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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 verschillende kleinschalige
projecten in samenwerking met lokale
christelijke kerken.
Een ambachtsschool, een kliniek, een
kleuterschool en een huis zijn al
gebouwd. Een vrouwenproject wordt
ondersteund. Momenteel is men nog
bezig met de afwerking van een grote
basisschool in het dorp Samuya.
Zoals al aangekondigd in de vorige
nieuwsbrief, wilden wij weer een
container met hulpgoederen naar Sierra
Leone sturen. Tijdens de reis van april
hadden wij ruimschoots gelegenheid om
in overleg een lijst met benodigdheden op
te stellen. Wij gingen dus gericht op zoek
naar specifieke goederen.
Met de Baanderij in Gouda maakten wij
de afspraak dat wij in een loods spullen
mochten opslaan totdat er genoeg zou
zijn om een 20-voetscontainer te vullen.
Aanvankelijk hadden wij er een beetje
een hard hoofd in: zo'n container is
groot...
Maar na oproepen in diverse kerkbladen
werden wij van alle kanten overspoeld
met nuttige goederen: kleding,
computers, meubels, schoolspullen,
medische materialen, etc. werden in
ruime mate aangeboden. Alle sponsors
hartelijk dank hiervoor!
Gered Gereedschap zorgde opnieuw voor
kistenvol handgereedschap en
(trap)naaimachines.
Tot onze vreugde konden wij ook de
houtbewerkingsmachines van een
meubelmakerij overnemen. Wij hopen
met deze machines een commerciële
werkplaats in te richten.

Een deel van de inkomsten zal
dan structureel ten goede kunnen komen
aan de kliniek. Wellicht kunnen er ook
jongeren worden opgeleid tot
timmerman.
Na wat vertraging vertrok uiteindelijk half
november een tot de nok toe gevulde
container richting Freetown.

Inmiddels is het containerschip
aangekomen. Een van onze trouwe
vrijwilligers, Simon Seisay, regelt ter
plekke alle papierwerk rondom de invoer
en het transport van de container. Ook
helpt hij de familie Sesay bij hun
activiteiten rondom de bouwprojecten.
Omdat hij als Sierra Leoner de sociale
codes kent, is hij voor ons zeer
waardevol!
Simon is als vluchteling naar Nederland
gekomen en volgt hier een opleiding
Management,Economie en Recht Hij wil
zich nu gaan inzetten voor zijn land en is
voor langere tijd terug gegaan.
September volgend jaar komt hij terug
om zijn masters te doen.
Sierra Leone mag zich momenteel
verheugen in toenemende internationale
belangstelling.

In het kader van de Millenniumdoelen is
er veel geld vrijgemaakt.
Hulporganisaties uit allerlei landen
starten dus projecten in het kader van
armoedebestrijding, gezondheidszorg en
onderwijs. Daarnaast krijgen de rijke
landen oog voor Afrika als potentiële
afzetmarkt en producent van biobrandstoffen en duurzame houtsoorten. In
Houten hebben wij tijdens de jaarlijkse
activiteitenmarkt met een kraampje op
het 'Millenniumplein' gestaan.

Besloten is nu dat de stichting nog een
poosje maandelijks zal bijdragen om het
gebouw te kunnen afwerken. Nog zo'n
3000 euro is er nodig.

Een en ander laat zien dat de gevolgen
van de wereldwijde economische crisis
juist de armste landen op alle fronten
treffen: in Sierra Leone zijn bijvoorbeeld
ook de voedselprijzen de afgelopen
maanden schrikbarend gestegen. De
inkomens bleven gelijk...
Begin oktober kregen wij bericht dat de
(Vastenaktie)school in Samuya, in
gebruik was genomen: meer dan 400
kinderen hadden zich ingeschreven!
Een officiële feestelijke opening bleek
echter nog niet te hebben
plaatsgevonden omdat het gebouw niet af
is....

De plannen omtrent de uitbreiding van de
kliniek nemen inmiddels ook vastere
vormen aan. Grond is aangekocht achter
het huidige gebouw. Ook zijn er al
tekeningen gemaakt en een voorlopige
begroting. De komende tijd willen we ons
gaan richten op fondsenwerving voor dit
project.
Graag willen wij u heel hartelijk bedanken
voor uw financiële en materiële steun tot
nu toe! Wij zijn dankbaar dat er steeds
opnieuw voldoende geld binnen komt om
door te kunnen gaan met onze projecten.
Wij beseffen afhankelijk te zijn van Gods
zegen en vragen u om te willen blijven
bidden voor Sierra Leone.
Mocht u meer informatie willen hebben,
neem dan gerust contact met ons op of
raadpleeg www.stichtinghelpsierraleone.nl.

Met schroom werd gemeld dat men
helaas niet binnen de gestelde begroting
van 33.000 euro had kunnen blijven.
Gelukkig bleek er geen corruptie in het
spel te zijn, maar de materiaal- en
transportkosten waren in enkele
maanden tijd bijna verdubbeld....
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Van harte wensen wij u gezellige
feestdagen en een gezegend nieuw jaar
toe!
Namens het bestuur, met vriendelijke
groet,
Marja van Helden
K.v.K. Utrecht 30164473
ANBI geregistreerd
info@stichtinghelpsierraleone.nl
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