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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, 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.
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 middels het ‘Skills for a Successful Future’ programma om
gemotiveerde jongeren in Sierra Leone te ondersteunen bij de verwezenlijking van hun
rechten op educatie en zelfontplooiing, zowel op persoonlijk - als professioneel vlak.
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;
c) kritisch voor zichzelf kunnen denken en naar de maatschappij en haar overheid kunnen
kijken.
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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 2012-2013
Inleiding
Schooling for Life is officieel geregistreerd op 21 februari 2012 en is vanaf dat moment tot
heden werkzaam in Nederland om de Nederlandse branche van de stichting zeker te stellen
en duurzaam te maken. De organisatie is gevestigd in Amsterdam.
Daarnaast is er met terugwerkende kracht van februari 2012 tevens een ANBI status
toegekend aan de organisatie.
Gedurende ditzelfde jaar is er vervolg onderzoek uitgevoerd in Sierra Leone om het
ontwikkelde programma lokaal te toetsen bij organisaties, die vergelijkbaar werk uitvoeren,
bij lokale samenleving en bedrijven. Respectievelijk is dit gebeurd om te zoeken naar
samenwerkingsverbanden, naar draagvlak en afzetmarkt voor de jongeren.
Tevens is er in 2012 veel voorbereidingswerk gedaan voor de officiële lancering, die in maart
2013, middels een benefietlunch, zal worden gehouden in restaurant VandeMarkt, te
Amsterdam. Bijna alle activiteiten in 2012 zijn gericht geweest op fondsenwerving ten einde
het programma lokaal te kunnen gaan implementeren en draagvlak voor de stichting in
Nederland te creëren.
Lokale toetsing
In maart 2012 is een toetsingsonderzoek uitgevoerd in Sierra Leone ten einde te controleren
hoe de lokale samenleving op het ‘Skills for a Successful Future’ programma reageert en uit
te zoeken of er lokale samenwerking mogelijk is met verschillende organisaties; zowel
commerciële - als non profit organisaties zijn benaderd.
Er is met ongeveer 40 organisaties in Freetown gesproken. Het merendeel van de partijen
was zeer enthousiast over het programma en verschillende samenwerkingsverbanden zijn
zeker mogelijk. Er zal bijvoorbeeld samengewerkt gaan worden met een aantal organisaties
die zich bezighouden met skills training en mindset change van jongeren.
Ook hebben verschillende bedrijven aangegeven de komst van het ‘Skills for a Successful
Future’ programma aan te moedigen, daar zij grote problemen ervaren met de capaciteiten
en mentaliteit van lokale werknemers. Daadwerkelijke samenwerkingsverbanden moeten
worden ingezet wanneer de stichting lokaal wordt opgestart.
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De activiteiten 2012
Ter voorbereiding op de reis is er begin 2012 een Engelstalige website gebouwd
(www.schoolingforlife.net) en het logo ontworpen. Na de reis is een evaluatie uitgevoerd en
verslag gedaan aan het bestuur van de stichting.
Gedurende de rest van het jaar zijn er meerdere vrijwilligers aangetrokken die zich ieder
bezighouden met een eigen specialiteit. Dit is een doorlopend proces dat eveneens
doorloopt in 2013. 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 hier
een groeiend draagvlak blijft creëren. En tevens zal zorgen dat fondsenaanvragen, online
onderhoud en donateurcommunicatie blijft doorlopen.
Verder hebben er in 2012 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 en is er ter uitbreiding van het netwerk en het
draagvlak een Facebook pagina opgericht.
In 2012 is uiteraard ook gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het programma van
Schooling for Life. Dit heeft met name betrekking op de invulling van de sociale en praktische
vaardigheidstrainingen die gegeven zullen worden.
In aanvulling is in 2012 al begonnen met de voorbereiding van de officiële lancering van de
stichting in 2013. Er is voor gekozen deze lancering middels een benefietlunch uit te voeren.
Voor deze benefietlunch is gezocht naar een passende partner, die gevonden is in
Restaurant VandeMarkt, te Amsterdam. Zij hebben de lunch om niet verzorgd.
Planning 2013
In 2013 zal de officiële lancering van Schooling for Life plaatsvinden middels de
benefietlunch. Verder zal er hard doorgewerkt worden aan fondsenwerving, zowel online als
offline. Ook wordt in 2013 hard gewerkt aan uitbreiding van het netwerk, zowel in
Nederland als in Sierra Leone. Het is de bedoeling dat in de loop van het jaar Schooling for
Life een solide basis heeft in Nederland, dat de organisatie een professionaliseringsslag
maakt en dat het donateurnetwerk wordt uitgebreid middels social media, crowdfunding en
evenementen.
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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 die de dagelijkse operatie waarneemt en leidt, en
hierover terugrapporteert naar het bestuur als ook gecontroleerd wordt door het bestuur.
Dit wordt uitgevoerd door oprichtster Sjierly Pereira. Zij heeft dit tot en met 2012
onbezoldigd gedaan.
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 2012 had Schooling for Life 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 2012, zie bijlage.
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Appendix 1

Jaarrekening 2012
Inkomsten en uitgaven 2012
Inkomsten
2011
2012
Inkomsten
Losse donaties
bank rectificatie
Losse donatie
lopende kosten
Stichting
Autonomia

Uitgaven
2011
2012

€ 60
€ 31

€ 1.545

€ 873

Uitgaven
Bankkosten
Reis- en
verblijfkosten
onderzoek Sierra
Leone
p.m.

€ 67

€ 2.292
€ 126

Totaal

€ 1.545

Sub balans 2011
Sub balans 2012

€ 1.545
-€ 1.521

Balans 2012

€ 964

€0

€ 2.485

€ 24

Toezeggingen 2012
Toezeggingen
2011
2012

Toezeggingen
Stichting
Autonomia

€ 40.000,00

Anonieme
sponsor
Stichting
JoinforKids
Sub totaal
Totaal

€ 10.000
€ 3.160
€ 40.000,00

€ 13.160

€ 53.160,00
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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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