
Activiteitenverslag 2020  

 

1. Op 25 januari 2020 heeft een groep vrienden van de Stichting Wegdam Foundation een 

groots opgezet benefietfeest voor het project ‘Geef tienermoeders en de kinderen in Sierra 

Leone een beter leven’ gegeven. Middels donaties en een veiling is hiermee een flink bedrag 

opgehaald. Daarnaast zijn de nodige goederen gedoneerd: 270 naaimachines (voor dames 

die een naaimachine bij zich hadden, was de entree voor het benefietfeest gratis), kleding, 

stoffen, naaibenodigdheden, dozen, de container waar alle spullen in verscheept zijn en die 

vervolgens als opslag gaat dienen. 

De opbrengst van het benefietfeest is gebruikt voor: 

• De verschepingskosten van de container. 

• Een bijdrage voor de uitbreiding van de school in een buitenwijk van Sierra Leone, voor het 

opleidingscentrum voor de moeders. 

• De bouw van een nieuwe school in het arme Karene District, waarbij ook een 

opleidingscentrum wordt gebouwd. 

• Microkredieten aan moeders om een onderneming te starten. 

             
 
Alle 270 naaimachines zijn ingepakt in dozen,      Naaimachines worden naar het praktijk- 
geschonken door Hubregtse b.v.       centrum gebracht. Het is 20 minuten lopen 
          vanaf de weg. 
 



                

Volop aan het werk.        Supertrots op hun eigen gemaakte kleding! 

                            

Bouw van school in Karene District.                   Deze vrouw heeft een microkrediet  

                gekregen voor een machine om palmolie 

                                                                                  te fabriceren op grotere schaal en verkoop. 

 

 



2. Er is besloten om een permanente inzamelactie te houden om de bevolking van Sierra Leone 

te ondersteunen. Veel mensen zijn niet in staat een eigen inkomen te genereren, voor veel 

mensen in hun leven dan ook letterlijk overleven.  

Spullen die ingezameld zijn: 

• Kinderkleding 

• Volwassen zomerkleding 

• Schoeisel 

• Sportkleding 

• Speelgoed 

• Kinderfietsen (voor kinderen om naar school te fietsen) 

• Mountainbikes 

• Naaimachines en toebehoren 

• Schoolgerei (denk aan schriften, pennen, potloden, etc.) 

• Bruikbare laptops en PC’s 

 

3. In samenwerking met scholen/BSO’s in de omgeving van Haaksbergen is er een actie opgezet 

‘van schoenmaatjes naar schoolmaatjes voor Sierra Leone’. Kinderen zijn aan de slag gegaan 

om schoendozen te verzamelen, te versieren en te vullen met speelgoed en schoolspullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Donatie truck aan onze partner in Sierra Leone Stichting We Yone Child. Dit is de inwijding.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gedoneerde truck wordt goed gebruikt. Het scheelt erg veel 

kosten omdat alle transport ingehuurd moest worden. 

 

 

5. Donatie voor een project waarbij we rijst in leen geven aan boeren zodat ze meer kunnen 

verbouwen. Ze krijgen bijvoorbeeld 5 zakken en na de oogst moeten ze er 7 teruggeven.  

 

     
 

 

6. Kleding gekocht van Leger des Heils dat uitgedeeld wordt aan de allerarmsten. 

 

                           



 

 

7. In de container die verscheept is in april zaten ook 100 nieuwe ballen. Door corona konden 

deze niet eerder gebruikt worden. Onze partner in Sierra Leone heeft gedurende een maand 

een toernooi georganiseerd tussen verschillende wijken. 

 

 
 


