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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Stichting MercyMe-Project om u op de hoogte te brengen 

van onze activiteiten. Op 2 juli 2011 was het alweer twee jaar geleden dat de Stichting 

MercyMe-Project is opgericht. Deze opstartfase is niet vanzelfsprekend gegaan, maar 

desalniettemin hebben wij in deze afgelopen periode een aantal hoogtepunten bereikt. Wij 

blikken graag met u terug op dit bijzondere mijlpalen en wensen u veel leesplezier! 
 

 

1. Felix geeft de 

voorzittershamer over aan 

nieuwe voorzitster  
De Stichting MercyMe-Project is in 2009 

begonnen als een eenmansproject geïnitieerd 

door Felix Koroma, voormalige student Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening, en is binnen een 

jaar tijd uitgegroeid tot de Stichting MercyMe-

Project in Nederland. Daarnaast staat de 

Stichting MercyMe-Project ook geregistreerd als 

een non-gouvermentale instelling in het 

projectland Sierra Leone. Om 

belangenverstrengeling te voorkomen en om de 

transparantie van de stichting te 

bewerkstelligen, heeft de initiatiefnemer van de 

stichting, Felix Koroma op 3 maart 2010 op 

symbolische wijze de voorzittershamer 

overgedragen aan de nieuwe voorzitster, 

Monique Rienks.  

 

 
 

2. Van droom tot 

werkelijkheid 
De stichting richt zich voornamelijk op 

straatkinderen (ex-kindsoldaten), zonder 

ouders, tussen 8 en 20 jaar, die zowel geestelijk 

als lichamelijk beschadigd zijn door de 11 jaar 

durende oorlog in Sierra Leone. Wij selecteren 

de kinderen op basis van bovengenoemde 

criteria. Op dit moment biedt de Stichting 

MercyMe-Project financiële hulp aan 13 

straatkinderen. Hierbij valt te denken aan o.a. 

onderdak (door de kinderen bij pleeggezinnen 

te plaatsen), voedsel & drank, verzorging, 

onderwijs en medische hulpverlening.  

 

3. MercyMe-Project krijgt 

stuk grond om droom te 

realiseren 
De Gemeente van Yonibana (Sierra Leone) 

heeft 4 hectare grond aan Stichting MercyMe-

Project toegewezen ter realisatie van het 

bouwproject van het weeshuis MercyMe-

Project. De Gemeente van Yonibana heeft dit 

stuk grond toegekend aan de stichting om bij te 

dragen aan het welzijn van deze straatkinderen. 

In september 2010 hebben de leden van de 

Stichting MercyMe-Project in Sierra Leone dit 

stuk grond omheind (gemarkeerd) met 

cementpilaren. Met deze gunst komt de 

realisatie van onze droom (het bouwen van een 

weeshuis in Sierra Leone) een stuk dichterbij. 

Zodra de stichting over voldoende financiële 

middelen beschikt, kan de bouw van het 

weeshuis in Sierra Leone van start gaan.  
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4. Website Stichting 

MercyMe-Project 

In het afgelopen jaar heeft Stichting MercyMe-

Project ook een eigen website 

(www.mercymeproject.com) ontwikkeld. 

Onze website is recentelijk geheel vernieuwd 

door het ICT bedrijf 24hosting uit 

Oosterwolde. Tevens hosten zij onze website 

geheel gratis. Wij zijn erg dankbaar voor hun 

materiële steun aan onze stichting. De 

vernieuwde website is op 2 mei 2011 

gelanceerd. De website is nu zowel in het 

Nederlands als in het Engels te lezen.  

 

5. Het MercyMe-Project 

folder 

De bestuursleden van de Stichting MercyMe-

Project hebben in het afgelopen jaar hard 

gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen 

folder voor de stichting. Wij zijn erg blij en 

trots met de behaalde resultaten.  

 

6. Samen staan wij sterker! 

Wij geloven in de kracht van samenwerking. 

Om onze doelstellingen beter te kunnen 

realiseren zijn wij, als Stichting MercyMe-

Project, verschillende samenwerkingsverbanden 

aangegaan met diverse instellingen in Friesland 

(Nederland) en Sierra Leone. Stichting 

MercyMe-Project werkt sinds kort samen met 

onder andere Present Promotion (Friesland 

College), Stenden Hogeschool Leeuwarden, 

Jongeren voor mensenrechten Nederland, 

Christian Community Development Programme 

(CCDP) en Samarian International Mission 

Advocacy for Disable Youths and Children 

(SAMCODEP) in Sierra Leone.  

 

7. Machtigingskaart 

In de afgelopen maanden zijn wij druk bezig 

geweest met het ontwerpen van een MercyMe-

Project machtigingskaart in samenwerking met 

de ABN-AMRO voor de automatische 

afschrijving van donaties aan onze stichting. Ons 

machtigingskaart is sinds maart 2011 gereed. 

Voor het downloaden van onze 

machtigingskaart, verwijzen wij u graag naar 

onze website 

(www.mercymeproject.com). 
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Stichting MercyMe-Project in beeld ……. 
Het streven van de Stichting MercyMe-Project is om een bijdrage te leveren 

aan de wederopbouw van het land Sierra Leone door de kinderen (in het 

bijzonder ex-kindsoldaten, weeskinderen en kansarme kinderen) te helpen 

om weer op eigen benen te staan door hun welzijn te verbeteren en hen 

onderwijs te laten volgen. Wij geloven er heilig in dat de jeugd van 

tegenwoordig de toekomst is van een welvarende Sierra Leone. 

 

Onze hoofddoelstelling is derhalve om deze straatkinderen van de straat weg 

te halen door onderdak te bieden en onderwijs te laten volgen, zodat zij een 

nieuw en beter bestaan kunnen opbouwen. Om dit te kunnen bereiken willen 

wij in de nabije toekomst deze kinderen een veilig plek aanbieden door een 

weeshuis te bouwen met een eigen bakkerij, recreatieruimte, therapieruimte, 

computer- en studieruimte. In beginsel willen wij huisvesting bieden aan 30 

straatkinderen met uitbreiding tot 70 straatkinderen in de toekomst. Zie foto 

plattegrond weeshuis Sierra Leone. 

 

 

Als het weeshuis er eenmaal is, willen wij in de toekomst diverse spullen 

en/of goederen verzamelen ter inrichting van het weeshuis. Dit kunnen wij 

uiteraard niet zonder uw financiële- en materiële hulp realiseren.  

 

Bent u nog geen donateur? 

Bezoek dan zo snel mogelijk onze website (www.mercymeproject.com) 

en doneer online of via onze machtigingskaart. Daarmee geeft u een kind een 

thuis en een toekomst. Wij hopen van harte dat wij u binnenkort als 

donateur mogen begroeten. 

 

http://www.mercymeproject.com/


 

Voorstelronde bestuur Stichting MercyMe-Project  

Stichting MercyMe-Project telt in totaal 17 bestuursleden, 10 leden in Nederland en 7 leden in Sierra  

Leone. Graag laten wij u nader kennis maken met onze bestuursleden:  

 

Oprichter (NL):  de heer Felix Koroma 

Voorzitster (NL): mevrouw Monique Rienks 

Penningmeester NL): de heer Piet Leemker 

Secretaris (NL):  mevrouw Alie ten Berg 

Ambassadeurs (NL): mevrouw Julia Janusch (Marketing) 

mevrouw Nihayla Cosster (Nieuwsbrief (Inhoud) & Websitebeheerder); 

de heer Chris Brammer (Nieuwsbrief (Lay-out) & Websitebeheerder); 

de heer Mark Rogers 

de heer Amara Samba  

mevrouw Koos Pot 

 

Voorzitter (SL):  de heer Ahmed G.O. Kamara 

Penningmeester (SL): de heer Khalil I.A. Fofanah 

Secretaris (SL):  mevrouw Isatu Sankoh 

Ambassadeurs (SL): de heer Francis S.K. Hallowell (Marketing) 

mevrouw Kapre Koroma 

mevrouw Mabel Sesay 

de heer Foday Kanu  

 

    
 

 

Huidige activiteiten Stichting 

MercyMe-Project 

Stichting MercyMe-Project heeft zich de 

afgelopen maanden bezig gehouden met een 

diversiteit aan activiteiten om de doelstellingen 

van de stichting te kunnen waarborgen en 

realiseren. Te noemen valt o.a.: 

 

Maandelijkse bijeenkomsten leden 

De leden van de Stichting MercyMe-Project 

komen maandelijks bij elkaar om lopende 

projecten en algemene gang van zaken te 

bespreken en om te brainstormen over de 

verdere aanpak van de doelstellingen. 

 

 

 

 

 

 



 

Sponsoring van 13 straatkinderen  

De Stichting MercyMe-Project sponsort op dit 

moment 13 straatkinderen in Sierra Leone door 

maandelijks geld op te sturen naar Sierra Leone 

voor onderdak, voeding, verzorging en 

schoolmaterialen voor deze kinderen. Zie 

onderstaande foto van de straatkinderen die 

door de stichting worden onderhouden.  

 

 
 

Plantage / Landbouw Sierra Leone 

In Sierra Leone hebben wij een stuk 

landbouwgrond waar de kinderen verschillende 

groenten en fruit planten. Wanneer deze 

groenten en fruit rijp zijn, worden deze 

verkocht aan de lokale bevolking. Dit is een 

manier waarop de stichting zelf inkomsten 

probeert te genereren ter ondersteuning van de 

diverse activiteiten van de stichting. Stichting 

MercyMe-Project wil op deze manier een 

bijdrage leveren aan het bevorderen van 

‘empowerment’ (op eigen kracht zetten) van 

deze straatkinderen. Zie foto van de plantage in 

Sierra Leone. In de komende jaren willen wij 

intensiever aan de slag gaan met het 

landbouwproject van de Stichting MercyMe-

Project. 

 

 

 

Interviews met verschillende lokale (Friese) 

dagbladen  

Wij hebben in de afgelopen maanden 

verschillende interviews gegeven aan lokale 

(Friese) dagbladen en radiostations ter 

promoten van onze stichting, zoals Huis aan 

Huis dagblad, Fries dagblad, Mercuris 

radiostation en de Christ Hit radiostation. Wij 

willen dit graag blijven doen om zo meer 

naamsbekendheid te creëren en sponsors te 

werven.  

 

Inzamelingsacties 

In samenwerking met de Stenden Hogeschool – 

Afdeling Humanitarian Management & Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening (SPH) hebben 

studenten een wijnverkoop georganiseerd om 

geld in te zamelen voor de Stichting MercyMe-

Project. Zie onderstaande foto’s van de 

wijnverkoop. 

 

 

 

 

 



Verzending studielampen naar Sierra Leone 

In juni 2010 hebben wij duurzame 

batterijlampen naar Sierra Leone verstuurd, die 

de kinderen bij het maken van hun huiswerk 

kunnen gebruiken aangezien daar geen 

elektriciteit is. Zie onderstaande foto’s. 

 

 
 

Fondsenwerving 

Op dit moment zijn wij volop bezig met het 

werven van fondsen bij zowel grote bedrijven 

als particulieren in Nederland, die de stichting 

structureel, periodiek danwel eenmalig willen 

steunen.  

 

 

Oproep donateurs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aminata, 

Schreeuwt om uw hulp ……. 

Yonibana, Sierra Leone 

Aminata Gargbo (14) zwerft door de straten van Sierra 

Leone. Ze heeft honger en geen dak boven haar hoofd. Ze 

is een weeskind. Er is geen hoop voor Aminata, maar 

slechts een kort en afschuwelijk leven op straat; Een leven 

zonder toekomst! U kunt Aminata helpen aan een betere 

toekomst. Door sponsoring helpt u Aminata en vele 

andere straatkinderen structureel aan een beter 

toekomstperspectief en leefomstandigheid. 

 

Laat uw hart spreken en geef uw bijdrage door Stichting 

MercyMe-Project te steunen. Online doneren of via 

machtigingskaart? Ga naar: 

www.mercymeproject.com 

 

 
 

http://www.mercymeproject.com/


 

Actueel  

Het is een groot genoegen om u mede te delen 

dat Stichting MercyMe-Project per 1 juni 2010 

door de Belastingdienst aangemerkt is als 

algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit 

houdt in dat per deze datum alle donaties aan 

de Stichting MercyMe-Project, onder bepaalde 

voorwaarden, fiscaal aftrekbaar zijn.  

 

Inspiratiewoord 

“Iedereen heeft kwaliteiten en mogelijkheden. 

Alleen komen die soms, door allerlei 

omstandigheden, niet altijd tot hun recht. Daarom is 

het belangrijk dat wij anderen daarbij zoveel 

mogelijk op een positieve manier stimuleren met 

onze passie, onze inzet en onze middelen! Zodat 

iedereen gelijke kansen krijgt om zich te 

ontwikkelen en een bestaan op te bouwen. Het 

geeft enorm veel voldoening als je iets kunt 

betekenen in het leven van anderen” – Monique 

Rienks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedanktwoord 

Wij willen al onze huidige sponsors bedanken 

voor hun financiële- en materiële bijdrage aan 

de Stichting MercyMe-Project en voor hun 

morele steun en hulp om de straatkinderen in 

Sierra Leone een beter bestaan en toekomst te 

bieden. Zonder jullie hulp kunnen wij de visie 

van de Stichting MercyMe-Project niet 

realiseren. Uw bijdrage is van essentieel belang. 

Samen staan wij sterker tegen uitbuiting van de 

straatkinderen in Sierra Leone. Wij hopen nog 

lang op u financiële- en materiële ondersteuning 

te kunnen rekenen.  

 

 


