Wat een jaar, 2014! Het was het jaar waarin Ebola de gemoederen bezig hield maar óók het jaar
waarin we eindelijk een stukje land hebben kunnen kopen én het jaar waarin we een echte stichting
zijn geworden.
Tijdens ons laatse verblijf in Sierra Leone afgelopen februari hebben wij ons "SFE team" uitgebreid
met 3 vrienden van Desmond; Alphazo, Sheku en Moses. Zij zijn vanaf het begin van het project bij
SFE betrokken geweest en hebben zichzelf al meerdere malen bewezen als enorme steun. Afgelopen
maanden hebben zij zich ook weer ingezet om de jeugd voorlichting over Ebola te geven. Het is voor
onze stichting van groot belang dat wij ook ter plaatse goede mensen hebben, zeker nu wij zelf niet
meer zo vaak in het land komen. Wij zijn dan ook erg blij met deze lokale versterking.

Het stuk land wordt opgemeten, onze lokale medewerkers en een voorlichtingsbijeenkomst over ebola.

Februari is ook de tijd waarin de ebola-uitbraak is begonnen. We zijn inmiddels tien maanden verder
en nog steeds verkeert Sierra Leone in noodtoestand. Behalve dat er al heel veel mensen zijn
overleden, zijn er naar schatting ook al meer dan 3000 ‘Ebola weeskinderen’! (Bron: Unicef).
Helaas loopt dit aantal alleen nog maar op en is er onvoldoende steun vanuit de overheid om deze
kinderen op te vangen. Wij gaan er voor zorgen dat we in íeder geval een paar van deze kinderen
kunnen helpen. We willen de kinderen die echt niemand meer hebben gaan sponseren met hun
school. U kunt ook helpen. Voor slechts € 8,- per maand (of € 96,- per jaar) zorgt u ervoor dat een
kind naar school kan. Normaal betalen wij in ons project alleen een gedeelte van het schoolgeld,
maar met uw hulp kunnen we alle schoolbenodigdheden (lesgeld, boeken, uniform, etc.) bekostigen.

In het voorjaar van 2014 hebben wij een succesvolle
sponsoractie gehouden. Samen met onze vriendin Christa
hebben we van de jaarlijkse Dwars Door Dordt loop een
persoonlijke ‘SFE sponsorloop’ gemaakt. En niet
onverdienstelijk. Met onze prestaties op de 5 en 10
kilometer hebben we een bedrag opgehaald van maar liefst
€ 549,40!
Ook onze kerstmaaltijdactie was een succes. Hierbij hebben
we onze prioriteit verschoven en richtten we ons tijdelijk op
voeding in plaats van op schoolgeld. Door de Ebola-uitbraak,
ingestorte economie en torenhoge voedselprijzen, liggen er
namelijk ook ondervoeding en hongersterfte op de loer. Met de verkoop van zelfgebakken koekjes
op een kerstmarkt én het verkrijgen van diverse donaties konden wij een bedrag van bijna € 400,incasseren. Hiervan hebben wij onder meer 30 zakken rijst kunnen kopen wat ongeveer neerkomt op
twee weken eten voor zo’n 60 families!

Een verzorgende met 7 Ebola wezen en één met 5 wezen.

Daarnaast is Alphazo, onze lokale medewerker, met een aantal SFE jongens bij de weeskinderen
langs geweest om voedsel uit te delen. In het kader van maatschappelijke betrokkenheid en
verantwoordelijkheid vinden wij het belangrijk dat onze jongeren leren dat onze stichting zich ook
om de wezen bekommert.
Het afgelopen jaar hebben wij een hoop materiaal gedoneerd gekregen. F.C.
Dordrecht heeft ons vele tenues, ballen en zelfs doeltjes geschonken. Ook
v.v. Dubbeldam uit Dordrecht heeft ons kleding en ballen gegeven.
Daarnaast waren er weer veel mensen van wie we voetbalschoenen en
tennisrackets kregen.
Wij hebben inmiddels zó veel materiaal dat het niet meer bij ons thuis past!
Gelukkig is de Dordtse Reddings Brigade zo vriendelijk om ons tijdelijk
gebruik te laten maken van hun opslagplaats.
Het doel is om in 2015, als de Ebola-epidemie voorbij is, alle spullen in een
container die kant op te sturen.

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle donaties in welke vorm dan ook!
Zonder u was alles wat wij dit jaar hebben bereikt niet mogelijk geweest. Wij hopen dan ook dat wij
in het komend jaar weer op uw steun kunnen rekenen.
Meer achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over onze lokale staf of over onze doelen voor de
komende jaren, leest u op onze website www.sportforempowermentsl.com of op onze
Facebookpagina www.facebook.com/sporforempowermentsierraleone. Like ons en ontvang
automatisch onze laatste updates.
Heeft u vragen over onderwerpen in deze nieuwsbrief of wenst u een financieel overzicht van onze
activiteiten, aarzel dan niet om contact op te nemen via info@sportforempowermentsl.com
Wij wensen u een gelukkig en gezond 2015! Met sportieve groet, team SFE.

