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SOFTLY SOFTLY 
CATCH A MONKEY

THE BEST WAY TO SOLVE A PROBLEM IS TO TACKLE IT BIT BY BIT, STEP BY STEP.
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VOORWOORD

2021 Wereldwijd realiseren we onszelf weer even dat het leven niet maakbaar is. Soms overkomen je 
dingen. Zoals de pandemie die corona heet. 

Het zet ons weer met de voeten op de grond. 

Wendbaar zijn, leren, loslaten en niet bang zijn je plannen en het tempo aan te passen. Uitgaan van 
wat wel kan en haalbaar is, niet te lang stil staan bij wat even niet kan. 

Dat is de kracht van SSL en haar trouwe donoren zowel ten tijde van corona maar ook daarbuiten. 
Stapje voor stapje, soms wat te snel, weer even terug, herpakken en weer door gaan. Want zoals ze in 
Liberia zeggen Softly Softly catch a monkey. 

En dat blijven we doen samen met al die dappere boeren en boerinnen, gedreven met passie en 
natuurlijk Ambitie.
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Opleveren en operationaliseren van 
de Gari fabriek

De cassave velden die zijn er klaar voor. Onze 
samenwerking met een 20 tal boeren in de 
omgeving van Timbo heeft ook dit jaar weer 
goede oogsten opgeleverd. De opbrengsten 
zijn beter dankzij de gegeven trainingen en 
het verstrekken van betere stekken. Wie zaait 
zal oogsten!  Vandaar ook het idee in 2020 om 
in te gaan zetten op het opzetten van een klein 
fabriekje om de wortels te verwerken tot gari 
en zo de opbrengsten te vergroten.

De bouw is in 2021 verder voortgezet. En 
Rivercess zou Rivercess niet zijn als we 
dankzij de slechte wegen niet steeds vertra-
ging zouden oplopen. Ook de traditie dat 
bij een overlijden het werk steeds enkele 
weken moet worden neergelegd uit respect, 
is een mooie respectvolle gewoonte maar 
helpt niet echt mee in een snelle voortgang. 
Maar….daar hebben we ons gewoon bij neer 
te leggen. Het is immers hun initiatief en wij 
als SSL maken bewust de keuze om, met oog 
op eigenaarschap, de wijze van organisatie, 
keuzes die worden gemaakt  en het gekozen 
tempo bij hen te laten. Wij nemen het niet 
over en beperken ons tot ondersteunen en 
meedenken.  

In 2021 zagen we een grote toename in 
enthousiasme vanuit de gemeenschap, voor-
namelijk vanuit de vrouwen, om de schouders 
eronder te zetten. November 2021 kwam het 
bericht dat het gebouw klaar was echter na 
een inspectie van onze afgevaardigde hebben 
we de gemeenschap toch nog gewezen op 
enkele zaken die beter afgewerkt moesten 
worden. 

RESULTATEN 2021 
De plannen voor 2021 en verder en wat is daarvan terecht gekomen?

Zo kunnen we zorgen dat de machines die 
geleverd worden veilig en vochtvrij kunnen 
worden geplaatst. Ons doel om dit voor eind 
2021 te hebben afgerond is dus niet gehaald. 
We hebben nog  enkele maandjes nodig in 
2022 om alles af te werken en te operationali-
seren. 
Om wat meer ondersteuning te bieden, wat 
toch wel nodig blijkt, hebben we besloten 
Jutty, een van onze studenten, op locatie te 
laten ondersteunen. Hij is gestart om samen 
met de gemeenschap e.e.a. verder te gaan 
opzetten
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Aankoop/verzenden pick up

Na het werven van de fondsen begint onze 
zoektocht naar een goede 2e hands Toyota 
Hilux want dat is volgens Afrika kenners toch 
de auto die je moet hebben voor de uitda-
gende Afrikaanse wegen. En dat valt nog niet 
mee om die te vinden. In eerste instantie wilde 
we deze zoeken in Liberia via bijv. veilingen 
maar door corona lagen deze stil en ondanks 
verder speurwerk lokaal konden we geen 
goede Toyota vinden. Dus toch maar vanuit 
Nederland. Perry, verbonden aan de Baanderij 
in Gouda ging voor ons zoeken. Na een lange 
adem hebben we eindelijk een mooi exem-
plaar gevonden en wel in …Zwitserland! En 
natuurlijk kan die pick up niet leeg naar Liberia 
want er was ook nog heel veel nodig voor het 
upgraden van de Kippen farm. Dus besloten 
we een container te laden met daarin o.a. 
de pick up. Diah en Perry hebben elk plekje 
benut. De Baanderij doneerde nog schooltasjes 
voor de kinderen en via het project Join the 
Pipe ontvingen we bidons voor de kinderen. 
Kortom een propvolle container vertrok naar 
Liberia waar deze december 2021 arriveerde. 
Na inklaring konden alle spullen in de pick up 
richting Rivercess en de kinderen in de watten 
worden gelegd. 
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Ontwikkeling Kippenhuis 
(opleidingscentrum)

De komende jaren hebben we onze focus 
gelegd op de verdere ontwikkeling van de 
kippen-farm want indien we de kippenfarm 
kunnen doorontwikkelen naar een duur-
zaam bedrijf, is ook het daaraan gekoppeld 
programma Kies eieren voor je geld geborgd 
voor de toekomst.

Wat wilden we doen?

• Opstellen van een verbeterplan rondom 
huisvesting.

• Vergroten kennis over feed management. 
Het voer is immers 75% van de kosten dus 
de productie van voer willen we zelf  in de 
vingers krijgen om de kosten te drukken. 

• Door verder te investeren in nieuwe Step-
ping Stones, gericht op verbouwen ingre-
diënten voor kippenvoer om zo de aanvoer 
van rauwe ingrediënten te borgen. 

• Tenslotte werven we, na advisering, 
middelen voor installatie van zonne- 
energie t.b.v. de kippenfarm en training 
centrum. 

Wat hebben we mooie stappen gezet. Diah 
heeft de opleiding Poultry Management en 
Feed Management  in Barneveld met goed 
gevolg afgerond in 2021. Hij sloot de oplei-
ding af met een Farm Improvement Plan  en 
een Feed Improvement Plan. Hierin werkte 
hij nauw samen met de docenten van het 
International Training center in Barneveld 
en de studenten in Rivercess om in kaart te 
brengen welke lokale ingrediënten we kunnen 
gebruiken, wat bij lokale boeren al voldoende 
beschikbaar is en waar we middels stepping 
stones nog verder in moeten gaan investeren. 
Het plan en alle resultaten vormen de basis 
voor de volgende stappen. Met alle deze 
kennis in huis zien wij de doorontwikkeling 
met volste vertrouwen tegemoet. De eerste 
gemeenschappen zijn gestart met productie 
van ingrediënten en met het upgraden (inclu-
sief materialen die in de container waren gear-
riveerd) kan de verbetering van het kippenhuis 
in gang worden gezet. 

Zonnepanelen, dat is nog echt een grote wens. 
Maar wat hebben we dan precies nodig, kan 
dat beter lokaal geregeld worden of moeten 
we die hier aanschaffen? Allemaal vragen 
waar we in 2021 antwoord op wilden vinden. 
Inmiddels hebben we in 2021 een plan uitge-
werkt wat we nodig hebben en inschatting 
van de kosten. Ook is duidelijk geworden dat 
er inmiddels in Liberia voldoende deskundige 
bedrijfjes zijn waar we mee kunnen samen-
werken. Dus verder met fondsen werven en 
installeren maar.  
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Kies eieren voor je geld

Wat fijn is het om te doen, leren en verder 
ontwikkelen en wat hebben we weer veel 
geleerd in 2021 binnen dit programma.

In het programma Kies eieren voor je geld 
volgen lokale vrouwen een training over 
kippenhouderij, doen ze werkervaring op en 
gaan ze vervolgens zelf aan de slag met het 
houden van kippen. Binnen het programma 
bieden wij training en een startpakket met 
legkippen en advisering om voor zichzelf te 
beginnen. Bij elke groep leren we en stellen we 
het programma bij waar nodig. 

Wat hebben we geleerd in 2021?

• Het niveau van de training moet verder 
worden aangepast

• De training en werkervaringsperiode moet 
korter om te voorkomen dat vrouwen 
uitvallen. Het investeren in jezelf en je 
eigen ontwikkeling moet, wanneer je leeft 
van minder dan $1 per dag, gedragen 
worden door de omgeving. Je bent 
immers niet beschikbaar voor de zorg voor 
kinderen of werken op het land

• Inbouwen van een korte termijn prikkel om 
de ruimte te krijgen als vrouw om in jezelf 
te investeren

• Houden van eigen kippen moet laagdrem-
peliger 

In 2022 gaan we met deze bevindingen het 
programma enigszins wijzigen door een 
kortere trainingsperiode en het werken met 
ander soort kippen die makkelijker zijn in 
verzorging en minder gevoelig voor ziektes 

Verder bouwen we incentives in voor de 
vrouwen zodat zij meer ruimte krijgen om zich 
te ontwikkelen en te bouwen aan inkomens-
voorziening. Aan hun enthousiasme zal het 
zeker niet liggen!
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Onze organisatie in 2021

Ook in 2021 heeft het kleine bestuur met grote 
bevlogenheid weer gewerkt aan het onder-
steunen van de activiteiten in Liberia zodat 
het team daar kan groeien en daarnaast de 
zaken in Nederland aangaande administratie, 
fondsenwerving en communicatie weer verder 
ontwikkelen.  Zo stap je via de prachtige 
website even in het leven van onze boeren en 
boerinnen.  En de website heeft ook een heuse 
SSL winkel waar je een kip of zak voer kan 
doneren. Onze winkel nog niet bezocht? Neem 
eens een kijkje! 

Fondsenwerving

Via dit jaarverslag willen wij natuurlijk al 
onze donoren weer enorm bedanken voor 
het vertrouwen. Het is fijn te zien dat we met 
jullie kunnen blijven bouwen. In dit jaarverslag 
willen we graag de leerlingen en docenten van 
Ds.  Pierson weer even in het zonnetje zetten  
want ondanks alle uitdagingen als gevolg van 
corona, voor zowel docenten als leerlingen, 
zag het Ds. Pierson collega toch kans om een 
activiteit te organiseren voor Liberia. Met de 
nodige corona beperkingen gingen ze aan 
de slag en werden we verrast met een mooi 
cheque van € 2000.  Guus nam de cheque in 
ontvangst van docent Sjoerd.

   

Om de fondsenwerving te ondersteunen zijn 
door de kunstenaars Linda Tabak en Sjoerd 
Weening prachtige kaarten ontworpen speci-
fiek voor SSL. De opbrengst gaat naar de 
ondersteuning van de projecten. 

De kaarten kunnen worden besteld via de SSL 
(web) winkel 

Sjoerd en Linda dank jullie wel voor de prach-
tige kaarten.

https://steppingstoneliberia.org/


10      Stepping Stone Liberia

• Verder operationaliseren van de Gari fabriek in 2022
• • Verder upgraden van het Kippenhuis
• • Zonne-energie voor het kippenhuis
• • Productie van eigen voer inclusief nieuwe samenwerkingen met nieuwe boeren (gemeenschap)
• • Starten van 2 nieuwe groepen vrouwen binnen het programma Kies eieren voor je geld

ONZE PLANNEN VOOR 2022



Jaarverslag 2021

TOELICHTING JAARREKENING STEPPING STONE LIBERIA 2021

De coronapandemie heeft ook in 2021 een rem gezet op de activiteiten in Liberia. Voor onze man in 
het veld, Diah Kahn, was het niet mogelijk om naar Liberia te reizen,  om daar als pas afgestudeerde 
poultry specialist, een nieuwe impuls te geven aan het kippenproject. De garifabriek werd afgebouwd 
maar nog niet opgestart. Andere projecten zoals de Stepping Stones en ons kippenproject “Kies eieren 
voor je geld” liepen wel gewoon door.

De vele trouwe donateurs bleven ons gelukkig weer steunen met een jaarlijkse bijdrage. Onze 
aanvraag voor steun van projecten werd gehonoreerd door de Stichting MRC Holland, Stichting 
Contribute Foundation, Stichting Kootje Fundatiën. Stichting CCHO, Paters Montfortanen, Ds Pierson 
College, Stichting Ontwikkelingshulp D.A.S., Stichting Pieter Bastiaan en de Stichting van der Hucht de 
Beukelaar. De totale baten bedroegen € 48.919,-

Door de bijdragen van de donateurs werd het mogelijk om te investeren in een goede gebruikte pick-
up, een Toyota Hilux met vierwielaandrijving. De auto werd in november in een container verscheept, 
vergezeld door diverse gereedschappen en materialen voor de kippenfarm. Inclusief de kosten van het 
verschepen en invoeren bedroeg de investering € 22.569,-. Als vervolg op de opleiding voor poultry 
specialist volgde Diah bij Aeres in Barneveld de opleiding Animal Feed Production. Na aftrek van 
een mooie korting van Aeres, bedroegen de cursuskosten € 5.548,-. De afbouw van de garifabriek in 
Timbo kostte € 5.164,-. De uitgaven aan diverse projecten in Liberia bedroegen € 12.410,-. In dit bedrag 
zijn ook de kosten van transport, beveiliging en de loonkosten van onze staf en de coördinatoren ter 
plekke meegenomen. Onze overheadlasten waren zoals gebruikelijk extreem laag, met een bedrag 
van € 652,-  ruim 1% van de totale lasten van € 45.851,-

Het jaar 2021 sluiten we af met een positief saldo van € 3.068,-. Ons eigen vermogen (algemene 
reserve) was € 15.993,- aan het einde van 2021. Met dit bedrag kunnen we 2022 met vertrouwen tege-
moet zien.
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Stichting Stepping Stone Liberia Jaarrekening 2021

Balans na resultaatbestemming

Activa 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017

Liquide middelen

Banksaldo Rabo € 15.993 € 12.925 € 16.416 € 11.243 € 23.273
Banksaldo Rabo spaarrekening € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.171

€ 15.993 € 12.925 € 16.416 € 11.243 € 27.444

Passiva

Eigen Vermogen

Algemene reserve € 15.993 € 12.925 € 16.416 € 11.243 € 27.444

€ 15.993 € 12.925 € 16.416 € 11.243 € 27.444

Stichting Stepping Stone Liberia Jaarrekening 2021

Staat van baten en lasten
2021 2020 2019 2018 2017

Ontvangsten
Donaties particulieren € 2.155 € 2.515 € 1.150 € 2.393 € 3.309
Giften / fondsen / acties € 46.764 € 37.295 € 47.364 € 42.209 € 60.578
Saldo 1% club € 0 € 0 € 0 € 281

€ 48.919 € 39.810 € 48.514 € 44.602 € 64.168

Project gerelateerde lasten
Projecten Liberia € 45.198 € 42.445 € 41.694 € 59.222 € 50.608
Overige projecten € 0 € 0 € 0 € 877 € 1.544

€ 45.198 € 42.445 € 41.694 € 60.099 € 52.152

Overhead kosten
Kantoorkosten € 0 € 167 € 185 € 94 € 215
Bankkosten € 228 € 237 € 229 € 226 € 195
Promotiekosten (PR en website) € 365 € 242 € 672 € 324 € 208
Lidmaatschappen € 60 € 210 € 61 € 60 € 92
Reiskosten (declaratie) € 0 € 0 € 500 € 0 € 809

€ 653 € 856 € 1.647 € 704 € 1.519

Resultaat € 3.068 -€ 3.491 € 5.173 -€ 16.201 € 10.497
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