
Geachte lezer,

Voor u ligt opnieuw een nieuwsbrief van St.
Help Sierra Leone, bedoeld om u zo goed
mogelijk op de hoogte te houden van onze
activiteiten en van de lopende projecten. 

Schoon water en sanitaire voorzieningen zijn
een schaars goed in Sierra Leone. Wasgoed
en voedsel worden nog heel vaak met
hetzelfde water schoongemaakt.

Gebrek aan schoon drinkwater brengt veel
ziekte en schooluitval met zich mee. Het is
voor velen in Sierra Leone een dagelijks
terugkerende strijd om aan voldoende water
te komen. Nog steeds zijn wij daarom
volgens plan bezig met de realisatie van
sanitaire gebouwtjes en waterputten, o.a. op
ons eigen land.
Wij werken hiervoor samen met een lokaal
bouwbedrijf, Al Mahdi. Inmiddels zijn hun
werkwijze en onze bedoelingen duidelijk,
zodat de samenwerking een stuk soepeler
verloopt dan in het begin!
Wij werden gewezen op de nood in
Wilberforce, Freetown. Zo rond de 800
mensen waren daar zo goed als verstoken
van schoon drinkwater. We hebben daarom
besloten er met voorrang een waterput te
laten slaan. 
Het werd de diepste put ooit geslagen door
Al Mahdi. Meer dan 35 meter diep moest
men graven om op water te stuiten!

De bouw van een dergelijke waterput is
zeker niet zonder gevaar, omdat een deel 
van het werk nog met de hand gebeurt. 
De bevolking is ons enorm dankbaar. De
plaatselijke autoriteiten hebben ons, en
daarmee u!, een award toegekend vanwege
'outstanding contributions to the
community'!.

Het komende half jaar hopen wij de
geplande bouw van waterputten en sanitaire
gebouwtjes af te ronden.

We kijken met plezier terug op de
concerttour van Elly en Rikkert, waarbij voor
Sierra Leone werd gecollecteerd. 
Ook in Houten hebben rond 400 kinderen en
volwassenen genoten van hun zang en
woordkunsten.

Aan onze nog lopende trouwjurken-
inzamelingsactie werd aandacht besteed
door middel van een artikel in het Trefpunt,
een plaatselijk huis-aan-huisblad in Houten.
Ook Het Baken en de Gereformeerde kerk in
Woerden plaatsten oproepjes op hun site of
in hun kerkblad. Dat leverde weer heel wat
nieuwe trouwjurken op! 
In Sierra Leone heeft het bruidsproject de
aandacht van de media getrokken.
Radio en TV waren aanwezig bij de officiele
opening van de shop. Er is een radio-
commercial gemaakt en men doet er verder
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alles aan om reclame te maken en de
naamsbekendheid te vergroten.
Tot nu toe worden er maandelijks 3 a 4
bruidsjurken verhuurd. Dat leverde rond
1.000.0500 leones op, wat neerkomt op
ongeveer 300 euro. Een goed begin!
De verwachting is dat het aantal jurken dat
verhuurd gaat worden nog zal stijgen. 

Vrijwilliger Simon Seisay en zijn vrouw
Elisabeth werden verblijd met de geboorte
van een gezonde zoon: Simon jr. 

Elisabeth is voor de bevalling naar
Nederland gekomen en mag, met baby, in
elk geval een jaar blijven. In de toekomst,
afhankelijk van studievoortgang en
mogelijkheden voor werk, wil het stel graag
weer terug naar Sierra Leone. 

Volgend jaar zal Sierra Leone landelijk
centraal staan bij de jaarlijkse Vastenaktie.
Het is nu al duidelijk dat wij als stichting
hierbij betrokken zullen worden voor wat
betreft de acties in Houten en omstreken.
Uiteraard zijn we daar heel blij mee.
We hopen dan geld op te halen voor een
nog nader te benoemen project. Gesprekken
hierover zijn gaande.

Door de betrouwbare en bijzonder hartelijke
contacten die wij inmiddels hebben kunnen
opbouwen in Sierra Leone, krijgen wij
rechtstreeks informatie over de
onbeschrijflijk moeilijke omstandigheden
waaronder veel mensen moeten leven.
Vooral het gebrek aan goede medische zorg
raakt ons steeds weer. Ziektes die bij ons

eenvoudig te behandelen of te voorkomen
zijn, zijn bij gebrek aan medicijnen dodelijk. 

Vincent Sesay, bestuurslid in Sierra Leone,
verloor onlangs zijn dochter aan malaria.
Een zoon van Samuel en Josephine Sesay
stierf aan cholera. Aids en HIV komen voor.
Anderzijds horen wij ook meteen hoe blij en
dankbaar er gereageerd wordt op
betrokkenheid en hulp. En hoe groot het
vertrouwen is op God.
Onze kleinschalige projecten bieden nieuwe
hoop op een beter bestaan en brengen
positieve ontwikkelingen op gang.
De mensen vinden het fantastisch dat ze
zelf inbreng en verantwoordelijkheid krijgen.

Uw medeleven maakt het ons mogelijk door
te gaan met het werk. Wij doen weer een
beroep op uw steun door middel van gebed
en giften. Wij zijn dankbaar dat onze
inkomsten, ondanks economisch onzekere
tijden, steeds toereikend zijn gebleken om
op de inge-slagen weg verder te gaan.

Praktisch steun is ook zeer welkom: 
- Onze website is dringend toe aan
vernieuwing en modernisering. 
Binnen het huidige bestuur ontbreken de
vaardigheden om dit probleem aan te
pakken. En ook willen we hiervoor niet te
veel geld uitgeven. Dus:Wie o wie vindt het
leuk om een nieuwe,  aantrekkelijke website
voor ons te maken? 
- Een sponsoractiviteit is altijd enorm goed
voor naamsbekendheid. 
Dus: wie zou het leuk vinden om een
sponsorloop/wandeling/fietstocht/
benefietconcert voor ons te organiseren?

Neemt u gerust contact met ons op als u
meer informatie wilt hebben over acties of
projecten!

Met vriendelijke groet, namens het 
bestuur,
Marja van Helden
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