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In 2010 hebben we een bescheiden start kunnen maken met het sportproject voor de jeugd 
in Makeni. 
 
 
 

“Het doel van Sport For Empowerment (SFE) is het creëren van een positief leermilieu in 
Makeni door het opzetten van een sportgerelateerd educatieprogramma voor jongeren tussen 
de 6 en 25 jaar. Zo krijgen zij de mogelijkheid om te socialiseren en zich te ontwikkelen samen 
met hun leeftijdsgenoten. Kinderen krijgen hier thuis en op school vaak niet de kans voor. Er 
wordt niet naar de jeugd geluisterd en het nut van sport en spel wordt niet of nauwelijks 
ingezien. Hierdoor ontstaat frustratie onder de jeugd en bovendien gaan er een hoop ideeën en 
talenten verloren. SFE wil hier verandering in brengen.” 
 
 

 
 De jongens van de secondary school in Magburaka krijgen tennisles.



Donatie doen? Dat kan op rekeningnummer 751057401 t.a.v. E. Vegter onder vermelding van “Sport For 
Empowerment”. Vragen? Mail naar  ellevegt@hotmail.com of bel 0613714090. 

Onze prioriteit is nu het kopen van land in Makeni en dit terrein vervolgens in te richten voor 
SFE.  
 
 

Welzijnsorganisatie Diverz uit Zwijndrecht heeft zich het 
afgelopen jaar enthousiast ingezet voor SFE. Als 
onderdeel van een maatschappelijke stage heeft een 
aantal middelbare scholieren zich bezig gehouden met 
sponsoracties. Zo hebben zij onder andere een hiphop 
evenement georganiseerd en wuppies gemaakt met 
basisschoolkinderen. Wij zijn Diverz erg dankbaar voor 
hun inzet. 
 

 
 

 
Tennissers van de “Stichting Bevordering Ouderen Sport” uit Dordrecht hebben fanatiek 
rackets ingezameld en aan het einde van het seizoen hun tennisballen afgestaan. Dank 
hiervoor! 
 
Daarnaast heeft tennisvereniging CC uit Dordrecht twee tennisnetten beschikbaar gesteld en 
heeft een aantal mensen voetbalkleding en schoenen gedoneerd. Ook dit wordt erg 
gewaardeerd. 
 
Aangezien het bedrag dat wij voor 2010 te besteden hadden te laag was voor enige aankoop 
van land, hebben wij het met name besteed aan het kopen van materiaal. Denk aan ballen, 
trainingsmateriaal en tennisbatjes. 
 

 
Van spaanplaat worden tennisbatjes gemaakt die de jongens vervolgens enthousiast gebruiken voor hun tennisles! 

  
 
In 2011 zetten wij onze inspanningen voort. Wij hopen weer veel geld en materialen in te 
kunnen zamelen en wellicht lukt het dan een stuk land te kopen. Daarnaast zullen er weer 
diverse sportactiviteiten georganiseerd worden voor de jeugd van Makeni. 
 
Nogmaals bedankt voor uw bijdrage. 
Sport For Empowerment. 

"Dans voor Sierra Leone" 


