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Geachte lezer, 

 
Zoals gebruikelijk in mei, willen wij u 

middels een nieuwsbrief informeren over 

de lopende bouwprojecten van de 

Stichting Help Sierra Leone.  
 

 
 

In samenwerking met lokale vrijwilligers 

wordt op dit moment nog steeds 
gebouwd aan een nieuw huis voor de 

familie Sesay in het dorp Lungi. De 

verhuizing staat gepland voor 

september, maar of dat realistisch is… 
Het regenseizoen is begonnen en de 

prijzen van bouwmaterialen stijgen en 

stijgen.  

Inmiddels is besloten in het huis waar ze 
nu wonen steriele operatiekamers te 

maken. De Koreaanse dokter die nu ook 

al spreekuren draait in de kliniek, is 

namelijk chirurg en zou graag willen 

opereren. 
Tot onze vreugde is via hem voorzien in 

een echoapparaat, voor ons was dat 

eigenlijk een te dure uitgave. Echo’s 

maken is geen overbodige luxe in een 
land waar 1 op de 6 vrouwen overlijdt 

aan complicaties rond zwangerschap en 

bevalling.  

Het bericht dat een dergelijk apparaat 
aanwezig was, leverde veel werk op voor 

de verloskundige:rijen wachtende 

vrouwen die reuze benieuwd waren om 

hun ongeboren baby op een schermpje 

te zien! 
 

 

 

Inmiddels hebben al meer dan 

vierduizend mensen een beroep gedaan  
op medische zorg. De kliniek is veel te 

klein en uitbreiding is heel dringend 

gewenst. We gaan ons er de komende 

tijd op richten daarvoor voldoende geld 
bijeen te krijgen. 

 

In Nederland stond de afgelopen tijd 

geheel en al in het teken van de 
Vastenaktie 2008! Veertien R.K. 

basisscholen uit de Kromme Rijnstreek 

hebben enthousiast meegedaan aan het 

inzamelen van geld voor de bouw van 

een school in het dorp Samuya.  
Afrikaanse markten werden 

georganiseerd, veilingen gehouden, er 

werd geskeelerd tegen betaling en lege 

statiegeldflessen werden opgehaald. 
Kortom,niets was de leerlingen te gek 

om geld binnen te halen!  

Vooraf kreeg elke school mappen met 

door ons verzameld lesmateriaal over 
het land en een zak met gebruiksvoor-

werpen, kleding en muziekinstrumenten. 

Daarna  hebben wij in veel klassen een 

fotopresentatie gehouden. Zo werd het 
leven in Sierra Leone wat dichterbij 

gebracht en ging het project meer leven.  

We kregen van tijd tot tijd hulp van 

Sierra Leoners, wat natuurlijk heel leuk 

was voor de kinderen, maar ook voor 
ons. (zie foto) 

 

 
 

 

  

  Stichting Help Sierra Leone 

Nieuwsbrief 08-01                                             Mei 2008 
 
 



 

Stuiverslag 12, 3991 TX te Houten                                                                      K.v.K. Utrecht 30164473 

Tel.: 030 - 637 68 68                                                                              www.stichtinghelpsierraleone.nl 
Giro: 8535687                                                                                         info@stichtinghelpsierraleone.nl 

 

Op basisschool de Zevensprong kwam de 
KRO filmen voor het programma 

Urbi@Orbi. 

Het beoogde doel is ruimschoots 

gehaald:er is voldoende geld opgehaald 
om de school in Samuya te kunnen 

bouwen!!! 

De Vastenaktie leverde ook veel werk op 

in Sierra Leone. We hadden namelijk 
extra tafelkleden besteld om die te 

kunnen verkopen en de vrouwen van het 

vrouwenproject hebben daar erg hun 

best op gedaan. Gelukkig leverde de 
verzending geen problemen op en 

arriveerde alles op tijd.  

 

In december hebben twee vrijwilligers 

een bruiloft bijgewoond in Lungi. Zij 
hebben o.a. interviews gehouden met de 

vrouwen omdat wij graag wilden weten 

in hoeverre het project hen vooruit helpt. 

Zij gaven aan erg blij te zijn met de 
kansen die ze kregen. Het verdiende  

geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om 

kleimuren van het huis te vervangen 

door cementmuren. Kinderen kunnen 
naar school gaan omdat het nu mogelijk 

is schoolgeld, boeken en een uniform te  

betalen. Sommigen vrouwen kochten 

zaaigoed of flessen om een handeltje in 

palmolie te starten. Of ze pachten nu 
een stukje landbouwgrond om groente te 

verbouwen.  

Kleine druppeltjes op een gloeiende 

plaat, maar voor de betrokken vrouwen 
levensveranderend. Een dergelijk project 

beïnvloedt dus duidelijk de gemeen-

schap. 

Het kleine schooltje in Lungi is af en 
inmiddels volop in gebruik.(zie foto)  

 
 

 
 

 

 

 

Maar het solarcookerproject kampt nog 
steeds met startproblemen omdat er 

binnen Sierra Leone geen manier is 

gevonden om tegen aanvaardbare  

prijzen aan aluminiumplaat te komen.  
Het project op zich is veelbelovend. Als 

vrouwen de voordelen van koken op 

zonne-energie gaan zien, zou het op de 

markt brengen van de boxcookers een 
succes kunnen zijn. 

 

De laatste tijd wordt in de kranten 

regelmatig geschreven over de stijgende 
voedselprijzen wereldwijd. Met  name in 

de armste landen zijn de effecten van die 

prijsstijgingen voelbaar. In Lungi en 

omstreken is de prijs van een baal rijst 

bijvoorbeeld in korte tijd bijna 
verdubbeld. Dat betekent concreet 

honger, meer ziekte en sterftegevallen…  

 

Hulp blijft van levensbelang voor Sierra 
Leone. Graag willen wij ons werk 

voortzetten en uitbreiden. Wij zoeken 

daarom nieuwe sponsors die met een 

maandelijks vast bedrag onze 
activiteiten willen steunen. Maar ook 

zoeken wij mensen die van tijd tot tijd 

hun energie willen geven, bijvoorbeeld 

door (incidenteel) te helpen bij de 

verkoop van tafelkleden, door te helpen 
bij het actueel houden van de website, 

door een subsidieaanvraag op zich te 

nemen of door te helpen bij het vullen 

van een container. Vele handen maken 
licht werk. En veel kleine bedragen 

maken een stabiele begroting! 

Wij hopen van harte dat u ons wilt 

blijven steunen met uw giften en uw 
gebed! 

 

Voor meer informatie attenderen wij u 

op onze website: 
www.stichtinghelpsierraleone.nl  

Mocht u geïnteresseerd zijn in een 

nadere persoonlijke toelichting of in het 

bekijken van foto’s, neem dan gerust 

contact met ons op! 
 

Met vriendelijke groet, namens het 

bestuur, 

 
Marja van Helden    
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