
Geachte lezer,

Voor u ligt de gebruikelijke december-
nieuwsbrief van Stichting Help Sierra Leone.
Zoals u weet, ondersteunt de stichting
kleinschalige initiatieven, in samenwerking
met lokale bevolking en christelijke kerken. 
Momenteel vraagt in Sierra Leone het reilen
en zeilen van het landbouwproject in Mabron
de nodige aandacht en realiseren wij plannen
voor de bouw van een woonhuis annex
guesthouse op ons eigen terrein in Waterloo.
In Nederland zijn wij druk met het vullen van
twee containers die mee zullen gaan met een
schip van Holland Shipyards
De landelijke pers heeft de afgelopen
maanden, helaas, veel aandacht besteed aan
West-Afrika, vanwege de ebola-epidemie die
er dit voorjaar uitbrak en die nog steeds
voortduurt.
Sierra Leone behoort samen met Liberia en
Guinee, tot de landen die het zwaarst
getroffen zijn door het dodelijke virus. 

Als stichting hebben wij rechtstreeks te
maken met de grote nood die er is.
Regelmatig krijgen we bericht dat mensen
die meedoen aan onze activiteiten besmet
zijn geraakt of overleden. Zo is bijvoorbeeld
de vrouw die ons bruidsjurkenproject
aanstuurde overleden en ook drie van haar
kinderen. 
Angst regeert voor deze onzichtbare en
onbegrijpelijke vijand. En het economische
en sociale leven in Sierra Leone is totaal
ontwricht. De overheid doet er alles aan om
verspreiding van het ebolavirus te

voorkomen. Alle scholen zijn gesloten, ook
onze school in Samuya. De leraren zitten
thuis en 1,7 miljoen kinderen krijgen sinds
een maand les via radio of tv. Kleine
ziekenhuisjes en medische posten zijn dicht
tot nader order, zodat mogelijke
ebolapatienten alleen naar die ziekenhuizen
kunnen gaan waar adequate behandeling
voorhanden is. Het is verboden met grote
groepen bij elkaar te komen (kerkdiensten!)
of langdurig te vergaderen. Het leger is
ingezet om toe te zien op naleving van de
maatregelen.

Ondanks dit alles is toch het landbouwproject
in Mabron voortvarend van start gegaan. De
landbouwmachines zijn goed aangekomen en
men is toen onmiddellijk begonnen met het
zaaien van maïs. 
Inmiddels wordt de eerste oogst verwacht.
De beplantingsplannen zijn iets aangepast
omdat men vroeg om ook cassave te mogen
planten in verband met de te verwachten
voedselschaarste ten gevolge van de
ebolacrisis. Wie zijn wij om dat te weigeren…
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In Nederland kregen wij de mogelijkheid
aangeboden om twee zeecontainers mee te
sturen met een schip dat naar Freetown zal
gaan. Dat betekent altijd weer heel veel
werk: inzamelingsacties organiseren,
collectes aanvragen, spullen overal vandaan
ophalen, materialen aankopen en inpakken,
laadlijsten maken,etc.

Deze keer is er in diverse kerken
gecollecteerd voor de aanschaf
van audiobijbels. We kregen
schoolmeubelen via een school
in Heerenveen. En er is een
tasjesactie gevoerd, waarbij
linnen tasjes gevuld konden

worden voor een vrouw in Sierra
Leone. Het Kalsbeek College in Woerden,
locatie Bredius, heeft enthousiast spullen en
kleding ingezameld. En het uiteindelijke
resultaat: twee bomvolle containers met heel
veel goed en zinvol materiaal! Alle sponsoren
en vrijwilligers: hartelijk bedankt!

Graag willen wij u trouwens allemaal heel
hartelijk bedanken voor uw financiële en
materiële steun tot nu toe! 
Nog steeds ontvangen wij trouwjurken voor
het bruidsjurkenproject. 
In onze vorige nieuwsbrief hadden we
gevraagd om voetbalschoenen en kleding.
Dat resulteerde in een heel gulle gift van 
SC Erica: tassen vol prachtige sportkleding
zullen hun weg gaan vinden naar diverse
voetbalteams in oprichting!
En zoals u ziet is dit team al voorzien!:

Wij zijn dankbaar dat er steeds opnieuw
voldoende geld binnen komt om door te
kunnen gaan met onze projecten. De
komende tijd willen we ons gaan richten op
het afbouwen van een woonhuis/annex
guesthouse op ons eigen land in Waterloo,
Freetown en op het realiseren van een
technische werkplaats. Financiële bijdragen
daarvoor zijn van harte welkom!
Wij beseffen afhankelijk te zijn van Gods
zegen en vragen u om te willen blijven
bidden voor Sierra Leone, dat na een
burgeroorlog, nu opnieuw een grote crisis te
verwerken heeft.

Mocht u meer informatie willen hebben,
neem dan gerust contact met ons op of
raadpleeg www.stichtinghelpsierraleone.nl.
(onze nieuwe website is nu echt bijna af!)

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

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! 


