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Geachte lezer,
Aan het einde van dit jaar is de tijd weer
gekomen om terug te kijken en u te
informeren over de voortgang van de
projecten van Stichting Help Sierra
Leone.
Momenteel spelen de activiteiten zich af
in het dorp Lungi. Wij zijn bezig met de
bouw van een huis. Een schooltje voor
jonge kinderen wordt van binnen
afgewerkt en ingericht. En we
ondersteunen de kliniek door middel van
een maandelijkse bijdrage.
Het bouwen van een nieuw onderkomen
voor de familie Sesay vordert gestaag.
Qua locatie gaan zij er zeker op
vooruit:uitzicht op zee! Wij hopen dat de
verhuizing het komende jaar zal kunnen
plaatsvinden.
Zoals al eerder vermeld, wordt hun
huidige huis dan bij de kliniek getrokken.
Het gezin krijgt zo wat meer rust. Nu
wonen ze vlak bij het ziekenhuis en de
familieleden van de zieken komen
automatisch over de vloer. Dat brengt
veel drukte en kosten met zich mee.
De medische post loopt enorm goed.
Elke maand vinden ruim 250 mensen
hun weg naar de kliniek. Twee derde
deel van de patiënten komt uit Lungi, de
rest komt van verder weg. Men wordt
behandeld voor allerlei kwalen. Malaria
komt veel voor, en ook huidinfecties en
darmproblemen. Mensen hebben wonden
die geïnfecteerd zijn, kinderen lijden aan
uitdroging. Ook dit jaar kwam in de
regentijd weer cholera voor. De
verloskundige vervult een belangrijke
functie. Zij geeft voorlichting, voert
controles uit en helpt bij bevallingen. Er
zijn al heel wat baby’tjes geboren sinds
de opening van de kliniek!
Jammer genoeg zijn wij er nog niet in
geslaagd een echoapparaat voor haar te

bemachtigen. Wellicht moeten wij daar
een aparte sponsoractie voor starten of
subsidie aanvragen.
Nog steeds geldt: alle tips of suggesties
zijn welkom!

Inmiddels is duidelijk dat iedereen,
ongeacht stam, status of geloof,
geholpen wordt. En dat heeft een
aanzuigende werking. In de bestaande
ziekenhuizen hangt behandeling namelijk
vaak af van het bedrag dat onder tafel
wordt toegeschoven aan het personeel.
Het kleine basisschooltje moet van
binnen nog worden afgewerkt. Ook
moeten er nog schoolbanken komen en
onderwijs- en spelmaterialen. Maar met
veel enthousiasme krijgen kinderen er al
les. De leerkrachten zijn vaak slecht
opgeleid en krijgen weinig of niets
betaald. Maar hun enthousiasme is er
niet minder om!
Als stichting steunen wij de opzet van
projecten die door de bewoners zelf
worden aangedragen. Wij bemoeien ons
niet met salarissen. Wel geven wij bij
bezoeken vaak een bedragje of een
geschenk aan de medewerkers om onze
waardering te laten blijken. De
handmatig oplaadbare zaklamp/ radio/
sirene/telefoonoplader die was
meegenomen voor de bewakers van de
kliniek bleek een doorslaand succes!

Het vrouwenproject in Lungi draait nog
steeds. Naast tafelkleden, dekbedhoezen
en poppen hebben zij bij de laatste
zending ook wat kinderkleding
meegestuurd. Via via wordt er heel wat
verkocht en regelmatig ontvangen de
vrouwen wat geld voor hun arbeid.
Twee vrouwen gaan proberen een
solarcookerproject te starten. Zij hebben
al een ondernemingsplan geschreven en
wij proberen hen te helpen, in
samenwerking met het Kringloopcentrum
in Sliedrecht, waar een bruikbare box
cooker is ontwikkeld. Aluminiumplaat om
de kist te bekleden blijkt niet te krijgen
in Sierra Leone. Daar moeten we dus iets
op vinden!

Omdat de lopende bouwprojecten al
aardig hun voltooiing naderen worden er
weer nieuwe plannen gesmeed. Wij zijn
ingegaan op het verzoek van de
dorpshoofden in Samuya, gemeente
Lungi, om ook daar een basisschool te
bouwen. Er is al een stuk grond
aangewezen waar de school moet komen
(zie foto) en de bevolking wacht met
spanning af wat er gaat gebeuren.

Tijdens de Vastenactie van 2008 zal
onder andere voor deze school geld
worden ingezameld. Wij zijn in het kader
daarvan bezig met het samenstellen van
een bruikbare map met lesmateriaal over
Sierra Leone. Momenteel zijn twee
vrijwilligers op bezoek in het land.
Hopelijk komen zij met bruikbaar
filmmateriaal en positieve informatie
terug, zodat wij straks in de klassen
goedbeslagen ten ijs zullen komen!
Sierra Leone is positief in het nieuws
gekomen in verband met de verkiezingen in september, die vreedzaam en
democratisch zijn verlopen. Dit tegen
alle verwachtingen in.
De nieuw gekozen regering heeft grootse
plannen en pakt de zaken voortvarend
aan. Zo is Freetown in korte tijd voorzien
van een nieuw elektriciteitsnet en men
heeft toegezegd corruptie bij invoer van
hulpgoederen streng aan te pakken.
Nieuwe kansen voor ons!
Wij zijn dit jaar niet toegekomen aan het
verzenden van een container met
hulpgoederen, maar gaan zeker kijken of
er nu mogelijkheden zijn.
Aluminiumplaat, een echoapparaat,
medicijnen, schoolmaterialen, gereedschap, zonnepanelen en dakplaten (voor
het huis van de familie Sesay en voor de
school) staan op het verlanglijstje.
Speciaal willen wij de survivalgroep van
de katholieke kerk in Houten bedanken,
die dit jaar voor ons actief is geweest.
Verder dank aan allen die ons materieel,
financieel of met gebed steunen. Wij
hopen u er weer van overtuigd te
hebben dat uw giften goed besteed
worden.
Wilt u meer informatie of heeft u tips of
suggesties, neem dan gerust contact met
ons op. Ook kunt u onze website
raadplegen:www.stichtinghelpsierraleone.nl
Mede namens het bestuur, goede
feestdagen gewenst!
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