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Geachte lezer,
Voor u ligt weer de nieuwsbrief die de
Stichting Help Sierra Leone twee maal
per jaar uitgeeft om haar sponsors te
informeren over de voortgang van
lopende projecten. Sierra Leone heeft
jarenlang geleden onder een
afschuwelijke burgeroorlog (zie YouTube)
en is momenteel een van de armste
landen ter wereld.

Mei 2011
tot de mooiste van het land en staan na
veel sjouwwerk in de school in Samuya.
De kliniek werd weer voorzien van
verbandmiddelen. Van het uitdelen van
de goederen werd in diverse kranten
verslag gedaan.

Zoals velen van u al bekend is houdt de
stichting zich bezig met het steunen van
projecten die de bevolking van Sierra
Leone weer nieuwe hoop kunnen geven
en mogelijkheden om hun land op te
bouwen of hun levensomstandigheden te
verbeteren. Wij werken samen met lokale
christelijke kerken.
De afgelopen maanden hebben de
stichtingsactiviteiten zich vooral in Sierra
Leone afgespeeld! Vrijwilliger Simon
Seisay, die na zijn huwelijk nog een paar
maanden is gebleven, heeft het heel druk
gehad!
Het had namelijk heel wat voeten in de
aarde voordat de container, die nota
bene al sinds eind december in Freetown
stond, door de douane werd vrijgegeven.
Een en ander had zeker ook te maken
met de verscherpte controles van de
overheid, die wil voorkomen dat
containers met handelswaar onder de
vlag van vage NGO's duty free het land
inkomen.
Uiteindelijk is het gelukt, maar
frustrerend en tijdrovend was het
allemaal wel!
Pas eind februari arriveerden de
goederen op hun bestemming in Lungi en
Samuya en kon de distributie beginnen.
Heel veel mensen werden verblijd met
kleding, schoolmaterialen en rugtasjes.
De meegestuurde schoolborden behoren

In Freetown ontvingen vrouwen van
'Sisters Unite' tasjes met daarin zaken als
shampoo, tandpasta, zeep, paracetamol,
schrijfmaterialen, groentezaden etc.
Dit is een groep vrouwen die in de oorlog
hun man hebben verloren. Zoals u zult
begrijpen doet men in Sierra Leone niet
aan nabestaandenpensioenen. Het is voor
hen daarom heel moeilijk om in hun
levensonderhoud te voorzien.

Het ligt in de bedoeling deze vrouwen in
de nabije toekomst ook te gaan

ondersteunen door middel van kleine
microkredieten. In lege staat zal de
gestuurde container door hen worden
gebruikt om er een winkeltje in op te
starten.
In de container worden echter nu nog
ziekenhuisbedden opgeslagen, bestemd
voor de kliniek in Lungi. Jammer genoeg
is de gewenste ziekenhuisuitbreiding nog
niet gerealiseerd.
Hoewel we een goeddoortimmerd
projectvoorstel hebben gemaakt voor de
uitbreiding van de kliniek in Lungi, is het
ons tot op heden nog niet gelukt de
financiering rond te krijgen.
We blijven ons best doen sponsors te
interesseren.
In het dorp Samuya wordt inmiddels een
waterput aangelegd, waar straks het hele
dorp gebruik van zal kunnen maken.
Deze put voorziet ook in water voor de
school. Hierna willen we ons gaan richten
op herstel van de kapotte waterput bij de
kliniek in Lungi.

Mocht u zich op wat voor manier dan ook
als vrijwilliger willen inzetten: welkom!
Langzamerhand is er orde aangebracht in
het indrukwekkende aantal prachtige
foto's dat we inmiddels hebben. Wat vindt
u van deze, bijvoorbeeld?

Te mooi om in een computermap te laten
staan! Wij hebben daarom aluminium
lijsten op de kop getikt en het ligt in de
bedoeling in september een foto expositie
in te richten in buurtcentrum Markant in
Houten, om zo aandacht te vragen voor
Sierra Leone.
Als altijd doen wij weer een beroep op uw
steun door middel van gebed en
financiële hulp. Geld biedt een groep
eerlijke, enthousiaste mensen in Sierra
Leone de gelegenheid positieve
ontwikkelingen op gang te brengen.
Kleinschalig, maar toch… Het gevolg is
blijdschap en nieuwe hoop op een beter
bestaan voor mensen die nu in
troosteloze armoede leven.

De afgelopen maanden heeft Denise
Roosenstein in het kader van een
maatschappelijke stage allerlei klussen
voor ons gedaan: er zijn nieuwe
visitekaartjes gemaakt, posters en
spandoeken ontworpen, en
administratieve klusjes afgehandeld.
Wij zijn nu op zoek naar mensen die ons
willen helpen een sponsorloop/fietstocht
of wandeltocht te organiseren om geld
bijeen te brengen voor de kliniek.
Deelname van Sierra Leoners is
verzekerd!
Plannen genoeg. Het ontbreekt ons wel
eens aan mankracht.
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Wij willen u, sponsors, hartelijk bedanken
voor uw vertrouwen in onze stichting tot
nu toe en uw meeleven in woord en daad.
Vragen of suggesties zijn van harte
welkom. 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
Met vriendelijke groet, namens het
bestuur,
Marja van Helden
K.v.K. Utrecht 30164473
ANBI geregistreerd
info@stichtinghelpsierraleone.nl
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