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Sport For Empowerment 
Sierra Leone 

De meisjes en jongens van Sport For Empowerment komen uit Makeni, een stad in het noorden van 
Sierra Leone die het zwaar te verduren heeft gehad tijdens de burgeroorlog.  
Door middel van sport en onderwijs probeert Sport For Empowerment (SFE) deze kinderen te helpen 
hun leven weer op de rails te krijgen.  
 

  
Één van de gesponsorde jongens in schooluniform, voetballertjes dragen water en kinderen bij het sportveld. 

 
Vanwege omstandigheden was Sport For Empowerment iets minder actief op het gebied van sport 
het afgelopen jaar. Wel heeft SFE aan 4 kinderen schoolgeld betaald voor het jaar 2011/2012. 
Hiervan konden zij niet alleen naar school maar ook hun boeken en uniform betalen. 
 
In 2011 waren er  weer diverse mensen die zich hebben ingezet om materialen op te halen voor ons 
project. 
 

 Tennissers van de “Stichting Bevordering Ouderen Sport” uit Dordrecht hebben weer 
fanatiek rackets ingezameld en aan het einde van het seizoen hun tennisballen afgestaan. 

 Diverse mensen hebben daarnaast ook voetbalkleding en schoenen voor de kinderen 
ingezameld. 

 
Dank hiervoor! 

Ondanks dat het op het moment wat rustiger is in de ontwikkelingen van SFE, gaan wij uiteraard 
gewoon door in 2012 en wij hopen het komende jaar dan ook weer geld en materialen te kunnen 
inzamelen.  
 
Bedankt voor uw bijdrage in het afgelopen jaar. 
Sport For Empowerment 
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2011 

 

 
Inkomsten  

 
€ 775,09  

Uitgaven à 4x schoolgeld 
Suleyman  
Edwin 
Christopher 
Emanuel 

 
€ 28,75 
€ 28,75 
€ 28,75 
€ 28,75 

Over € 660,09 
 

Géén overheadkosten. 

 


