
Geachte lezer,

December 2013, weer tijd om u te voorzien
van een update aangaande onze lopende
activiteiten en plannen voor de nabije
toekomst!

Lag in de vorige periode de focus op de
praktische bezigheden in Sierra Leone, op dit
moment staat het in Nederland bol van de
activiteiten. 
Zoals al eerder genoemd, hopen wij volgend
jaar mee te doen met de landelijke
Vastenaktie, waarin voor 2014 Sierra Leone
als land centraal zal staan. We hebben
daartoe een projectvoorstel ingediend. 
Het plan is om te gaan starten met een
landbouwproject, waarbij vrouwen een klein
stukje land toegewezen krijgen om te
bebouwen. Een deel van de opbrengst is voor
henzelf, een ander deel zal moeten
terugvloeien in de stichtingskas. Met dat geld
kunnen dan weer andere projecten
gerealiseerd worden.
Het project is goed doordacht, zowel hier als
door de mensen in Sierra Leone. Maar hoe
een en ander ter plekke praktisch zal gaan
uitwerken blijft toch een avontuur. Dat
avontuur gaan we graag aan: eigen initiatief
stimuleren en mensen zelf
verantwoordelijkheid geven staan hoog in
ons vaandel!
Om het benodigde geld bijeen te brengen zal
er op diverse basisscholen in Houten en
omgeving geld ingezameld worden. Wij
zorgen desgewenst voor leskisten en extra
informatie door middel van presentaties. 

Met het oog op de komende actie zijn we
begonnen met het inzamelen van goederen
die nodig zullen zijn bij het ten uitvoer
brengen van onze plannen. Veel bellen,
mailen, heen en weer rijden en sjouwen dus!
Er staan al heel wat goederen tijdelijk
opgeslagen in Houten.
En sinds kort staat er op het terrein van de
Baanderij in Gouda een grote 40-voets 
container voor ons, die aardig gevuld begint
te raken.

We zijn blij met de materialen die we al
mochten ontvangen: ziekenhuisbedden
(zonder motor!) kregen we van Abrona,
schoolmeubilair mochten we weghalen uit de
oude Camminghaschool in Bunnik,
trouwjurken, brillen, computers en speelgoed
kwamen binnen via particulieren. De grootste
uitdaging is nu het vinden van een
betaalbare degelijke tractor die past in de
container (merk:Massey Ferguson, Fendt,
John Deere). Ook dakplaten en vloertegels
staan hoog op ons
verlanglijstje. We
houden ons aanbevolen
als u tips voor ons
heeft!

Inmiddels zijn er ook
wat meer concrete
ideeën voor een
modernere website. We willen bijvoorbeeld
de mogelijkheid bieden om via de site te
doneren. Diverse vrijwilligers hebben zich
aangemeld. En we hebben een nieuwe
penningmeester gevonden: Eeltje Hoekstra!

Simon Seisay had de laatste maanden
regelmatig betaalde werkopdrachten in
Sierra Leone. Het gaf hem de mogelijkheid
om diverse sanitaire gebouwtjes en
waterputten officieel over te dragen aan de
bevolking. Zoiets gebeurt gewoonlijk tijdens
langdurige feestelijke bijeenkomsten, waarbij
de mensen in de zon geduldig zitten te
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luisteren naar speeches van belangrijke
gasten. Als er voldoende geld is volgt er dan
soms nog een maaltijd voor iedereen. ’s
Lands wijs ’s lands eer!

Sierra Leone doet het momenteel als arm
land economisch niet slecht. Ook al is het
land nog steeds hartverscheurend arm, er
zijn tekenen van hoop.
Wij ontvingen bijvoorbeeld bemoedigende
rapportages met betrekking tot de lopende
vrouwenprojecten. Op dit moment worden 
9 vrouwen in Waterloo ondersteund met een
microkrediet van 25 euro. Dit bedrag stelt
hen in staat om hun handel uit te breiden en
helpt hen om zelfvoorzienend te worden. 
Met de opbrengst van de bruidsjurken-
verhuur heeft Foundation Help Sierra Leone
(onze lokale partner) vier naaimachines
aangeschaft en de Foundation Tailoring
School opgericht. Een groep vrouwen krijgt
nu naailessen. Na het afleggen van een
examen wordt er een officieel certificaat
uitgereikt. De lessen zijn erg populair, er
bestaat zelfs een wachtlijst!
We werden aangenaam verrast door dit eigen
initiatief. Het toont aan dat men zich niet
meer alleen afhankelijk opstelt en wacht op
geld, maar dat men ook zelf ideeën gaat
ontwikkelen. 

Op de foto: een jonge vrouw, die door de
naailessen kansen ziet om inkomen te
verwerven.

Mayila Turay “I was not allowed and never
got an opportunity when we were living in the
joint family to learn some useful skill,” says
Mayila. This member of Foundation Tailoring
School comes from a big city and married a
man who is running a small business in
Waterloo village. Since they married eight
years ago they have lived under the umbrella
of her husband's parents. She'd always wanted
to learn tailoring but it never happened. “Now
being in the women's project I got the
opportunity to learn and fulfill my childhood
dream.”

De werkzaamheden van Stichting Help Sierra
Leone breiden zich langzaam uit. Maar nog
steeds zijn onze projecten kleinschalig, een
druppel op de gloeiende plaat die Afrika heet.
En door cultuurverschillen kan onze
werkwijze niet altijd zo ‘zakelijk’ en strak zijn
als we in Europa gewend zijn...
Maar toch, het werk wordt rijk gezegend!
Veel hulpgoederen zijn verstuurd, er zijn
groeiende bouwresultaten en het is
fantastisch nieuwe hoop en enthousiasme te
zien ontstaan bij de betrokken mensen!

Wij willen u, sponsors, bedanken voor uw
vertrouwen in onze stichting tot nu toe en
vragen om uw gebed en steun.
Mocht u meer informatie willen hebben,
neem dan gerust contact met ons op of
raadpleeg www.stichtinghelpsierraleone.nl.

Van harte wensen wij u gezellige feestdagen
en een gezegend nieuw jaar toe!

Met vriendelijke groet, 
namens het  bestuur,
Marja van Helden

Stichting Help Sierra Leone K.v.K. Utrecht 30164473
Stuiverslag 12, 3991 TX te Houten ANBI geregistreerd
Rekeningnr.: 8535687 info@stichtinghelpsierraleone.nl
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NB.Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg liever digitaal ontvangen, laat het ons dan even weten via info@stichtinghelpsierraleone.nl! 


