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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 het West-Afrikaanse
land Sierra Leone.
Wellicht heeft u in de kranten gelezen dat
in Afrika op grote schaal land wordt
opgekocht door bedrijven die uit zijn op
winst.
Ook in Sierra Leone is dit het geval.
Als stichting werden wij dit voorjaar
benaderd door een groep mensen die 10
hectare grond aan ons wilde verkopen
tegen een prijs die behoorlijk onder de
handelswaarde lag.
Liever aan een kleine stichting verkopen
die probeert iets voor de bevolking te
doen dan land verkopen aan grote
bedrijven die alleen maar uit zijn op eigen
voordeel, zo dacht men.
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mogelijkheden, zoveel kansen, dat wilden
we niet laten lopen! De grond is
gesitueerd in Waterloo, een voorstad van
Freetown, een gebied met goede
infrastructuur en groeiende economische
ontwikkelingen.
Nog een school bouwen, genoeg ruimte
voor een ziekenhuisje, stukjes
landbouwgrond voor vrouwen, een
voetbalproject via de Johan
Cruijffstichting, een guesthouse bouwen,
een fabriekje neerzetten waar eenvoudige
solarlampen gemaakt kunnen
worden etc. etc.

Wij waren inderdaad op zoek naar een
stukje grond om er een kantoorgebouwtje
op te zetten, een verplichting van de
Sierra Leonese overheid, maar 10 hectare
is wel heel erg veel…..

Na rijp beraad hebben wij toch besloten
de grond aan te kopen. Zoveel

Ideeën genoeg, maar we zijn nu dringend
op zoek naar mensen die met ons mee
willen doen, denken en bidden!
Er moet geld worden binnengehaald om
alle mooie plannen te kunnen
verwezenlijken. Er moeten projectplannen
worden ingediend. Kortom: er is werk
aan de winkel!
We zoeken mensen met enthousiasme en
daadkracht en basiskennis Engels.
Mensen die bereid zijn om zelf eens een
keer te gaan kijken. Mensen die zich
willen inzetten op bestuurlijk niveau of
mensen die een bepaald project op zich
willen nemen.
Iets voor u? Iets voor jou? Neem dan
contact met ons op via telefoon
06-29425933 of mail:
info@stichtinghelpsierraleone.nl

Door de aankoop van de grond in
Waterloo, kwamen wij nog eens extra in
contact met de stroperige bureaucratie in
Sierra Leone.
Er worden veel eisen gesteld aan
buitenlandse NGO's. Om een en ander
veilig te stellen, hebben wij veel energie
gestoken in het opzetten van een
juridisch sluitende structuur. Dat
betekende dat er in Sierra Leone een
tegenhanger van onze stichting opgericht
moest worden, met een eigen bestuur.

bij voor de aanschaf van schoolmateriaal
en door bijvoorbeeld te voorzien in een
kerstbonus voor de docenten.
Verder is de school zelfvoorzienend en
dat was ook ons doel! De waterput bij de
school is inmiddels af.
In Nederland willen wij ons de komende
tijd gaan richten op fondswerving.
Wij hopen op financiële steun van
bedrijven of organisaties voor grotere
bedragen, bestemd voor bijvoorbeeld het
ziekenhuis of de bouw van een nieuwe
school.
Maar ook kleinere bronnen van inkomsten
boren wij aan: bij diverse supermarkten
staat inmiddels een box waar mensen
hun statiegeldbon in kunnen deponeren.
Ook hopen we dat we het nu eindelijk
voor elkaar krijgen een sponsorloop te
organiseren. De spandoeken hebben we
al!
De in de vorige nieuwsbrief aangekondigde
foto expositie in Markant te Houten, leverde
veel reacties en zelfs een artikel in het
plaatselijke krantje op!

Voortaan zullen onze belangen lokaal
behartigd worden door vlnr. Fatmata,
Allen, Isata en Vincent.
De Modia kliniek in Lungi trekt nog steeds
veel patiënten en vrouwen komen er
graag om te bevallen. Het personeel staat
bekend om zijn vriendelijke behandeling.
Medicijnen en verbandmiddelen zijn
gelukkig nu wat eenvoudiger lokaal te
krijgen.
Al enige tijd proberen wij geld bij elkaar
te brengen voor een uitbreiding van de
kliniek in Lungi. Maar omdat Sierra Leone
niet op de lijst van door Nederland
gesteunde landen staat, is dat niet
eenvoudig. Ontwikkelingsorganisaties
kampen met bezuinigingen. Onze EOMetterdaad aanvraag werd helaas
opnieuw niet gehonoreerd vanwege de
keuze voor een ander land.
De school in Samuya draait nog steeds
goed. De leerkrachten ontvangen
inmiddels allemaal een (klein) salaris van
de overheid. En het onderwijs voldoet
officieel aan alle eisen die gesteld
worden.
Van tijd tot tijd dragen wij financieel iets
Stichting Help Sierra Leone
Stuiverslag 12, 3991 TX te Houten
Rekeningnr.: 8535687
IBAN:NL67INGB0008535687/BIC:INGBNL2A

We zijn nu in het bezit van een collectie
van 40 prachtige fotolijsten, klaar voor
een volgende tentoonstelling...
Alle sponsors danken wij hartelijk voor
het vertrouwen in onze stichting tot nu
toe. Uw giften en gebed stellen ons in
staat om door te gaan met het werk.
Rest ons u allen Gods zegen toe te
wensen en een goed nieuw jaar 2012!
Met vriendelijke groet, namens het
bestuur,
Marja van Helden
K.v.K. Utrecht 30164473
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