
                      

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 Freetown 
en Lungi worden respectievelijk een 
ambachtsschool en een medische post 
en multifunctioneel centrum gebouwd in 
samenwerking met plaatselijke 
vrijwilligers. 

Deze keer wordt u voorzien van wel heel 
recente informatie over onze 
bouwprojecten! Slechts enkele dagen 
geleden is Simon Seisay, een van onze 
vrijwilligers, teruggekeerd van een reis 
naar Sierra Leone.
Hij heeft ruim de tijd genomen om de 
mensen in Freetown en Lungi te 
bezoeken en werd met open armen 
ontvangen.

Zoals al aangekondigd in de vorige 
nieuwsbrief, is er in februari een 
propvolle container naar Freetown 
verstuurd via De Baanderij in Gouda. 
De inhoud bestond deze keer voor het 
grootste deel uit medicijnen en 
materialen bestemd voor de inrichting 
van het ziekenhuisje in Lungi. 

Via de stichtingen PicoSol en Medic 
hebben wij veel nuttige zaken kunnen 
aanschaffen: zonnepanelen, een 
medische koelkast, een operatietafel, 
een tandartsstoel, medische 
instrumenten, verbandmiddelen, een 
paar goedgevulde dokterstassen etc., 
etc. Bedden, kantoormeubelen, 
betonverf, kleding en nog heel veel 
andere zaken kregen wij voor weinig 
geld of gratis via weer andere sponsors.

Wij hadden gehoopt dat Simon aanwezig 
zou kunnen zijn bij het openen van de 
container. Hij zou dan bijvoorbeeld bij de 
zonnepanelen wat uitleg hebben kunnen 
geven over de installatie ervan. Ook zou 
hij de vrouwen kunnen laten zien hoe je 
moet koken op zonne-energie. 

Helaas is dat niet gelukt. De container is 
namelijk nog steeds niet vrijgegeven en 
ligt op de kade in de haven, iets wat elke 
dag geld kost…O, die corruptie! Er wordt 
druk gelobbyd. Men hoopt en verwacht 
dat binnen niet al te lange tijd dit 
probleem zal zijn opgelost.

Hoewel de inrichting nog niet klaar was, 
is de kliniek in Lungi toch alvast officieel 
geopend in het bijzijn van Simon, als 
vertegenwoordiger van Stichting Help 
Sierra Leone Holland. 
De opening ging gepaard met veel 
festiviteiten. Ruim 200 gasten waren 
erbij aanwezig: stamhoofden, 
vertegenwoordigers van kerken en 
overheid. Er was ook grote belangstelling 
van radio en t.v. (zie foto’s).

Wat wij in Nederland niet wisten: het 
ziekenhuisje blijkt de enige medische 
voorziening te zijn voor meer dan 
100.000 mensen……
(zie ook:www.allafrica.com/sierraleone)
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De overheid heeft toestemming gegeven 
om als officieel geregistreerde kliniek te 
gaan draaien en zou ook de salariskosten 
van personeel wel op zich willen nemen. 
De mensen zijn daar echter erg huiverig 
voor. Zij vrezen dat mooie materialen 
snel zullen verdwijnen en blijven liever 
onafhankelijk.

In de container zitten ook materialen 
voor het vrouwenproject dat gestart is in 
Lungi, (zie foto), o.a. een solarcooker, 
bedoeld om te zien of het koken op 
zonne-energie aanslaat in het dorp. De 
vrouwen zouden dan de cookers kunnen 
gaan produceren en verkopen.
De verkoop van tafelkleden, poppen, en 
dekbedhoezen, loopt nog steeds. U kunt 
ze bestellen via onze website.

De ambachtsschool in Freetown is 
inmiddels voorzien van solide deuren en 
ramen(zie foto). Men is bezig elektrische 
bedrading aan te leggen, een 
arbeidsintensief en moeizaam karwei.

Een bouwproject realiseren is één ding, 
een project in stand houden en 
continueren is mogelijk nog belangrijker.

Momenteel zijn wij ons aan het beraden 
op een goede manier om de projecten te 
blijven ondersteunen zonder te veel 
afhankelijkheid te kweken, maar ook 
zonder ze uit handen te geven aan 
partijen die hun eigen belangen 
nastreven. 
In Nederland zijn wij verder druk 
geweest met het vol krijgen en laden 
van de genoemde container. Ook hebben 
wij op diverse plaatsen presentaties 
gegeven. 

Op wonderbaarlijke wijze krijgen wij op 
allerlei manieren steeds weer voldoende 
geld binnen om onze wensen en plannen 
te realiseren. Daar zijn we erg blij mee 
en we ervaren het als een zegen op ons 
werk.
Zo is de afgelopen maanden jeugd uit de 
R.-K. kerk in Houten bezig geweest om 
geld in te zamelen, o.a. door een 
succesvolle Drie Koningensponsorloop te 
houden. Ook ontvingen wij geld via 
kindernevendiensten en collectes.

Het is fantastisch om te zien wat er 
wordt bereikt met relatief beperkte 
middelen.
Omdat wij zien dat werken op deze 
kleinschalige manier zijn vruchten 
afwerpt willen wij graag op dezelfde voet 
doorgaan.
Daarbij hebben we uw steun, gebed en 
medeleven hard nodig! Wij hopen en 
vertrouwen erop dat u die wilt blijven 
geven.

Uiteraard staan wij open voor reacties, 
vragen of suggesties van uw kant.
Mocht u prijs stellen op een nadere 
toelichting of een uitgebreidere 
presentatie van ons werk dan horen wij 
dat graag van u.
Voor reisverslagen en meer foto’s kunt u 
onze website raadplegen: 
www.stichtinghelpsierraleone.nl

Met vriendelijke groet, namens het 
bestuur,
 
Marja van Helden


