
 

Donatie doen? Dat kan op rekeningnummer 6593389 t.a.v. E. Vegter onder vermelding van “Sport For 
Empowerment”. Vragen? Mail naar  ellevegt@hotmail.com of painedesmond@yahoo.com (engels). 
Zie de bijlage hieronder voor de schoolkwitanties van de jongens. 

 

Sport For Empowerment 
Sierra Leone 

De kinderen van Sport For Empowerment komen uit Makeni, een stad die het zwaar te verduren 
heeft gehad tijdens de burgeroorlog in Sierra Leone. Door middel van sport en onderwijs probeert 
Sport For Empowerment (SFE) deze kinderen te helpen hun leven weer op de rails te krijgen.  
 
Ondanks dat het op het moment wat rustiger is in de ontwikkelingen van SFE, zijn wij wel op kleine 
schaal doorgegaan in 2012. De verzamelde rackets van de tennissers van de “Stichting Bevordering 
Ouderen Sport” uit Dordrecht zijn dit keer gedoneerd aan “Bo Club”. Dit is een klein sportcentrum in 
Bo, één van de andere steden in Sierra Leone. Hier zijn ze op tennisgebied meer actief dan in Makeni 
dus vonden we het beter als de rackets daar naar toe zouden gaan. 
 

 
Kinderen bezig met een tennisactiviteit met de door Desmond meegebrachte rackets. 

 Daarnaast is er weer schoolgeld betaald aan een aantal jongens van het Area Best voetbal team uit 
Makeni . We hebben 5 jongens uitgezocht die het naar ons inziens het meeste nodig hebben. Één van 
de ouders is ziek of een vader is overleden waardoor de familie minder inkomen heeft. Het 
schoolgeld is door Desmond Paine direct betaald aan de schooldirecteur. Mozes, een afgevaardigde 
van SFE ter plekke controleert de rapporten van de jongens gedurende het schooljaar.  
 
Helaas zijn de meisjes nog niet vertegenwoordigd in het sportgebeuren. Sporten voor meiden wordt 
nog niet altijd als gewenst of noodzakelijk gezien door de community. Wij hopen daar in 2013 wat 
verandering in te kunnen brengen! 
 
In 2013 gaan wij natuurlijk gewoon door met het inzamelen van kleding, materialen en geld. Ook 
volgend schooljaar willen wij weer een aantal kinderen ondersteunen met hun school en studie. Ons 
doel is een aantal van deze jongens te kunnen motiveren in de toekomst zelf wat voor hun 
community te betekenen in de vorm van onderwijs en sport.  
 
 
Bedankt voor uw bijdrage in het afgelopen jaar. 
Sport For Empowerment 
 



 

Donatie doen? Dat kan op rekeningnummer 6593389 t.a.v. E. Vegter onder vermelding van “Sport For 
Empowerment”. Vragen? Mail naar  ellevegt@hotmail.com of painedesmond@yahoo.com (engels). 
Zie de bijlage hieronder voor de schoolkwitanties van de jongens. 

 

Bijgevoegd zijn de kwitanties van het betaalde schoolgeld van Sulaiman, Issa, Emmanuel, Mohamed 

en Edwin voor het jaar 2012/2013. 

 


