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Achtergrond 
Schooling for Life is gebaseerd op het Master onderzoek van de oprichtster van 
Schooling for Life, Sjierly Pereira, voor de studie Children’s Rights. In 2008 heeft 
zij onderzoek gedaan in Sierra Leone naar het toekomst perspectief van jongeren 
daar. Dit onderzoek is zowel in het binnenland als in de hoofdstad uitgevoerd 
met zowel jongeren als stakeholders (ministerie van onderwijs, religieus leiders, 
docenten, ouders/verzorgers, etc.). Uit dit onderzoek kwamen een aantal 
resultaten naar voren: 
 

• Jongeren doen hun uiterste best om hun schoolgeld te betalen maar dit is 
een zeer lastige taak doordat ze er vaak alleen voor staan; 

• Wanneer jongeren wel hun middelbare school afmaken is er: 
o Weinig uitzicht op een baan; 
o Sluit de opgedane kennis niet aan op de nodige kennis en kunde 

voor de arbeidsmarkt en daarbij zijn de jongeren niet voorbereid 
op de overstap naar de arbeidsmarkt. 

• Er is een groot gebrek aan begeleiding van jongeren, zowel vanuit huis 
als vanuit school; 
 

Aan het eind van het onderzoek is een kleinschalig project uitgevoerd om het 
schoolgeld en overige schoolbenodigdheden van de jongeren in het onderzoek te 
betalen.  
Het enthousiasme waarmee de informatie die tijdens de workshops werd 
gegeven, werd ontvangen en de enorme blijdschap die volgde toen het 
schoolgeld en overige zaken werden betaald, maakte dat Sjierly na haar 
afstuderen een programma bedacht dat een structurele en duurzame oplossing 
zou bieden voor het gebrek aan toekomst mogelijkheden waar de jongeren in 
Sierra Leone tegenaan lopen. In dit programma zouden de onderzoeksresultaten 
en wat ze gezien en gehoord had samen moeten komen. Dit is het programma 
van Schooling for Life geworden. Het programma is in de daarop volgende jaren, 
op basis van lokale toetsing, verder ontwikkeld en verfijnd. 
 
Visie 
Educatie stimuleert zelfontplooiing, vergroot de zelfredzaamheid en bestrijdt 
armoede. 
Ieder kind heeft recht op educatie en zelfontplooiing; opdat het een stabiele 
toekomst voor zichzelf, en uiteindelijk zijn/haar samenleving kan opbouwen.  
 
Missie: 
Schooling for Life heeft als missie om gemotiveerde jongeren in Sierra Leone te 
ondersteunen bij de verwezenlijking van hun rechten op educatie en 
zelfontplooiing. 
 
Doelstelling Stichting Schooling for Life 
Schooling for Life zet zich in voor de ontwikkeling van jongeren in Sierra Leone. 
De stichting streeft naar een Sierra Leonese samenleving waarin jongeren: 
a) in gelijkheid kansen krijgen zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen; 
b) via hun persoonlijke en professionele ontwikkeling zich kunnen en gaan 

inzetten voor de wederopbouw van hun land; 



	  

Stichting	  Schooling	  for	  Life	  	  	  	  	  www.schoolingforlife.net	  	  	  	  	  KVK	  54762081	   3	  

c) kritisch voor zichzelf kunnen denken en naar de maatschappij en haar 
overheid kunnen kijken. 

 
Daarbij gaat Schooling for Life ervan uit dat: 
a) het zowel voor de individuele jongeren als voor de samenleving als geheel 

van essentieel belang is dat een ieder zijn bekwaamheden en vermogens ten 
volste ontplooit. Alleen via persoonlijke ontwikkeling kan een jongere een 
positieve bijdrage leveren aan de maatschappij als geheel; en 

b) dat iedere jongere die zelf niet de middelen, maar wel de motivatie en 
gedrevenheid bezit om een betere toekomst te bouwen voor zichzelf, 
zijn/haar familie en gemeenschap, hiervoor de kans moet krijgen. 

 
Doelgroep 
De doelgroep van Schooling for Life is gemotiveerde jongeren tussen de 15-25 
jaar oud, die zelf niet in staat zijn voor hun eigen beroepsopleiding te betalen.  
Schooling for Life zal in het eerste jaar 20 jongeren opnemen in het programma. 

Activiteiten Stichting Schooling for Life 2013-2014 
 
Inleiding 
Het jaar 2013 stond geheel in het teken van de lancering van Schooling for Life, 
het creeeren van een stabiele organisatie in Nederland, en fondsenwerving, met 
als beoogt doel de start van het programma in Sierra Leone in 2014. 
 
Gedurende het jaar heeft Schooling for Life veel nieuwe contacten gelegd, 
subsidie aanvragen gedaan en is de stichting samenwerkingsverbanden 
aangegaan met grote en kleine bedrijven en organisaties.  
 
De Lancering 
In maart 2013 heeft Schooling for Life de officiele lancering van de stichting 
gevierd middels een benefiet lunch in restaurant Vandemarkt, te Amsterdam. 
Een kleine dertig gasten hebben op deze zondag middag tijdens de gesponsorde 
4-gangen lunch kunnen luisteren naar Raymond Mcauley, een pianist uit Sierra 
Leone die in Nederland aan het conservatorium heeft gestudeerd. De gastheer 
van de middag was tv-producent en schrijver Bahram Sadeghi. Verder werd het 
benefiet naast Vandemarkt gesponsord door Uitgeverij Prometheus en Maison 
Riviera. Schooling for Life is trots te kunnen zeggen dat het eerste officiele 
evenement een groot succes was. De netto opbrengst van de middag was €3500. 
 
Activiteiten 2013-2014 
In aanloop naar de start van Schooling for Life in Sierra Leone in 2014 heeft de 
organisatie na de officiële lancering het netwerk uitgebreid om de volledige 
fondsen te werven. 
 
Gedurende het jaar is de organisatie tevens uitgebreid met meerdere vrijwilligers 
die zich nog steeds hard inzetten voor de organisatie.   
Schooling for Life wil een basis van vrijwilligers opbouwen in Nederland, die de 
organisatie, ook tijdens de implementatie in Sierra Leone, kan blijven dragen en 
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hier een groeiend draagvlak blijft creëren. En tevens zal zorgen dat 
fondsenwerving, online onderhoud en donateurscommunicatie blijft doorlopen.  
 
Verder hebben er in 2013 veel netwerk gesprekken plaatsgevonden met 
ervaringsdeskundigen, stichtingen en fondsen. Het hoofd doel hiervan is 
fondsenwerving, het creëren van draagvlak en het vinden van mogelijke 
samenwerkingsverbanden. Hierbij is gewerkt aan het netwerk in Nederland, 
maar ook in Sierra Leone. Daarnaast zijn er ook directe subsidie aanvragen 
ingediend. 
 
In 2013 heeft de organisatie een professionalisering slag gemaakt door de 
website volledig te actualiseren en een eigen huisstijl te ontwikkelen. Hierbij is 
tevens het logo van de organisatie vernieuwd.    
 
Ten slotte zijn er in 2013 uiteraard vele voorbereidingen getroffen voor de start 
van de stichting in Sierra Leone. Hiervoor zijn planningen gemaakt die door zijn 
getrokken naar 2014. 
 
Planning 2014 
2014 zal het jaar worden van de officiële start  en implementatie van het Skills 
for a Successful Future programma in Sierra Leone. Om dit te kunnen 
waarmaken, moeten de volledige fondsen worden geworven. Helaas waren die 
eind 2013 nog niet rond. 
 
In 2014 zal de stichting registreren en starten in Sierra Leone met alle nodige 
activiteiten (zoals het vinden van een kantoor, aannemen van lokaal personeel 
en registreren bij de nodige ministeries). Verder zullen er ter plekke trainers 
aangenomen en getraind worden die de life en skills trainingen zullen gaan geven 
en zal de selectie van de studenten plaatsvinden. Het programma zal starten in 
september 2014. 
 
De organisatie in Nederland zal doordraaien om het draagvlak uit te breiden en 
fondsen te blijven aantrekken. Verder zullen de nodige vrijwilligers worden 
aangetrokken, in ieder geval een vrijwilliger die de huidige Algemeen Directeur 
zal vervangen, die naar Sierra Leone zal verhuizen voor implementatie van het 
programma en het opzetten van de lokale organisatie.  
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De Organisatie 
Het Bestuur 

Schooling for Life heeft een bestuur bestaande uit 3 leden: 
 

• Voorzitter: de heer R.W. Wagschal, in functie sinds 21.02.2012 
• Penningmeester: de heer R.F. Stam, in functie sinds: 21.02.2012 
• Secretaris: mevrouw W.F.I.M. van der Kaaij, in functie sinds: 02.10.2012 

 
Daarnaast is er een algemeen directeur, oprichtster Sjierly Pereira, die de 
dagelijkse operatie in 2013 heeft waargenomen en geleid. Zij rapporteert 
hierover terug naar het bestuur en wordt tevens door hen gecontroleerd. Met 
ingang van 2013 heeft zij dit voor 0.2 fte bezoldigd gedaan, met dank aan 
Stichting Autonomia. 
 
Verder draait Schooling for Life op vrijwilligers, die ieder minimaal 5-8 uur per 
week besteden aan de stichting. Iedere vrijwilliger zegt bij aanvang van de 
werkzaamheden toe voor minimaal een jaar. In 2013 had Schooling for Life een 
wisselend aantal vrijwilligers, maar eindigde het jaar met vijf vrijwilligers 
exclusief de algemeen directeur. 
 
Contact 
 
E: info@schoolingforlife.net 
W: www.schoolingforlife.net  

Jaarrekening 
 
De stichting verkrijgt inkomsten vanuit private donaties en subsidies vanuit 
stichtingen en fondsen. In haar begrotingen werkt de stichting alleen met zekere, 
reeds ontvangen of toegezegde inkomsten. 
Het beheer van in de stichting ondergebrachte gelden en andere bezittingen 
gebeurt door de directie van de stichting met de grootste zorgvuldigheid. Zij 
wordt daartoe aangestuurd en gecontroleerd door het bestuur van de stichting. 
De stichting heeft uitdrukkelijk niet tot doel het maken van winst en/of het 
behartigen van commerciële belangen.  
  
Voor het overzicht van de financiële verantwoording 2013, zie bijlage. 
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Appendix 1  

Jaarrekening 2013 
Balans 

Post Bezittingen Schulden 
Bank saldo € 7.654,05   
Eigen vermogen   € 65.814,05 
Toezeggingen € 58.160,00   

totalen € 65.814,05  € 65.814,05 
 

Balans  
Post Uitgaven Inkomsten 

Personele kosten € 6.838,85   
Kantoor kosten € 186,19   
Gealloceerde gift   € 7.025,04 
Donaties   € 4.528,30 
Benefiet   € 2.960,71 
Toezeggingen   € 5.000,00 
Bank kosten vergoeding   € 68,23 
Dinnerbox   € 105,00 
Winst/Verlies € 12.662,24   

      
Totaal € 19.687,28 € 19.687,28 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Toezeggingen 
 2011 2012 2013 

Toezeggingen    

Stichting 
Autonomia € 40.000   

Anonieme 
sponsor  € 10.000  

Stichting 
JoinforKids  € 3.160  

World Child 
Fund   € 5.000 

Sub totaal € 40.000 € 13.160 € 5.000 

    
Totaal bedrag 
toezeggingen  

2013 
€ 58.160   
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Appendix 2 
 
Het ‘Skills for a Successful Future’ programma 

Het Skills for a Successful Future programma van Schooling for Life biedt naast 
studiebeurzen voor beroepsopleidingen een combinatie van training en 
begeleiding aan, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek: 
 
a) Onderwijs is essentieel voor de professionele toekomst van de jongeren;  
b) De life en skills trainingen zijn essentieel voor de cognitieve en sociale 

ontwikkeling van de jongeren; 
c) De begeleiding is essentieel voor ontwikkeling van zelfvertrouwen en 

doorzettingsvermogen;  
d) De combinatie van de drie bovenstaande factoren zijn als geheel essentieel 

omdat bij gemis van een van de drie, andere twee niet optimaal benut 
kunnen worden om de jongeren een volledig persoonlijke en professionele 
ontwikkeling te laten doormaken. 
 

De stichting zal altijd geijkt blijven op het helpen ontwikkelen van de jongeren, 
zowel voor zichzelf als voor het grotere geheel, i.e. de samenleving van Sierra 
Leone. 

 
a. Formeel onderwijs 

 
Schooling for Life wil gemotiveerde jongeren de kans geven iedere 
beroepsopleiding te volgen naar keuze, mits essentieel voor de ontwikkeling en 
heropbouw van het land en onder voorbehoud van vacatures in het vakgebied. 
De stichting zal met alle partijen binnen de samenleving blijven praten, zijnde de 
gemeenschap, het bedrijfsleven, de non-profit sector, om op de hoogte te blijven 
van vraag naar specifiek opgeleide werknemers binnen de banenmarkt. 

  
b. Life en skills trainingen 

 
Schooling for Life biedt life en skills trainingen aan, ofwel sociale en praktische 
vaardigheidstrainingen. De trainingen zullen volledig worden afgestemd op de 
capaciteiten en kennis die de jongeren nodig hebben om zowel individueel als in 
het groter geheel van de samenleving staande te blijven en zich te kunnen 
ontwikkelen.  
 
De stichting zal altijd stimuleren dat de jongeren hun kennis delen met elkaar en 
met anderen buiten het programma, opdat de opgedane kennis geen plafond 
kent, maar met een domino-effect wordt verspreid. 
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De stichting zal de jongeren door zowel nationale als internationale rolmodellen 
laten stimuleren in het bereiken van hun doelen en het creëren van kansen voor 
zichzelf en de samenleving.  

 
c. Persoonlijke begeleiding 

 
Schooling for Life zal de jongeren ten alle tijden gedurende het programma, en 
met nazorg, persoonlijk begeleiden in de mindset verandering die teweeg wordt 
gebracht en de aanvullende trainingen die gegeven worden. De jongeren zullen 
begeleid worden middels persoonlijke gesprekken en huiswerkbegeleiding om 
hun zelfverzekerdheid te laten groeien en hun persoonlijke doelstellingen te 
helpen behalen. 
 
Schooling for Life zal zowel de persoonlijke ontwikkeling (persoonlijke 
doelstellingen) als educatieve ontwikkeling (cijfers en aanwezigheid) monitoren. 
 
De stichting zal nooit trachten de rol van de opvoeders te vervangen. En om 
deze reden altijd toestemming aan de opvoeders vragen voor deelname van de 
jongeren aan het programma. 
                   
Ondertekend voor akkoord door het Bestuur: 
 
 
 
 

 

 


