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Geachte lezer,
Voor u ligt de eindejaarsnieuwsbrief van
Stichting Help Sierra Leone.
Het doet ons plezier u deze keer te kunnen
voorzien van heel recente informatie: begin
december zijn bestuursleden Nine Kastelein
en Marja van Helden teruggekeerd na een
verblijf van ruim twee weken in het zonnige
en warme Sierra Leone.
Gastvrij onderdak werd ons geboden door
Holland Shipyards, dat een huis huurt in
Freetown. Die stad telt inmiddels ruim 2,5
miljoen inwoners die dicht opeengepakt
samenleven (totaal aantal inwoners SL
ongeveer 6,5 miljoen). Het is er vuil, druk en
lawaaierig. Een stratenplan dat nog stamt uit
de Engelse koloniale tijd, gecombineerd met
een groeiend aantal auto's en brommers,
levert een voortdurend verkeersinfarct op!
Het kost uren om van het ene eind van de
stad naar het andere te komen.

Op straat worden auto's gecontroleerd op de
aanwezigheid van 'sanitizers' en de
inzittenden worden getemperatuurd. Op de
raarste plekken moest je ineens je handen
ontsmetten.
Overal in het land hangen nog posters en
billboards om te wijzen op hygiëne, maar ook
om te benadrukken dat overlevenden
niet buitengesloten moeten worden...
Het was heel goed onze lokale contacten
weer aan te halen en samen de lopende
projecten te bezoeken.
Zo bezochten we Waterloo, een straatarme
wijk die op ongeveer 20 kilometer van
Freetown ligt. Als stichting hebben we daar
een waterput laten slaan en een groep
vrouwen ondersteund middels
microkredieten.

Sierra Leone behoorde tot de opkomende
economieën in West-Afrika, maar de
ebolacrisis heeft het land zwaar getroffen. Na
maandenlange quarantaine herpakt het land
zich en probeert economisch weer op te
krabbelen. Gelukkig is er nu weer overal
bouwactiviteit, zien de winkeltjes er
kleurrijker uit en wordt er druk geasfalteerd.
Ook is er een elektriciteitsnet aangelegd!

De angst voor ebola heeft diepe sporen
nagelaten.

De mensen vertelden dat het gebied
maandenlang door militairen afgesloten was
geweest om verdere verspreiding van het
ebolavirus te voorkomen. Heel veel mensen
waren overleden. Van het vrouwenproject
was niet veel meer over...
Hulp werd gevraagd voor een grote groep
kinderen die wees geworden zijn. Ze worden
nu door de gemeenschap opgevangen en
krijgen les in onze voormalige bruidsjurkencontainer. Maar men wil graag een
schoolgebouwtje, toiletten, een medische
post...
Een aangrijpend bezoek.

Voor het eerst hebben we voet gezet op het
stuk land dat we al een poos geleden
aangekocht hebben! Het is een mooi perceel
met een eigen waterbron. Momenteel wordt
er gebouwd aan een multifunctioneel
gebouw/annex kantoor/annex guesthouse.
Ook staan de containers er nog met
gereedschappen om een technische
werkplaats op te gaan zetten.

Het landbouwproject in Madonkeh heeft
noodgedwongen stilgelegen. Ook daar zijn
vrouwen weggevallen vanwege ebola. Maar
de motivatie om alles weer nieuw leven in te
blazen is groot!
Met Sam en Josephine Sesay in Lungi.
hebben we de Modiakliniek bezocht en daar
lopende zaken besproken met het personeel.
Tijdens de ebolacrisis is het ziekenhuisje
geruime tijd gesloten geweest. omdat alleen
speciaal ingerichte ebolacentra toen open
mochten zijn.
Momenteel melden
zich uit angst nog
erg weinig patiënten
bij de ziekenhuizen.
Dr. Bosco is voor
studie naar het
buitenland vertrokken. De leiding is
nu overgedragen aan
Esther, een zeer
bekwame verpleegEsther en Mabinti, drijvende
kundige. Nauwkeurig
krachten achter de Modiakliniek
houdt zij bij hoeveel
patiënten zich melden, waar de mensen
vandaan komen en waarvoor ze behandeld
worden.
Verder zijn we naar de Vastenaktieschool in
Samuya gegaan, waar we kinderen, leerStichting Help Sierra Leone
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krachten en dorpsbewoners hebben
gesproken.
Leuk om te kunnen constateren dat de
school goed loopt! De leerkrachten hebben
inmiddels de benodigde diploma's gehaald en
de leerlingen scoren naar wens in landelijke
tests. Naast de school staat nu een prima
toiletgebouwtje! Via Novib komt er
binnenkort een nieuwe waterput bij. Grote
vooruitgang voor de hele gemeenschap!
Problemen zijn er ook: Er is gebrek aan geld
en schoolmaterialen. De leerkrachten moeten
elke dag ver reizen en zouden graag dichter
bij hun werk wonen. De officiële overheidserkenning voor de basisschool en de
Modiakliniek, laat nog op zich wachten.
Momenteel worden er op overheidsniveau
met partijen als De Wereldbank, Cordaid etc.,
gesprekken gevoerd om te komen tot een
nieuw zorg- en onderwijsmodel waarbij de
overheid salariëring van zorg- en
onderwijspersoneel op zich zal nemen en
waar corruptie geen rol meer speelt…

Al met al zijn wij positief gestemd terug
gekomen! Voor meer informatie en foto’s
verwijzen wij u naar onze website.
www.stichtinghelpsierraleone.nl
Wij hopen dat u, sponsors, ons wilt blijven
steunen. Ook willen wij u vragen te blijven
bidden voor de noodlijdende bevolking van
Sierra Leone.
Rest ons u van harte goede kerstdagen toe
te wensen en Gods zegen voor het nieuwe
jaar!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Marja van Helden
K.v.K. Utrecht 30164473
ANBI geregistreerd
info@stichtinghelpsierraleone.nl
www.stichtinghelpsierraleone.nl

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

