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Geachte lezer, 

 

Voor u ligt opnieuw een nieuwsbrief van 

St.Help Sierra Leone, bedoeld om u zo 

goed mogelijk op de hoogte te houden 

van onze activiteiten en van onze 

lopende projecten:de bouw en inrichting 

van een ambachtsschool in Freetown en 

een medische post en schooltje in Lungi. 

  

In Sierra Leone gaan de zaken hun gang. 

Aangezien het project in Freetown bijna 

voltooid is, gaat onze aandacht 

momenteel vooral uit naar de activiteiten 

in Lungi. 

 

Zoals al gemeld in de vorige nieuwsbrief, 

draait het ziekenhuis in Lungi goed. Er is 

grote behoefte aan uitbreiding van de 

capaciteit vanwege de grote toeloop van 

patiënten.  

De ziekenhuisinventaris die wij vorig jaar 

per container hebben toegestuurd is over 

het algemeen toereikend voor het 

gangbare medische werk. Wel heeft de 

verloskundige grote behoefte aan een 

echoapparaat voor de begeleiding bij 

zwangerschappen. Nog steeds overlijden 

er regelmatig vrouwen tijdens of vlak na 

een bevalling. Zo’n apparaat is echter 

ontzettend duur, zelfs tweedehands, en 

valt eigenlijk volledig buiten onze 

begroting… Mocht u ideeën hebben dan 

houden wij ons aanbevolen! 

Momenteel is er twee dagen per week 

een Koreaanse arts aanwezig in de 

kliniek. Wij zijn heel blij met zijn 

onbezoldigde inzet!  

 

De plannen om de kliniek uit te breiden 

nemen steeds vastere vormen aan. 

Aanvankelijk waren er nogal ambitieuze 

tekeningen ingediend: de kliniek zou 

vergroot worden en er zou nog een 

verdieping op worden gezet. 

Het leek ons echter beter grond bij te 

kopen, zodat de kliniek kan uitbreiden  

door een nieuw gebouw neer te zetten 

 

 

 

 

Dat is minder duur en bouwtechnisch  

veel eenvoudiger. Er ontstaat dan een 

soort medische compound. 

 

Binnen niet al te lange tijd hoopt men 

ook de laatste hand te kunnen leggen  

aan het basisschooltje dat is gebouwd 

om de jongere kinderen in Lungi de  

beginselen van lezen en schrijven bij te 

brengen (zie foto). Ongetwijfeld zullen 

wij op de hoogte gesteld worden 

wanneer de feestelijke opening zal 

plaatsvinden! 

 

 
 

De bouwactiviteiten en met name het 

succes ervan, beginnen op te vallen in 

de regio.  

De mensen in Lungi hebben echt baat bij 

de projecten. Verschillende dorpen 

hebben contact gezocht en hebben 

aangegeven ook dolgraag een school te 

willen! Stamhoofden zeggen hun 

medewerking soms al bij voorbaat toe. 

Moeilijk, want het is soms erg 

onverstandig invloedrijke mensen voor 

het hoofd te stoten! Als stichting  willen 

wij namelijk het liefst niet met al teveel 

projecten tegelijk bezig zijn. Een 

kleinschalige transparante aanpak met 

bekende mensen werkt in de praktijk het 

beste…  

Maandelijks maken wij via Western 

Union geld over dat direct wordt 

gebruikt. Via e-mail en foto’s ontvangen 

wij dan verantwoording. 
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Half april werden wij verblijd met een 

telefoontje van Schiphol: er was een 

grote verdachte doos met ondefinieer-

bare lappen aangekomen, zonder de 

bijbehorende importpapieren. Dankzij 

een behulpzame douanebeambte werd 

alles gelukkig snel vrijgegeven. De doos 

bleek vol te zitten met tafelkleden en 

dekbedhoezen en was inderdaad heel 

groot. De vrouwen in Lungi hadden hard 

gewerkt! 

 

 
 

Verkoop in het zonnetje op de vrijmarkt 

in Utrecht bracht €260,- euro op, en 

publiciteit natuurlijk. Mocht u ook een 

origineel felgekleurd tafelkleed of een 

dekbedhoes willen aanschaffen om het 

vrouwenproject te steunen, neem dan 

contact met ons op! 

 

Met een groepje mensen zijn wij 

begonnen met voorbereidingen in 

verband met de Vastenactie van 2008. 

In Houten en omstreken zal dan door 

scholen geld ingezameld worden voor 

onze stichting. Het geld zal gebruikt 

worden om opnieuw een basisschool te 

bouwen in een naburig dorp, en om het 

vrouwenproject te steunen. Er moet 

schoolmateriaal worden gemaakt en we 

gaan proberen aan filmmateriaal te 

komen.  

 

Waarschijnlijk zal in november een van 

ons opnieuw een bezoek brengen aan 

Sierra Leone om lopende zaken te 

bespreken, contacten te leggen en de 

gerealiseerde projecten te bekijken. De 

mensen in Lungi kijken daar erg naar uit. 

Een gepland bezoek in april werd ons ten 

zeerste afgeraden. 

Binnenkort zullen er namelijk 

verkiezingen plaatsvinden en dat levert 

 

 

 

nu al veel spanningen op. De zittende 

regering, die macht en middelen heeft, 

wil koste wat het kost blijven zitten. 

Maar de straatarme bevolking, gesteund 

door het leger, wil absoluut dat de 

dramatische economische toestand 

verbetert en dat de regering opstapt. De 

mensen zijn ten einde raad en hebben 

niets meer te verliezen…Geen ideaal 

klimaat om als blanke op bezoek te 

komen. 

 

Voor wie wat meer over Sierra Leone te 

weten wil komen is de film Blood 

Diamond met Leonardo di Caprio, zeker 

een aanrader. De film (16+), die onlangs 

nog in de Nederlandse bioscopen te zien 

was, - geeft een behoorlijk realistisch 

beeld van wat de Sierra Leoners hebben 

doorgemaakt. Jammer dat van de 

recordopbrengsten van de film, geen 

cent ten goede is gekomen aan de 

bevolking ….  

  

Als altijd doen wij weer een beroep op 

uw steun door middel van gebed en 

financiële hulp. Uw medeleven maakt het 

ons mogelijk door te gaan met het werk. 

Geld biedt een groep eerlijke, 

enthousiaste mensen in Sierra Leone de 

gelegenheid positieve ontwikkelingen op 

gang te brengen. Kleinschalig, maar 

toch… Het gevolg is blijdschap en nieuwe 

hoop op een beter bestaan voor mensen 

die nu in troosteloze armoede leven.  

 

Praktisch kunt u ons ook steunen. Wij 

gaan weer op zoek naar mogelijkheden 

om een container met hulpgoederen te 

vullen en te versturen. Daadkrachtige, 

betrokken mensen die het leuk vinden 

om daarbij te helpen zijn van harte 

welkom!  

En natuurlijk staan wij open voor al uw 

opmerkingen en suggesties!  

Voor nadere informatie kunt u onze 

website raadplegen: 

www.stichtinghelpsierraleone.nl Ook 

kunt u altijd contact met ons opnemen! 

 

Met vriendelijke groet, namens het 

bestuur, 

 

Marja van Helden    


