
Geachte lezer,

Graag willen wij u, als belangstellende of
sponsor, weer middels een nieuwsbrief
informeren over de activiteiten van de
Stichting Help Sierra Leone. 

In april hebben wij in Nederland in het kader
van de Vastenaktie presentaties gegeven op
R.K. basisschool De Stek in Houten. Doel was
om geld in te zamelen voor de bouw en
inrichting van een zogenaamde ‘technical
workshop’, een plaats waar aan jongeren de
basisprincipes geleerd zal worden van het
werken met hout en metaal. 

Deze keer gingen Abu Bakar en Sam Tooray
mee naar school om te vertellen over hun
land! 
Inmiddels is al een deel van het opgehaalde
bedrag overgemaakt naar Sierra Leone en de
werkzaamheden zijn gestart.( Voor de
werkplaats zijn wij nog op zoek naar een
grote krachtige generator.)

Verder hebben onze twee volgestouwde
containers  hun weg gevonden naar de
haven van Freetown. De nuttige goederen
zijn inmiddels over de diverse projecten
verdeeld En via de Karel Doorman , het
marineschip dat door de Nederlandse
overheid met ebola-hulpgoederen naar Sierra
Leone was gestuurd, is de bus die wij hadden
gekocht ook aangekomen.
De eveneens meegestuurde landbouw-kipper
bleek te zijn afgezet in Monrovia, Liberia! Dat

probleem moet nog worden opgelost.

Zoals bekend is Sierra Leone enorm in de
problemen geraakt door de uitbraak van
ebola, wat ook honger en tekorten tot gevolg
heeft. Rond de kerstdagen zijn daarom
dankzij een gift van Holland Shipyards 200
zakken rijst uitgedeeld onder de noodlijdende
bevolking. 

Zo goed en zo kwaad als het ging is het
maïsproject doorgegaan tijdens de
ebolacrisis. De zaken verliepen
noodgedwongen anders dan gepland.
Vervoers- en samenscholingsverboden die
door de overheid werden uitgevaardigd,
bemoeilijkten de planning en het oogsten.
Maar een eerste rapportage van de
resultaten viel ons niet tegen: kosten en
baten liepen gelijk op en er is geld over voor
de aanschaf van nieuw zaad. 
Er is goede hoop dat toekomstige oogsten
winst zullen gaan opleveren.
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De komende weken zal er cassave geoogst
worden, bestemd voor de
voedselvoorziening.
De geplande bouw van een guesthouse op
ons eigen land in Waterloo vordert gestaag.

De ebolacrisis is gelukkig op zijn retour.
Volgens cijfers van de WHO eiste de
epidemie rond de 9300 levens. Het normale
leven komt langzaam weer op gang in de
getroffen landen. Maar op de achtergrond
speelt steeds de angst dat de ziekte weer
oplaait.
Het is verdrietig te moeten constateren dat
Sierra Leone, dat de afgelopen jaren
langzaam opkrabbelde na een verwoestende
burgeroorlog, economisch gezien terug is bij
af. 
Het land is opnieuw straatarm en kan niet
zonder buitenlandse hulp. De binnen- en
buitenlandse handel ligt zo goed als stil, de
inflatie stijgt, de voedselprijzen schieten
omhoog. Mensen zien zich genoodzaakt hun
zaaigoed en vee op te eten en kunnen niet
meer investeren of sparen. 

Van de tien luchtvaartmaatschappijen die
vlogen op Freetown zijn er nog twee over. De
ontluikende toeristenindustrie, die zich
richtte op de prachtige stranden, is
weggevaagd.

Maar hoe vreemd ook, de ebolacrisis heeft
toch ook wat voordelen. De medische zorg is
in korte tijd enorm verbeterd, evenals het
onderwijs. Er is aandacht voor
veiligheidsprotocollen en psychische hulp.
Sierra Leone staat als land momenteel in
wereldwijde belangstelling en er komt veel
hulp vrij. Er wordt zelfs gesproken over een
soort Marshallplan voor West –Afrika.
Hoopvolle ontwikkelingen.

De inzet en motivatie van onze vrijwilligers in
Sierra Leone zijn voor ons van onschatbare
waarde. Als projecten eenmaal lopen of zijn
afgerond, zijn zij het, die ter plaatse
zorgdragen voor stabiliteit en voortgang. Ook
u, sponsor en/of belangstellende, willen wij
bedanken voor het steunen van onze
activiteiten door middel van gebed, geld,
goederen en inzet. Wij vragen u dringend:
wilt u er alstublieft mee doorgaan? De nood
is momenteel zo schrijnend. Er is zoveel hulp
nodig….

Wij willen als (ANBI)stichting maar gewoon
doorgaan met onze activiteiten. Onze
projecten breiden zich gestaag uit. Steeds
meer mensen raken betrokken en krijgen op
bescheiden schaal mogelijk-heden aangereikt
om zich omhoog te werken. 
De komende tijd gaan we ons richten op het
afmaken van het gastenverblijf, op de bouw
en inrichting van de technical workshop en
op de bouw van een basisschool in het dorp
Mabron. 
Via onze vernieuwde website kunt u op de
hoogte blijven van de meest recente
ontwikkelingen.
Heeft u vragen of opmerkingen: neem gerust
contact met ons op!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Marja van Helden
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NB.Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg liever digitaal ontvangen, laat het ons dan even weten via info@stichtinghelpsierraleone.nl! 


