
                      
 

Geachte lezer,

Zoals u wellicht weet ondersteunt de 
stichting Help Sierra Leone twee klein-
schalige projecten in dit West-Afrikaanse 
land: de bouw en inrichting van een 
ambachtsschool in de hoofdstad Freetown 
en het opzetten van een medische post in 
het dorp Lungi.
Het werk wordt uitgevoerd in samenwer-
king met lokale christelijke kerken. Middels 
deze nieuwsbrief willen wij informeren 
over de voortgang van onze activiteiten.
 
Sierra Leone is een heel mooi land. Het 
zou rijk kunnen zijn vanwege de 
diamanten die er worden gevonden.
Het land heeft ook de mooiste stranden 
van de West-Afrikaanse kust. Maar 
toerisme komt er, om begrijpelijke 
redenen, niet van de grond. Sierra Leone 
is nèt niet meer het armste land ter wereld 
(dat is nu Liberia), maar nog steeds is de 
toestand dramatisch. 
Hoewel de bloedige burgeroorlog, die ruim 
tien jaar duurde, al een poosje beëindigd 
is, lijkt de economische situatie in Sierra 
Leone alleen maar te verslechteren. 

Het betekent in de praktijk van alledag dat 
de meeste mensen grote moeite hebben 
het hoofd boven water te houden. Het 
sterftecijfer is hoog. Er is honger, Inflatie, 
corruptie, werkloosheid en ziekte.
Bij gebrek aan medische zorg sterven veel 
mensen aan goed te behandelen ziekten. 
Eén op de zestien vrouwen sterft bij de 
bevalling….Een vrouw die wij in april 
hebben ontmoet leeft nu niet meer. Haar 
tweeling heeft de bevalling overleefd… De 
maatschappij draagt ook nog de zichtbare 
gevolgen van de jarenlange oorlog. 
Er is veel vernield. In het straatbeeld zie je 
invaliden en getraumatiseerde mensen. 
Velen hebben familie en bezittingen 
verloren. Geld is er niet.
Toch kunnen wij u berichten dat het met 
de genoemde bouwprojecten goed gaat!

De container met hulpgoederen die wij 
samen met Mercyships in februari 
verstuurd hadden, werd na veel vijven en 
zessen, (smeergeld dus…) uiteindelijk 
eind april vrijgegeven. Grote vreugde bij 
het in ontvangst nemen van de goederen! 

De school in Freetown is bijna klaar. 
Binnen moet er nog wel werk verzet 
worden, - verven, bedrading aanleggen, 
inrichten, etc -, maar diverse klassen 
krijgen al onderwijs in het gebouw. (zie 
foto)

Men is enorm trots op het mooie gebouw.
Naar onze smaak mogen de mensen wel 
iets meer doorwerken, maar dat hebben 
we niet altijd in de hand! 
Soms blijken er trouwens ook gegronde 
redenen te zijn waarom de bouw even niet 
zo snel gaat. Wij passen overigens onze 
financiële steun altijd direct aan aan 
resultaten en verantwoording over het 
geld.
In het Susudorp Lungi wordt heel hard 
gewerkt aan de bouw van de kliniek. 
Geld dat wij als stichting via de Western 
Union Bank sturen, wordt vaak onmiddel-
lijk omgezet in nieuwe bouwmaterialen, 
zodat men snel door kan werken. De prijs 
van die materialen kan sterk fluctueren: de 
handelaars houden precies in de gaten 
wat er nodig is voor de bouw en verhogen 
dan de prijzen. Er moet dus steeds flink 
gepingeld worden!
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Eind maart is men begonnen met het 
bakken van stenen en het leggen van de 
fundering voor het ziekenhuisje. 
Op dit moment ligt het dak er al bijna op! 
(zie foto).

Sam en Josephine Sesay ,die met hun 
gezin vanuit Freetown als buitenstaanders 
in Lungi zijn komen wonen om hulp te 
bieden aan de straatarme Susumensen, 
coördineren de bouw. 
Aanvankelijk hadden de Susu geen enkel 
vertrouwen in de plannen, maar nu de 
kliniek duidelijk vorm begint aan te nemen 
raakt men steeds enthousiaster.

Ook het vrouwenproject dat in mei is 
gestart met 15 vrouwen loopt goed. 
Momenteel maken ze op ons verzoek 
tafelkleden en Afrikaanse poppen die wij 
hier in Nederland verkopen. Onlangs 
kwam de eerste doos aan! 

Er is inmiddels een officieel plan gemaakt 
en een begeleidingscommissie opgericht, 
zodat in de toekomst wellicht meer 
vrouwen de kans zullen krijgen met behulp 
van een microkrediet een klein handeltje 
te beginnen.  

Concreet wordt het geld dan bijvoorbeeld 
gebruikt voor de aanschaf van een 

naaimachine, een koelbox of een 
tondeuse en schaar. Daarmee kunnen de 
vrouwen dan aan de slag gaan als 
kleermaker, waterverkoopster of kapster.

Tot onze vreugde hebben wij in Nederland 
inmiddels zonnepanelen kunnen aan-
schaffen voor de energievoorziening van 
de kliniek in Lungi. Daarbij hebben wij ook 
een speciale koelkast besteld, bestemd 
voor de medicijnen.

Begin volgend jaar overwegen wij daarom 
opnieuw een container met hulpgoederen 
te gaan versturen naar Freetown. Hiervoor 
zoeken wij financiële en materiele 
middelen. Heeft u ideeën of tips om ons te 
helpen een container met zinvolle 
materialen te vullen, dan houden wij ons 
van harte aanbevolen!

Als kleine stichting zijn wij afhankelijk van 
uw interesse en medeleven.
De afgelopen tijd ontvingen wij weer giften 
via (huwelijks)collecten, particulieren en 
sponsoracties, waarvoor onze hartelijke 
dank. Eén actie willen wij speciaal 
noemen: De heer Jan van der Kruk uit 
Hazerswoude fietste in zijn eentje op een 
zaterdag een enorm bedrag bij elkaar!

Wij hopen van harte dat u ons ook het 
komende jaar wilt blijven steunen met uw 
giften, maar ook met uw gebed, zodat wij 
door kunnen gaan met onze projecten. 
Steeds weer ervaren wij dat onze 
kleinschalige aanpak de mensen vreugde 
brengt en nieuwe hoop op een betere 
toekomst. Wij zijn dankbaar voor de 
betrouwbare vriendschappelijke contacten 
en de goede resultaten tot nu toe.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een nadere 
persoonlijke toelichting, neem dan gerust 
contact met ons op! Voor meer informatie 
en foto’s kunt u ook onze website 
raadplegen:
www.stichtinghelpsierraleone.nl

Wij wensen u goede feestdagen toe!

http://www.stichtinghelpsierraleone.nl/


Stuiverslag 12, 3991 TX te Houten                                                                      K.v.K. Utrecht 30164473
Tel.: 030 - 637 68 68                                                                               www.stichtinghelpsierraleone.nl
Giro: 8535687                                                                                         info@stichtinghelpsierraleone.nl

Namens het bestuur, met vriendelijke 
groet,

Marja van Helden


