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Geachte lezer, 

 
Voor u ligt de voorjaarsnieuwsbrief van 

Stichting Help Sierra Leone.  

Zoals u weet, ondersteunt de stichting 

kleinschalige initiatieven, in 
samenwerking met lokale christelijke 

kerken. Momenteel houden wij ons bezig 

met de bouw van een basisschool in 

Samuya, de uitbreiding van een kliniek 
in Lungi en met het plannen van de 

aanleg van waterputten en sanitair bij 

het ziekenhuis en de school. 

 
Om het straatarme Sierra Leone te 

helpen, worden momenteel in het kader 

van de Millenniumdoelen heel wat 

projecten ontwikkeld door hulporganisa-

ties als World Vision en Novib. 
Ook de huidige regering doet op allerlei 

terreinen haar best de situatie te 

verbeteren. Dat begint duidelijk 

zichtbaar te worden in de samenleving: 
elektriciteit wordt overal aangelegd, 

Lungi is al deels voorzien van een 

waterleiding, de slechte toestand van de 

wegen wordt zichtbaar aangepakt. De 
openlijke corruptie begint ook af te 

nemen, omdat men niet het risico wil 

lopen een boete te krijgen en zijn baan 

te verliezen. En.... er wordt een 

duidelijke administratieve structuur 
opgezet. 

 

Als stichting kregen wij daar al snel mee 

te maken. We moesten bewijzen leveren 
van onze activiteiten in het land en ons 

bij diverse instellingen officieel laten 

registreren. Geen probleem, maar veel 

rompslomp allemaal. Vanuit Nederland 
bleek het moeilijk zaken te regelen. We 

zijn dus blij dat onze vrijwilliger Simon 

Seisay nog steeds ter plaatse is! 

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, 
is hij voor vier maanden teruggegaan 

naar Sierra Leone om te helpen bij het 

definitief afbouwen van de basisschool in 

Samuya.  

Maar ook is hij bezig om zijn huwelijk in 
november voor te bereiden. Wij zien er  

enorm naar uit om daarbij ook aanwezig 

te zijn!  

 

 
In Sierra Leone is het regenseizoen 

inmiddels weer begonnen. Qua 

gezondheid is dat een moeilijke tijd. 

Door het vocht, de slechte hygiënische 
omstandigheden en de gebrekkige 

weerstand vanwege eenzijdige voeding, 

worden veel mensen ziek.  

In de kliniek hebben dokter Bosco en 
verpleegster Esther er hun handen meer 

dan vol aan om de patiënten te helpen. 

Vooral kleine kinderen zijn enorm 

kwetsbaar en regelmatig sterven zij. Het 
is nog steeds een probleem om aan 

goede medicijnen te komen.  

De inkomsten van de kliniek zijn nog niet 

kostendekkend: de meeste mensen zijn 

te arm om voor hun behandeling te 
betalen. De kliniek blijft dus voorlopig 

nog aangewezen op onze financiële 

steun. Steun die wij met liefde blijven 

geven, omdat blijkt dat de kliniek voor 
velen van levensbelang is. 

Wij zijn in Nederland bezig met het rond 

krijgen van financiering van de 

uitbreiding van de kliniek. 
 

 
 

De bouw van de Vastenaktie)basisschool 

heeft het dorp Samuya inmiddels 

gemaakt tot een belangrijke plaats voor 
de omgeving! Vanuit allerlei kleine 

dorpen komen er dagelijks kinderen in 

blauw schooluniform naar de school 

toegestroomd om onderwijs te 
ontvangen. Inmiddels is het leerlingen-

aantal al opgelopen tot bijna 500! 
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De overheid heeft de school erkend en 

staat garant voor de salarissen van het 

personeel. 
 

 
 

Er zijn gelukkig voldoende geschoolde 

leerkrachten gevonden, die met plezier 
werken. De Susu Gospel Ministry heeft 

de supervisie over de gang van zaken. 

Als stichting kunnen wij ons dus wat 

gaan terugtrekken! 
  

Deelnemers aan het vrouwenproject in 

Lungi laten u hartelijk groeten!  

Inmiddels hebben al heel wat vrouwen 
aan dit kleinschalige initiatief 

meegedaan. Elke vrouw ontvangt een 

klein krediet (25 euro) dat binnen drie 

maanden weer moet worden afgelost. 

Daarnaast mag zij drie maanden 
meedraaien in een groep die wekelijks 

bij elkaar komt. Deze eenvoudige 

aanpak blijkt succesvol. Slechts een 

enkele keer komt het voor dat iemand 
zich niet aan de gemaakte 

terugbetalingsafspraak houdt. Vrouwen 

leren elkaar beter kennen, helpen elkaar 

en leren allerlei vaardigheden, zoals 
naaien en tafelkleden verven. Er wordt 

gezongen en gepraat. 

 

 

Wij onderzoeken de mogelijkheden om 

via de vrouwengroepen ook wat 

alfabetiseringstrainingen en 
voorlichtingsbijeenkomsten aan te 

bieden. 

 

Via de gemeente Houten kregen wij de 
mogelijkheid publiciteitsmateriaal te 

laten drukken. Daar hebben wij 

dankbaar gebruik van gemaakt. We 

hopen dat u het nieuwe uiterlijk van 
onze folder, ontwerp van Debora 

Kollaard, kunt waarderen! (zie website) 

 

Er zijn plannen genoeg voor nieuwe 
projecten. Graag komen wij in contact 

met enthousiaste mensen die ons willen 

helpen die plannen te realiseren, al dan 

niet op projectbasis. 

Wie zou bijvoorbeeld voor ons een 
wandeltocht/ fietstocht/ hardlooproute 

willen uitzetten, waarvan het 

inschrijfgeld ten goede komt aan de 

kliniek in Lungi? 
Wie wil voor ons een mooie powerpoint-

presentatie maken? 

 

Als kleine stichting zijn wij afhankelijk 
van uw interesse en medeleven. Wij zijn 

blij met uw giften, die het ons mogelijk 

maken initiatieven te ontplooien die 

mensen vreugde brengen en hoop op 

een betere toekomst.  
Wij zijn dankbaar voor de betrouwbare 

vriendschappelijke contacten en de 

bevredigende resultaten tot nu toe. 

 
Mocht u zich willen aanmelden als 

vrijwilliger of mocht u geïnteresseerd zijn 

in een nadere toelichting, neem dan 

gerust contact met ons op! Voor meer 
informatie en foto’s kunt u ook onze 

website raadplegen: 

www.stichtinghelpsierraleone.nl 

 
 

 

 

 

 
 

 

Namens het bestuur, met vriendelijke 

groet, 
 

Marja van Helden 
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