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Geachte lezer,
Graag willen wij u, als belangstellende of
sponsor, weer middels een nieuwsbrief
informeren over de activiteiten van de
Stichting Help Sierra Leone.
De afgelopen tijd heeft Sierra Leone even
in het middelpunt van de mediabelangstelling gestaan. Een en ander hield verband
met de schuldig verklaring en veroordeling
van Charles Taylor door het oorlogstribunaal in Den Haag. Deze ex-president
van Liberia speelde een grote rol in het
wrede gewapende conflict in buurland
Sierra Leone (1992-2002), door in ruil
voor (bloed)diamanten wapens te leveren
aan de strijdende rebellen.

Mei 2012
bedrijf was niet eenvoudig. Om u een
indicatie te geven: het slaan van een
waterput kost rond de 8000 euro, de
aanleg van een toiletgebouwtje ongeveer
10.000 euro.
We zijn heel blij met de geldelijke bijdrage
van Impulsis, een organisatie die particuliere initiatieven in ontwikke-lingslanden
steunt. Ook kregen wij de gelegenheid om
tijdens de (11!) concerten van Elly en
Rikkert de projecten van de stichting voor
het voetlicht te brengen en te collecteren.

Charles Taylor schuldig aan
oorlogsmisdaden Sierra Leone

En wij willen graag speciaal de
fantastische actie van de Houtense Bram
Hiemstra, Jelle Smith en Bart en Jurre de
Rooij noemen. Met hun sponsorloop
haalden zij ruim 250 euro op!

Het nieuws van de veroordeling van
Charles Taylor tot 80 jaar celstraf werd
door de bevolking met vreugde
ontvangen.
Na een lange periode van geld inzamelen
en projectplannen schrijven hier in
Nederland, en lokale aannemers
benaderen in Sierra Leone, is de bouw
van drie waterputten en twee sanitaire
gebouwtjes onlangs daadwerkelijk van
start gegaan. Het vinden van een
voldoende kundig en betrouwbaar lokaal

Simon Seisay, onze vaste vrijwilliger, is
voor drie maanden naar zijn moederland
afgereisd om het bouwproces te
begeleiden.
Hij brengt regelmatig verslag uit en stuurt
foto's van de vorderingen. De eerste
nieuwe waterput in het dorp Samuya is
inmiddels klaar en voorziet in een grote
behoefte. In dit dorp maakte men tot nu
toe gebruik van de put die bij de school
was geslagen Maar door extreme droogte
stroomden van heinde en ver mensen toe
om water te halen. Stelt u zich voor:
dagelijks slepen met oude kapotte
jerrycans, vaak mijlen ver lopen, ziekte en
sterfte door uitdroging. De put kon de

toevloed van mensen niet aan. Een
tweede put moest er dus komen, op een
andere plek.

Een sanitair gebouwtje aanleggen bij de
basisschool, waar ruim 350 kinderen les
krijgen, is ook zeker geen overbodige
luxe...
Verder worden op het door ons aangekochte land in Waterloo, Freetown, ook
een waterput en een toiletgebouwtje
gerealiseerd. En een derde put, bestemd
voor de lokale bevolking, komt verderop in
Waterloo.
Voor het slaan van de waterputten is grote
haast geboden, want de regentijd komt er
weer aan. Dat betekent dat het nu overal
zeer droog is en daardoor staat het
grondwaterpeil op zijn laagste punt. Zo
diep zal een put minimaal moeten worden
uitgegraven om het hele jaar door water
te kunnen leveren. Als het nu niet
gebeurt, moet men weer een half jaar
wachten......
Op het land in Waterloo is een groepje
vrouwen van het project 'Sisters Unite',
met groot enthousiasme begonnen met
het schilderen van een container.
Het is de bedoeling daarin in de nabije
toekomst een winkeltje te gaan starten.
Wij spelen met het idee om bruidsjurken
te gaan inzamelen die dan door de
vrouwen verhuurd kunnen worden.
Trouwen is ook in Sierra Leone een
kostbare aangelegenheid. Westerse
trouwjurken zijn zeer gewild, maar voor
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veel mensen onbetaalbaar.
Ook willen wij in Nederland contact gaan
zoeken met de Wageningen Universiteit
om te zien of er met hun steun en advies
een landbouwproject opgezet kan worden.
Dat zijn nog plannen. Voorlopig ligt onze
focus op het voltooien van de lopende
sanitaire bouwprojecten en het bijeen
krijgen van de benodigde financiën
hiervoor.
Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief
hebben zich tot onze vreugde enkele
vrijwilligers gemeld die zich willen gaan
inzetten op het gebied van de financiële
administratie en de website. Een student
onderzoekt de mogelijkheden om via
clublinking een voetbalclub in Waterloo te
gaan oprichten en steunen.
Met de zomervakantie
in het vooruitzicht,
wellicht een tip voor
de lezers onder u:
onlangs is een alom
geprezen roman
verschenen die een
goed beeld schetst
van het leven in
Sierra Leone:
Als altijd staan wij open voor reacties,
vragen of suggesties van uw kant.
Mocht u prijs stellen op een nadere
toelichting of een uitgebreidere
presentatie van ons werk dan horen wij
dat graag van u.
Voor meer informatie en foto’s kunt u onze
website raadplegen:
www.stichtinghelpsierraleone.nl

Met vriendelijke groet, namens het
bestuur,
Marja van Helden
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