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Geachte lezer, 

 
Aan het einde van het jaar 2010 willen 

wij u, als belangstellende of sponsor, 

weer middels een nieuwsbrief informeren 

over de activiteiten van de Stichting Help 
Sierra Leone.  

 

Zoals u waarschijnlijk al weet, 

ondersteunt de stichting kleinschalige 
initiatieven, in samenwerking met lokale 

christelijke kerken. 

Momenteel bereiden wij de uitbreiding 

van een kliniek in Lungi voor. Ook zijn wij 

bezig met plannen voor de aanleg van 
waterputten en sanitair bij het ziekenhuis 

en bij de gebouwde basisschool  in het 

dorp Samuya. 

 
Het doet ons plezier u deze keer te 

kunnen voorzien van heel recente 

informatie: een paar dagen geleden is 

een delegatie van zes personen terug-
gekeerd na een verblijf van drie weken in 

het zonnige en warme Sierra Leone.  

Doel van de reis was het bezoeken van 

de lopende projecten en overleg met de 
betrokkenen. Maar de bruiloft van 

vrijwilliger Simon Seisay, waar wij voor 

uitgenodigd waren, speelde uiteraard ook 

een rol! 

 

 
 

Tijdens het gastvrije verblijf bij Josephine 

en Sam Sesay in Lungi hadden wij volop  

 

 

gelegenheid om het reilen en zeilen van 

de kliniek van nabij mee te maken. 
Dagelijks was het een komen en gaan 

van allerlei patiënten: kleine kinderen 

met malaria werden door hun moeder 

binnengedragen, een meisje dat hete olie 
over haar been had gekregen arriveerde 

achterop een brommer, zwangere 

vrouwen meldden zich voor controle, de 

wekelijkse echospreekuren trekken zelfs 
vrouwen vanuit Freetown!  

 

 
 
Iedereen werd vriendelijk te woord 

gestaan en kreeg zonodig meteen een 

recept en/of medicijnen mee. Ruime 

aandacht werd besteed aan voorlichting 

en uitleg.  
De Modia kliniek heeft een goede naam 

opgebouwd. Dr. Bosco staat bekend als 

een bekwame arts. De vriendelijkheid en 

persoonlijke benadering van het 
personeel, niet zo gebruikelijk in Sierra 

Leone, worden zeer gewaardeerd. Het feit 

dat er altijd geholpen wordt en dat pas 

daarna een mogelijke financiële bijdrage 
ter sprake komt , zorgt voor een 

constante stroom van vaak zeer arme 

patiënten. 

Er zijn sinds de opening van de kliniek in 

2006 ruim 16.000 mensen geholpen. 
Nauwkeurig is bijgehouden waar de 

cliënten vandaan kwamen en waarvoor ze 

behandeld werden.  
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Dat een uitbreiding van de kliniek hard 

nodig is staat buiten kijf: naar schatting 
150.000 mensen zijn in de regio 

verstoken van medische zorg. 

Wij denken na over de benodigde 

personele bezetting, salarisstructuren en 
aanschaf van medicijnen en hopen het 

komende jaar voldoende financiële 

middelen bijeen te kunnen brengen om 

met de bouw te starten.  
 

Op 8 december werd tijdens een 

feestelijke ceremonie de basisschool in 

het dorp Samuya officieel geopend! De 
(Vastenaktie)school is al geruime tijd in 

gebruik. Al twee klassen zijn 

doorgestroomd naar het middelbaar 

onderwijs, wat betekent dat het 

personeel kwalitatief goed onderwijs 
levert. Onze aanwezigheid was aanleiding 

de school nu officieel te openen. Vanuit 

de hele regio kwamen gasten 

toegestroomd en het werd een groot 
feest met toespraken, lekker eten, dans 

en muziek. Heel leuk om dit allemaal mee 

te maken!  

 

 
 

De container, die was verstuurd vanuit 
Rotterdam, kwam niet op tijd aan, zodat 

we niet konden helpen bij het uitpakken 

en geen schoolmaterialen konden 

aanbieden bij de openingsceremonie. 

Jammer!  
Wel hebben we kunnen ervaren hoe traag 

de sierra leonese bureaucratie werkt… 

Het vereist veel geduld tact en 

doorzettingsvermogen om een container 
duty free door de douane te krijgen! Het 

is de bedoeling de lege container deze 

keer aan een groep vrouwen in Freetown 

te geven.  
 

 

 

Zij willen er een winkel van maken waar 

tweedehands kleding verkocht zal 
worden. 

 

 
 

Onze zoektocht naar vrijwilligers is 

gelukkig niet zonder resultaat gebleven. 

Diverse mensen hebben zich aangemeld 
om te helpen. Als stichting bieden wij 

sinds kort ook de mogelijkheid aan 

scholieren om in het kader van een 

maatschappelijke stage een poosje mee 
te draaien. 

 

Wij willen u, sponsors, bedanken voor uw 

vertrouwen in onze stichting tot nu toe. 

Wij hopen dat u ons ook in de toekomst 
financieel en materieel wilt blijven 

steunen, zodat wij met onze 

werkzaamheden op dezelfde voet door 

kunnen gaan. 
Ook willen wij u vragen te blijven bidden 

voor de noodlijdende bevolking van 

Sierra Leone. 

 
Uiteraard staan wij open voor al uw 

vragen of suggesties. Mocht u prijs 

stellen op een nadere toelichting of een 

uitgebreidere presentatie van ons werk 
dan horen wij dat graag van u.  

Informatie en foto’s zijn ook te vinden op 

onze website: 

www.stichtinghelpsierraleone.nl 

 
Rest ons u van harte goede kerstdagen 

toe te wensen en Gods zegen voor het 

nieuwe jaar! 

 
Met vriendelijke groet, namens het 

bestuur, 

 

Marja van Helden 
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