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Beleid en strategie
Aanleiding en oprichting
Sierra Leone Now is op 2 juli 2009 opgericht door Donald Keus en Hanneke en Ria Kievit uit Deil. Sinds
april 2008 hebben de gezusters en hun ouders zich ingezet voor projecten in Sierra Leone. Vader Hans
Kievit ontmoet Donald Keus en raakt in de ban van de verhalen over Sierra Leone. Co Ruighaver en zijn
zoon Charles voegden zich bij Donald Keus om de logistieke kant van veel van de projecten op zich te
nemen. Vol energie wordt er een evenement opgezet met het motto: Keus omarmt Sierra Leone. Sierra
Leone Now is een product van dit evenement.

Doel en missie
Sierra Leone Now richt zich op de essentiële ontwikkeling van Sierra Leone. Vanuit de gedachte dat
‘succesvolle projecten gemanaged worden door de mensen die er baat bij hebben’ worden initiatieven
opgestart en gesteund die de infrastructuur, gezondheidszorg en het algemene en economische
welzijn van een community verhogen. Water, Voeding en Onderdak zijn de basisbehoeften van de
mens maar door enkel deze behoeften te vervullen wordt geen volwaardige en bloeiende community
gecreëerd. Juist door te assisteren bij de voordelen van een ‘technology leap’; het helpen bij het lokaal
organiseren van een wegennetwerk, opzetten van lokale industrie, ziekenhuizen, energiecentrales,
waterzuiveringsinstallaties, internet, etc. wordt een ware stap gemaakt in lokaal welzijn!
Sierra Leone Now opereert vanuit de overtuiging dat een beetje hulp samen met de lokale mensen op
deze gebieden de hoogste impact heeft op het welzijn van een gemeenschap en de springplank van
overleven naar volle bloei.

Activiteiten van de stichting
De stichting steunt actieve projecten met opgehaalde fondsen en logistieke/materiële of pragmatische
hulp, goederen of diensten. In Nederland wordt aan fondsenwerving gedaan, en in Sierra Leone
worden projecten uitgevoerd of gesteund door de stichting.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Beloningsbeleid:

Donald Keus
Steven Visser
Doenan Mager
Dick van Zuijlen
Caspar Swinkels
Geen beloning/onkostenvergoeding

Handelingsbevoegdheid: Een bestuurslid kan met goedkeuring van één collega-bestuurslid uitgaven
doen van maximaal €500. Minstens drie bestuursleden moeten goedkeuring geven voor uitgaven
boven €500.

Activiteitenplan
Het ondersteunen van de Community in Yele
-

d.m.v. subsidie aan lokale mensen voor het verkrijgen van prepaid meters
Het ondersteunen van technische trainingen om meer jonge mensen vaardigheden te leren
voor een baan bij de water c.q. energy centrale.

Steun voor PowerNed Ltd
-

-

1000 euro per jaar

Onderwijsmiddelen via container
Sport en spel middelen via container
Computers en printers via container

SDA school
-

500 euro per jaar

Het logistiek coördineren tussen Insuline for life en insuline naar ziekenhuizen in Sierra Leone
Het brengen van ongeveer 8 x per jaar 20 kg insuline naar verschillende ziekenhuizen in Sierra
Leone
Andere hulpmiddelen voor Diabetes patiënten worden per container verscheept

St. Joseph School for the Hearing Impaired
-

6000 euro

Is een energy bedrijf wat zorgt voor elektriciteit voor ongeveer 340 huishoudens.
Naast de huizen krijgen ziekenhuizen, radiostation en fabrieken stroom
PowerNed levert gratis stroom voor straatverlichting en schoon drinkwater.
PowerNed zorgt voor de bedrijfsvoering van de watercentrale en betaalt loonkosten en
overige kleine kosten
Het financieel en materieel ondersteunen op gebeid van reserve-onderdelen en vervoer van
gedoneerde materialen o.a. transformators etc.
PowerNed is verantwoordelijk voor de eigen running costs en die van de waterzuivering

Insuline for life
-

2000 euro

10000 euro per jaar

Onderwijs leermiddelen via container
Sport spel middelen via container
Computers via container
Scheikunde onderwijs opzetten en sponsoren met materieel en ondersteuning
Technisch onderwijs opstarten en koppelen aan praktisch onderwijs bij bedrijven in de regio
Onderwijs banken en tafels lokaal laten maken en/of via container

Container komende 3 jaar
-

1 per jaar 20 c.q. 40 ft container (in principe gesponsored)
Financiële ondersteuning voor zeetransport, transport NL, Transport SL, document/inladen

Schoon drinkwater
-

per jaar 5000 euro excl. heffingen

1200 euro per jaar

Chemicaliën

Prognose 2019
Waterplant 2 fase renovatie
-

Upgrade naar filtratiesysteem om chemicaliën te vervangen

Technische onderwijs trainee programma
-

250 000 euro

3000 euro

In samenwerking met SDA School en PowerNed
Onderwijsmiddelen en oefengereedschap
Curriculum voor technisch onderwijs

Financiële gegevens
Zie jaarstukken

