
Sunday Foundation-projecten 2021 

 

In 2021 heeft de Sunday Foundation vele projecten gerealiseerd. Zo 

werden er door het hele land zes nieuwe schoolgebouwen gebouwd 

(of met bouw gestart) voor de meest kwetsbare kinderen van Sierra 

Leone.  

 

 

 



 

 

 

 



In Freetown zijn talloze kinderen en jongvolwassenen uit de 

straatprostitutie gered en met succes hebben zij in het Komra Sunday 

Foundation Skills Training Center de opleiding tot kapster, 

kleermaakster, kok, cateraar of hotel-manager gevolgd. Inmiddels is 

een nieuwe groep meiden en jongeren op de opleiding ingestroomd. 

Na hun opleiding van anderhalf tot twee jaar krijgen de meiden een 

startkapitaal van Sunday Foundation om een eigen winkel of business  

 

 



 

 

 

Op alle ruim 25 scholen van de Sunday Foundation (basisonderwijs, 

junior middelbaar onderwijs, senior middelbaar onderwijs en 

landbouw praktijkonderwijs) krijgen de kinderen gratis onderwijs. 

Ook het schooluniform en lesmaterialen zijn in 2021 aan alle kinderen 

door onze stichting verstrekt. 

 

 



Sunday Foundation ondersteunt al sinds haar oprichting de 

gehandicapten in Sierra Leone. In het Bo District heeft de stichting in 

2021 een skills training center voor gehandicapten gebouwd. Hier 

krijgen mensen met een beperking een opleiding tot kleermaker, 

metaalbewerker, lasser en/of timmerman of timmervrouw. 

Het centrum is volledig in gebruik. Behalve de bouw van het skills 

training center hebben we ook alle naaimachines en andere 

gereedschappen bekostigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sunday Foundation heeft in 2021 in hoofdstad Freetown (Mile 6) de 

grond aangekocht voor ons flagship scholenproject. Inmiddels is 

begonnen aan de bouw van twee schoolgebouwen. 

 

Ook in 2021 heeft Sunday Foundation weer studiebeurzen verleend 

aan talentvolle studenten met en zonder beperking. 

Ongeschoolde leraren hebben van de stichting de kans gekregen om, 

door onderwijs, een diploma te halen. Dit alles op kosten van Sunday 

Foundation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ook in 2021 heeft Sunday Foundation een groep weduwen, de Sunday 

Foundation Widow Women, en andere kansarme mensen van 

startkapitaal voorzien om een eigen business te starten. 

 

 

In 2021 heeft Sunday Foundation een uitgebreid farming project 

uitgerold. Diverse dorpen zijn ondersteund met zaden van rijst, 

groenten en fruit om zelfvoorzienend te worden. 

 



 

 

 

 



Het is het streven van Sunday Foundation om elk project binnen twee 

jaar op eigen benen te laten staan. Voor onze scholen geldt dat ze ook 

binnen twee jaar door het ministerie van Onderwijs worden 

overgenomen (approved). Echter blijft het ministerie op het vlak van 

het betalen van de leraren regelmatig in gebreke. Sunday Foundation 

ondersteunde ook in 2021 daarom veel leraren met een vergoeding 

(incentive) voor verrichte arbeid. 

 

Sunday Foundation heeft ook in 2021 het project Help4Ebola Orphans 

van de bekende hulpverleenster Mama Mayila financieel ondersteund. 

Zij vangen in hoofdstad Freetown kinderen op die door ebola hun 

ouders hebben verloren. Door het stigma dat zijn hebben, worden zij 

helaas zelden in andere families opgenomen. Een andere groep 

kinderen die in het weeshuis opgroeien zijn (meervoudig) 

gehandicapte kinderen. Sunday Foundation heeft in 2021 ondermeer 

de jaarlijkse huur van het hele weeshuis wederom voor onze rekening 

genomen. 

  
Sunday Foundation heeft ook in 2021 vele levensreddende operaties 

en medische behandelingen van kwetsbare mensen door het hele land 

bekostigd. Dit varieert van levensreddende operaties tot het 

bekostigen van een malariabehandeling. 

 

 

 

 

 



Sunday Foundation heeft ook in 2021 diverse sportprojecten in Sierra 

Leone gesteund. Met name voetbal en atletiek zijn populair. 

Sportclubs als Feyenoord, Sparta en Excelsior doneren jaarlijks 

sportartikelen die via de stichting in Sierra Leone worden uitgereikt. 

 

 

 

Sunday Foundation heeft in 2021 talloze voedzame maaltijden voor 

kwetsbare mensen in Sierra Leone gefinancierd. Voor 2022 staat een 

samenwerking met het World Food Program (WFP) van de Verenigde 

Naties gepland. WFP zou de kinderen van meerdere van onze 

basisscholen van voedzame maaltijden gaan voorzien. 

 



Sunday Foundation is trots te kunnen vermelden dat we officieel 

partner zijn geworden van chimpansee opvangcentrum en 

natuurorganisatie Tacugama. Schoolkinderen krijgen onderwijs hoe 

om te gaan met de flora en fauna in het land. Voorzitter Sander de 

Kramer is officieel benoemd tot ambassadeur van Tacugama. 

 

 

 

Plannen 2022 

 

Voor 2022 zal Sunday Foundation doorgaan met haar primaire missie: 

scholen bouwen voor de meest kwetsbare kinderen in vooral Sierra 

Leone. Volgens een onlangs verschenen rapport is Sierra Leone nog 

altijd de slechtste plek om als kind op te groeien. Veel kinderen 

hebben geen kans op onderwijs. Als stichting vinden wij dat ieder 

kind recht heeft op onderwijs. Recht om zich te ontwikkelen. Recht op 

een toekomst. 

Naast onze scholen zet Sunday Foundation zich in voor betere 

leefomstandigheden voor de meest kwetsbare mensen, waaronder 

gehandicapten, weduwen en mensen die in de remote areas wonen. 

We zullen vooral actief zijn op de vlakken: landbouw, micro-

kredieten, levensreddende ziekenhuisbehandelingen en sportprojecten. 

 

In 2022 zal Sunday Foundation over de grens gaan van dertig scholen. 

Daarbij werken we nauw samen met de overheid, zowel landelijk, op 

districtsniveau als op lokaal niveau. 

 



Tot op heden werkt Sunday Foundation nog steeds met louter 

vrijwilligers in Nederland. Deze policy is essentieel voor ons. 

Verder zullen we de samenwerking met milieu-organisatie Tacugama 

voortzetten. De kinderen in Sierra Leone krijgen les hoe om te gaan 

met de flora en fauna in het land. 

In samenwerking met de Europese Unie zullen we een project doen 

om meisjes- en vrouwen te empoweren tegen grensoverschrijdend 

gedrag en seksueel geweld. 

Ook zal Sunday Foundation wederom het project Help4Ebola Orphans 

van Mama Mayila ondersteunen. 

 

In 2022 zal Sunday Foundation doorgaan in haar missie om kinderen 

uit werkomstandigheden te krijgen. Onze stichting is fel gekant tegen 

kinderarbeid. Voorzitter Sander de Kramer en het Afrikaanse team zal 

zich inzetten om kinderen uit de goudmijnen in het noordoosten van 

Sierra Leone te redden. Deze kansarme kinderen zullen in staat 

worden gesteld om onderwijs te volgen. 

 

Met microkredieten zullen kansarme mensen en voormalig 

straatprostituees worden empowered om zelfredzaam te worden. 

 

In 2022 zal in het noordelijke Kambia een nieuw skills training center 

voor gehandicapten worden gerealiseerd. 

 

Ook in 2022 zal Sunday Foundation de studiekosten financieren van 

kwetsbare jongeren in Sierra Leone. 

 

Alle scholen van Sunday Foundation bieden gratis onderwijs. Dat 

betekent dat niet alleen de lessen gratis zijn, ook voorzien we al onze 

leerlingen van een schooluniform en lesmateriaal. 

 

In 2021 zal een container met hulpgoederen en goederen voor 

schoolkinderen en sportprojecten van Rotterdam naar Sierra Leone 

worden vervoerd. Ook zal er een tweedehands all terrain-wagen naar 

Sierra Leone worden getransporteerd. 



 

Met gepaste trots kunnen we onthullen dat een aantal Sunday 

Foundation-scholen door het World Food Program van de Verenigde 

Naties is geselecteerd voor het verkrijgen van voedzame maaltijden. 

De leerkrachten die nog niet op de pay-roll staan van het Ministerie 

van Onderwijs krijgen van Sunday Foundation een eigen farm, met 

zaden van voedzaam eten. Zodat zij zelfvoorzienend zijn en 

gemotiveerd blijven. Ook worden de medische kosten van alle 

leerkrachten en hun kinderen door Sunday Foundation betaald. 

Last but not least krijgen sommige leerkrachten aan de middelbare 

scholen, die wel aproved zijn door de overheid maar nog niet of niet 

genoeg betaald worden, van Sunday Foundation een extra vergoeding 

(incentive) voor hun inzet. 


