij die 
zij hebben opgezet nam wel een deel van het (buiten) leefgebied van de meisjes in beslag 
en de jongens en de meisjes hadden veel contact met elkaar, wat voor deze kwetsbare 
meisjes en onze verantwoording voor hen niet langer wenselijk was.    Zainab heeft daarin, 
in overleg met het bestuur in Nederland besloten om heel snel te starten met een nieuwe 
woonvorm voor de meisjes, (vervolg onder nieuws Siërra Leone). 
Zainab heeft ook via een notariële akte geregeld dat het komende jaar Mabel’s Cottage 
Nederland overgedragen wordt aan Mabel’s Cottage Siërra Leone. 
Ook zijn de voorzitter Gea Wildeman en de secretaris Gieny Rigtering in december een 
week, op eigen kosten naar Siërra Leone geweest. Zij hebben Mabel’s Cottage een paar 
keer bezocht, contact gehad met de meisjes. Op dat moment waren er 5 meisjes. Er waren 
kort daarvoor 3 meisjes vertrokken, naar vervolgplaatsen, waarvan 1 meisje binnenkort start 
op de politie academy. 
Verder hebben zij meegedaan met de schoenpoets actie, wat inhield; met een grote groep 
vrijwilligers en de meisjes van Mabel’s Cottage naar een druk plein om m.n. jongeren aan te 
spreken en met hen te praten over seksuele voorlichting en wat het voor meisjes betekent 
als zij op jonge leeftijd zwanger worden. De actie was een succes. 
Daarnaast zijn zij ook naar Kossoh Town gegaan. Daar is een terrein, eigendom van de 
vader van Zainab. Hij heeft dit terrein geschonken aan Mabel’s Cottage. Op dit terrein is 
ruim voldoende grond om een huis voor de meisjes te bouwen en eventueel in de toekomst 
nog meerdere. Voor dit project is er in Siërra Leone aandacht geweest op de lokale radio. 
Hierop heeft de burgemeester van Kossoh Town gereageerd en alle medewerking 
toegezegd omtrent vergunningen etc. voor Mabel’s Cottage.                 Het ziekenhuis en de 
scholen hebben ook hun hulp toegezegd. 



Ook hebben wij een indrukwekkende ontmoeting gehad met de directeur van Variety Kids en 
een project van hen bezocht. Er zijn al diverse meisjes vanuit Mabel’s Cottage naar Variety 
Kids gegaan en vandaar verder geholpen met opleidingen. 
Onze indruk is, dat er veel goede ontwikkelingen plaatsvinden in Siërra Leone. 
 
Situatie Mabel’s Cottage in Siërra Leone 
Ook in Mabel’s Cottage  Siërra Leone is het afgelopen jaar hard gewerkt.                       Er 
hebben in 2019 acht meisjes gewoond en er zijn twee kindjes geboren, 1 meisje heeft een 
miskraam gehad, 1 meisje is nog zwanger en twee meisjes zijn met een ondervoed kindje 
binnengekomen. Alle meisjes hebben een opleiding gevolgd, zowel algemeen, als 
specialistisch, zoals kapster, coupeuse of visagiste. Bij het verlaten van Mabel’s Cottage 
worden de meisjes begeleid naar een vervolg plaatsing via onze samenwerkings 
organisaties zoals Peagy en Variety Kids. 
De oven die vorig jaar in Mabel’s Cottage was gebouwd, bleek te klein te zijn, daarom is er 
voor gekozen om een grotere klei oven te bouwen, een zeer solide oven, waar nu 3000 
broodjes per dag in gebakken en verkocht worden. De vier bakkers worden betaald per zak 
meel die zij verwerken en de elf broodbezorgers gaan steeds met 100 broodjes de wijken in, 
ze dragen geld af voor 90 verkochte broodjes het restbedrag is hun salaris. De 
penningmeester houdt scherp toezicht op het geheel. Er wordt hard gewerkt door de 
bakkers. Doordat de oven/bakkerij  veel buiten ruimte van de meisjes inneemt en de bakkers 
veel bij de meisjes in de buurt zijn, vonden wij de situatie voor de meisjes nier meer 
wenselijk. In Kossoh Town is ruimte om een nieuw huis voor de meisjes te bouwen, waar 
eind december mee gestart is. 
Financiën Siërra Leone: 
De bakkerij levert zoveel geld op dat zij in staat zijn om tien meisjes met hun kindjes te 
onderhouden, het is een prachtig succes. 
De kleding die vanuit Nederland naar Siërra Leone is verzonden wordt voor een klein deel 
verkocht, het overgrote deel is voor de moeder’s en hun kindjes. 
 
Wat we in 2020 willen realiseren: 
Is zonnepanelen plaatsen. Door de nieuwbouw, moeten de plannen hierover gewijzigd 
worden. 
In Siërra Leone zal in 2020 het nieuwe huis in gebruik genomen worden, nieuwe situatie. 
Het oude huis van Mabel’s Cottage blijft kantoor en eventueel opvang voor 1 of 2 nachten 
voor nieuwe meisjes, die daar hun intake gesprekken krijgen. 
 
Bovenstaande wat allemaal is gerealiseerd hebben wij te danken aan onze geweldige 
donateurs en twee prachtige fondsen (Nelis van Dril en Groenland) die ons hierdoor ook 
steeds stimuleerden. 
Gieny Rigtering 
Maart 2020 
 
 


