
Geachte lezer,

Zoals gebruikelijk in mei, willen wij u middels
een nieuwsbrief informeren over de
activiteiten van de Stichting Help Sierra
Leone. 

Een zeer drukke periode ligt achter ons.
In het kader van de landelijke Vastenaktie
hebben wij in maart en april met plezier
presentaties gegeven op 11 R.K. basis-
scholen in Houten en omstreken. 
Ruim 1200 kinderen hebben nader kennis
kunnen maken met het dagelijkse leven in
Sierra Leone. We hadden een PowerPoint-
presentatie en allerlei materialen om te laten
zien. 
Het werd de kinderen een stuk duidelijker
waarom het fijn zou zijn veel geld op te halen
voor het maisproject. 
Leuk om mee te maken dat er veel interesse
was en dat de motivatie om actie te gaan
voeren toenam! 
Dank aan ieder die eraan meegewerkt heeft
om deze actie tot een succes te maken. Met
name willen wij Joop van Impelen noemen,
die veel werk heeft verzet! 
Ook zijn wij dank verschuldigd aan de
studenten van het Grafisch Lyceum in
Utrecht die ons hebben geholpen met het
ontwerpen van posters en PowerPoint-
presentaties. 
Zij zijn ook nog bezig met een nieuwe opzet
voor onze website. Het werd namelijk hoog

tijd die te moderniseren en te actualiseren.
Wij hopen dat de site over enkele weken
klaar zal zijn.

In Sierra Leone heeft men rekening te
houden met het natte en het droge seizoen.
Om te kunnen profiteren van de juiste
omstandigheden voor een snelle start van
het landbouwproject, wilden we daarom al in
april actief op zoek gaan naar de benodigde
(tweedehands) landbouwmachines. We
kregen een voorschot op de opbrengst van
de Vastenaktie en konden onze zoektocht
naar het juiste materieel beginnen, onder
deskundige leiding van Jaco Kastelein en
Eeltje Hoekstra. Inmiddels hebben we de
hand kunnen leggen op een maiszaai-
machine, een schijveneg en een cultivator.
Ook is deze mooie rode Massey Ferguson
aangekocht! 

Simon Seisay kreeg via zijn werk weer de
mogelijkheid om diverse keren af te reizen
naar Mabron, het dorp waar het
landbouwproject uitgevoerd zal gaan worden.
Hij heeft zich beziggehouden met
voorbereidende organisatie ter plekke. 
Inmiddels is er een administratieve structuur
opgezet, er is vergaderd met lokale
overheden, papieren zijn onderte-
kend en de juiste mensen aangesteld. 
Het bedrijf waar Simon voor werkt, Holland
Ship Yard, heeft aangegeven financieel te
willen bijdragen aan de bouw van een
waterput en een school. 
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De uitvoering van zoveel plannen tegelijk
betekent een enorme stap voorwaarts voor
de inwoners van Mabron en omstreken!
In de hele omgeving is inmiddels bekend dat
er iets staat te gebeuren.Het dorp zindert
van blijde verwachting. 
Met ongeduld wordt uitgezien naar de
aankomst van de beloofde container met
landbouwmachines. Echter, men zal nog even
moeten wachten, want wij hebben hier zo
onze eigen ‘problemen’: de (40-voets)
container, die voor ons bij De Baanderij in
Gouda staat, is te klein om alles wat
ingezameld is te kunnen bergen! 
Een deel van de al ingeladen spullen zal de
container weer uit moeten, om plaats te
maken voor de machines. Wat overblijft zal
nu op een andere manier naar Sierra Leone
gestuurd moeten worden. Al met al wacht
ons nog een hele klus…
Het vertrek van de container staat nu
gepland voor op zijn vroegst half mei. Eerder
lukt echt niet! Jammer, maar de regens
zullen er eerder zijn dan de machines.

Vrijwilligers in Mabron zijn alvast voortvarend
en enthousiast aan de slag gegaan om het
land met mankracht vrij te maken van
struiken, boomstronken en stenen. 
Op verzoek hebben wij gezorgd voor de

nodige gereedschappen. En voor rijst, voor
een dagelijkse maaltijd. Zonder betaling
werken op het land betekent namelijk dat er
geen tijd over is om geld voor levensonder-
houd te verdienen, op de markt of elders.

Verschillende Nederlandse bedrijven
beginnen in Sierra Leone mogelijkheden te
zien voor commerciële activiteiten. Onlangs
is daarom ook de president van Sierra Leone,
Ernest Bai Koroma, op bezoek geweest in
Nederland. Simon was daarbij uitgenodigd en
kreeg de kans om onze koning Willem
Alexander de hand te drukken!

Als altijd zijn wij weer op zoek naar
specifieke materialen:
- Voor het ziekenhuisje in Lungi zijn wij op

zoek naar demonstratiemodellen van het
menselijk lichaam. Vooral de pop met
babietjes in verschillende groeistadia heeft
onze grote belangstelling. (Kleine
beschadigingen of verkleuringen geen
bezwaar). Deze poppen zijn enorm duur,
maar fantastisch bij het geven van
medische voorlichting.

- Voor het oprichten van schoolvoetbalteams
zoeken wij voetbalschoenen en kleding.

Dankbaar constateren wij dat er steeds meer
projecten op ons pad komen en dat er zegen
rust op alle inspanningen hier en in Sierra
Leone.
Wij hopen van harte dat u ons wilt blijven
steunen met uw gebed en uw giften, zodat
wij op de ingeslagen weg door kunnen gaan,
stap voor stap. 
Voor meer informatie attenderen wij u op
onze -binnenkort geheel vernieuwde-
website: www.stichtinghelpsierraleone.nl
Mocht u geïnteresseerd zijn in het bekijken
van foto’s of in een nadere persoonlijke
toelichting, neem dan gerust contact met ons
op!

Namens het bestuur, 
met vriendelijke groet,

Marja van Helden
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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! 


