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Geachte lezer,
In deze nieuwsbrief willen wij u opnieuw
informeren over de activiteiten van de
Stichting Help Sierra Leone en inzicht
geven in de voortgang van onze projecten.
Zoals u weet ondersteunt de stichting twee
kleinschalige initiatieven, in samenwerking
met lokale christelijke kerken: de bouw en
inrichting van een ambachtsschool in
Freetown en het opzetten van een
medische post in Lungi.
Nog maar kort geleden zijn Marja en
Jesse van Helden teruggekeerd van een
indrukwekkende reis naar Sierra Leone.
Deze reis werd ondernomen om
rechtstreeks financiële middelen te gaan
brengen en om te zien hoe het ervoor
stond met de bouwprojecten. Nog steeds
berekenen de banken onevenredig hoge
kosten bij het overmaken van wat grotere
geldbedragen, corruptie ligt altijd op de
loer…
In Freetown was geld nodig voor de
aanschaf van ramen, deuren en
elektrische bedrading, in Lungi voor de
aankoop van een stuk grond en voor
cement. Ook zou de container met
hulpgoederen, die wij in februari samen
met Mercyships gestuurd hadden,
aankomen.
De eerste week werd doorgebracht in
Freetown, bij zendelingsechtpaar Hans en
Aisha Oosterloo. Vergeleken met twee
jaar geleden was de stad rustiger en de
sfeer was minder gespannen. Veel
oorlogsvluchtelingen zijn inmiddels weer
naar huis teruggekeerd en er liepen
duidelijk minder militairen rond. Ook was
te zien dat gebouwen waren opgeknapt en
geverfd: alles zag er weer wat fleuriger uit.
In feite is in Freetown van alles te koop,
ook luxeartikelen. Het straatbeeld is
bijzonder kleurrijk en levert mooie foto’s
op. Maar de armoede is enorm.

Alles wat maar verkoopbaar is wordt op
straat of in kleine winkeltjes aangeboden.
Probleem is alleen dat de meeste mensen
nauwelijks geld hebben….
De economische situatie van Sierra Leone
is nog steeds dramatisch. Er heerst grote
werkloosheid. Corruptie is normaal
(voorbeeld: de container lag in de haven
maar werd nog niet vrijgegeven….).
Voedselprijzen zijn hoog. De
elektriciteitsvoorziening is in het hele land
erg gebrekkig. Er is een doorlopend
gebrek aan schoon was- en drinkwater,
goede medische zorg is er nauwelijks….
80% van de bevolking kan zich slechts
één maaltijd per dag permitteren. De
gemiddelde leeftijd ligt tussen de 35 en de
40 jaar….
Het weerzien met het bouwcomité van de
Limba Pentecostal Church in Freetown
was erg hartelijk. Met trots lieten zij ons de
school zien, die er inderdaad heel goed
uitzag! (zie foto)

In september hoopt men te gaan starten
met onderwijs: computerlessen,
naaionderwijs, hout- en metaalbewerking.
De complete inrichting van de school is
middels transporten met het Mercyship
Anastasis al ter plekke. Men is momenteel
bezig met het schrijven van leerplannen,
zodat de overheid de opleidingen officieel
zal erkennen. De leerlingen kunnen dan
toewerken naar erkende diploma’s. En de

binnen verder gewerkt worden. Naast geld
voor bouw, hebben wij als stichting ook
regering zal dan zorg dragen voor de
salarissen van de onderwijzers.
De tweede week werd gastvrijheid
genoten bij het domineesechtpaar Sam en
Josephine Sesay en hun gezin. Zij hebben
zich midden in het straatarme Susudorp
Lungi gevestigd om de bevolking in
aanraking te brengen met het evangelie.
Het blanke bezoek uit Nederland werd in
Lungi met vreugde ontvangen door de
plaatselijke christengemeente!
Beleefdheidsbezoeken aan dorpshoofden
en chiefs om hen op de hoogte te stellen
van de plannen voor een medische post,
werden erg op prijs gesteld. Het bleek dat
er in het district bijna geen medische
voorzieningen waren. Men toonde zich
bijzonder dankbaar en zegde alle
medewerking toe.
Het verblijf in Lungi betekende een
confrontatie aan den lijve met de
schrijnende armoede waaronder de
bevolking moet leven. Er was geen
elektriciteit, te weinig water en
onvoldoende voedsel. (Alleen voor de
gasten werden er drie maaltijden per dag
klaargemaakt. Gemeenteleden kwamen
dagelijks wat fruit of groente brengen.) De
hygiënische omstandigheden waren
abominabel. Veel zieke en ondervoede
mensen, geen medicijnen …

geld meegestuurd voor een klein project
met microkredieten: 15 vrouwen krijgen
ieder 50 euro (= + 2 maandsalarissen) om
een klein zaakje op te zetten. Of dit project
succesvol wordt weten we nog niet. De
vrouwen hebben al tafellakens gemaakt
(te bestellen voor 12,50) en gaan ook
Afrikaanse poppen maken voor de
verkoop.

De bouw van de medische post in Lungi
gaat voorspoedig. De fundering ligt en er
zijn stenen gebakken.(zie foto)

De reis naar Sierra Leone heeft weer veel
nieuwe ideeën en motivatie opgeleverd.
Zo willen we de komende tijd extra
maandsponsors gaan werven.
Ook willen we actie gaan voeren om
zonnepanelen te kunnen aanschaffen
voor de energievoorziening van de kliniek
in Lungi. Of liever gezegd: wij zoeken een
school die hiervoor actie wil voeren….
Heeft u ideeën of tips om ons te helpen,
wij houden ons van harte aanbevolen!

Met het aangeleverde geld is een grote
hoeveelheid cement gekocht om snel
verder te kunnen bouwen. Men hoopt
namelijk vóór de regentijd alles onder dak
te hebben. In de natte periode kan dan

De stichting Help Sierra Leone is maar
een kleine stichting, en biedt hulp op
bescheiden basis. Toch ervaren wij Gods
zegen op ons werk. We zien met vreugde
dat onze kleinschalige aanpak duurzaam
resultaat oplevert.
Helaas is buitenlandse hulp voor Sierra
Leone nog steeds onontbeerlijk.
Wij hopen van harte dat u ons wilt blijven
steunen met uw giften en uw gebed, zodat
wij door kunnen gaan met onze projecten.
Voor meer informatie attenderen wij u
nogmaals op onze website:
www.stichtinghelpsierraleone.nl
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Mocht u geïnteresseerd zijn in het bekijken
van foto’s of in een nadere persoonlijke
toelichting, neem dan gerust contact met
ons op!
Namens het bestuur, met vriendelijke
groet,
Marja van Helden
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