
                      

Geachte lezer,

Zoals gebruikelijk willen wij u aan het 
einde van het jaar weer op de hoogte 
brengen van de stand van zaken rondom 
onze activiteiten in Sierra Leone.
Sinds 2001 hebben wij ons als kleine 
stichting bezig gehouden met de 
realisering van twee projecten: de bouw 
van een ambachtsschol in Freetown en 
het opzetten van een medische post en 
een multifunctioneel centrum in het dorp 
Lungi. Een en ander in samenwerking 
met lokale kerken.

Met plezier kunnen wij u melden dat de 
school in Freetown zijn voltooiing nadert. 
Het is een mooi solide gebouw 
geworden. Alle zaken die nodig zijn voor 
de inrichting, -machines, 
gereedschappen, computers, meubilair 
etc.-, zijn al aanwezig en de school 
wordt ook al gebruikt.
Omdat wij als stichting er niet op uit zijn 
bezit op te bouwen in de derde wereld, 
willen wij het project gaan afronden.
De school zal officieel erkend worden 
door de overheid en in de geldende 
Sierraleonese schoolstructuur worden 
opgenomen. Dat betekent dat de 
overheid zorg zal gaan dragen voor 
personeel en leerlingen.
Verdere exploitatie en beheer zal 
overgelaten worden aan de mensen zelf. 
Uiteraard blijven wij de gang van zaken 
volgen en wellicht zullen we van tijd tot 
tijd nog wel incidenteel materialen 
sturen of kleine geldbedragen voor 
specifieke doelen.

De medische post in Lungi draait 
inmiddels op volle toeren! Na veel gedoe 
is uiteindelijk eind mei de container met 
ziekenhuisspullen en medicijnen 
vrijgegeven. Helaas hebben wij wel 
smeergeld moeten betalen, heel 
frustrerend! De container zou anders 
Gewoon in de haven staan wegroesten…

Met vereende krachten is de container 
over land naar Lungi vervoerd (container 
leeghalen, met mankracht op een oude 
vrachtwagen hijsen, alle spullen weer 
laden en dan via slechte wegen op pad!)
Heel snel is de kliniek ingericht want op 
dat moment was er net  cholera 
uitgebroken. Medische zorg was hard 
nodig.

Momenteel is het zo dat er negen 
mensen betaald werken in het 
ziekenhuisje: dokter, verloskundige, 
gediplomeerd verpleegster, 
verpleegassistenten, administrateur, en 
mensen die zorg dragen voor 
medicijnen, schoonmaak en beveiliging. 
Een Koreaanse chirurg houdt gratis één 
dag in de week spreekuur. Ook heeft een 
Amerikaans medisch team een 
grootschalige vaccinatieactie gehouden. 

In september alleen al zijn er 276 
patiënten behandeld van wie er 16 ook 
zijn opgenomen in de kliniek. Er zijn al 
aardig wat baby’s geboren en er is zelfs 
een herniaoperatie verricht! Kortom, het 
project is een groot succes. Er is een 
dringend verzoek gedaan de kliniek te 
mogen uitbreiden omdat hij nu al veel te 
klein is. Wij doen ons best hiervoor 
financiering te vinden. 

  Stichting Help Sierra Leone

Nieuwsbrief 06-02                                            December 2006



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

In elk geval zal het huis van onze 
contactpersonen Sam en Josephine 
Sesay, verbouwd worden en als een 
soort consultatiebureau gaan 
functioneren. Grond is al aangekocht. 
Vrijwilligers zijn begonnen met het 
bakken van stenen voor een ander huis 
voor hen, aan zee, op enige afstand van 
het ziekenhuisterrein. (zie foto)

Aangezien overheidsbemoeienis niet 
wenselijk wordt geacht, proberen wij 
vooralsnog in te staan voor de salarissen 
van het ziekenhuispersoneel (€600 p/m.) 
De patiënten zijn veelal straatarm en 
kunnen vaak niet betalen voor hun 
behandeling. Zonder steun van buitenaf 
kan het ziekenhuisje (nog) niet draaien. 
Wij willen liever geen ‘werkgever’ zijn en 
hopen hiervoor een oplossing te vinden. 
Uw steun en tips zijn welkom!

Ook het vrouwenproject in Lungi draait 
goed. Er worden kleine leningen 
verstrekt en de vrouwen maken 
gezamenlijk tafelkleden, dekbedhoezen 
en sieraden voor de verkoop. 

Ook wordt er geëxperimenteerd met 
solarcookers. Wanneer het koken met 
zonne-energie bevalt wil men de cookers 
zelf gaan produceren en voorlichting 
gaan geven.
Dit soort projecten wordt momenteel 
regelmatig gesubsidieerd.  
  
Al met al zijn wij heel tevreden met de 
gang van zaken. Wij zijn vooral 
dankbaar voor de grote onbaatzuchtige 
inzet van de familie Sesay. Hun 
eerlijkheid maakt het mogelijk met 
relatief weinig geld veel te bereiken.
De gemeenschap in Lungi heeft 
daadwerkelijk baat bij de projecten en 
helpt enthousiast mee.
Er zijn plannen en wensen genoeg. Het is 
de kunst om alles overzichtelijk en 
transparant te houden en niet al te veel 
tegelijkertijd te starten.

Het komende jaar zal opnieuw een 
groepjongeren uit de R.-K.kerk in Houten 
geld gaan verdienen voor Lungi. Via de 
Vastenactie zal er geld worden 
ingezameld voor de bouw van een 
basisschool in een naburig dorp. Bij 
diverse kerken staan wij op het 
collecterooster en wij hebben trouwe 
particuliere sponsors die maandelijks 
geld overmaken.

Wij willen ieder die ons een warm hart 
toedraagt hartelijk bedanken. Wij hopen 
dat u ons middels gebed en giften wilt 
blijven steunen, zodat het werk door kan 
gaan. Uw gift maakt echt verschil!
De bevolking van Sierra Leone behoort 
nog steeds tot een van de armste ter 
wereld. Het land kan absoluut niet 
zonder hulp van buitenaf.

Meer informatie en foto’s kunt u vinden 
op onze website 
www.stichtinghelpsierraleone.nl Voor 
nadere informatie kunt u ook altijd 
contact met ons opnemen!

Rest ons u allen Gods zegen en een goed 
nieuw jaar toe te wensen!
Met vriendelijke groet, namens het 
bestuur,

Marja van Helden

http://www.stichtinghelpsierraleone.nl/

