
Geachte lezer,

Voor u ligt weer de nieuwsbrief die de
Stichting Help Sierra Leone twee maal per
jaar uitgeeft om haar sponsors en
belangstellenden te informeren over de
voortgang van lopende projecten. 

De ebolacrisis, hoe triest ook, heeft ervoor
gezorgd dat Sierra Leone als land weer op de
kaart is gezet. Ook in Nederland zijn diverse
artikelen over Sierra Leone in kranten
verschenen (zie website). De economische
activiteit neemt momenteel gelukkig weer
toe. Buitenlandse investeerders tonen
interesse in het land en de overheid krijgt
hulp en financiele steun om te investeren in
infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg.
Een en ander wil niet zeggen dat de situatie
voor de gemiddelde inwoner er
gemakkelijker op is geworden. De lonen zijn
laag, de prijzen rijzen opnieuw de pan uit.
Als je werk hebt valt het al niet mee om rond
te komen. Maar als je geen werk hebt is het
leven helemaal ontzettend zwaar. Elke dag
weer sjoemelen en alles aangrijpen om maar
aan geld en voedsel te komen put de mensen
uit. Corruptie, hoewel strafbaar gesteld door
de overheid, neemt weer enorm toe.

Na ons bezoek van eind december 2015 is er
behoorlijk wat vooruitgang geboekt met
betrekking tot de geplande projecten. Het is
zeker goed geweest dat we na een vrij lange
periode weer persoonlijk met de mensen
konden overleggen. 
We richten momenteel onze aandacht op de

inrichting en omheining van het stuk land dat
we als stichting in bezit hebben. Het
voltooien van het kantoor/guesthouse heeft
prioriteit. We zullen daar in de toekomst zelf
kunnen verblijven tijdens onze bezoeken,
maar ook hopen we reizigers onderdak te
kunnen bieden. Het nieuwe vliegveld van
Freetown, ligt aan dezelfde kant van de stad
en dat biedt kansen. 

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de
technische werkplaats. 

De bouw van de basisschool in het dorp
Mabrown vordert gestaag. En opnieuw is er
een waterput geslagen: schoon drinkwater
blijft van levensbelang!

De vrouwen die betrokken zijn bij het
landbouwproject hebben de wens geuit een
gebouwtje bij de akkers neer te zetten voor
de opslag van gereedschap, zaden etc. Ook
kan er daar dan worden geslapen door een
beveiliger.
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De oorspronkelijke plannen voor het
verbouwen van mais zijn inmiddels
bijgesteld. Het bleek onmogelijk om het
grote gebied onder controle te houden en
diefstal van delen van de oogst te
voorkomen. Maar ook is er behoefte aan
andere gewassen die sneller geoogst kunnen
worden en die een directe bijdrage leveren
aan de voedelvoorziening.
We hopen dat een en ander betaald zal
kunnen worden uit de opbrengsten van de
oogst.

We moeten zeker gaan nadenken over
financiele ondersteuning van onze
vrijwilligers. De projecten vragen steeds
meer inzet en tijd. Tijd die dan niet besteed

kan worden aan
het verwerven van
een inkomen. Als
stichting willen we
echter geen
mensen in dienst
nemen…

Onze trouwe
medewerkers Isatu
en Isata Kamara
bijvoorbeeld. Zij
besteden veel tijd

aan de begeleiding van vrouwen die een
microkrediet hebben gekregen. 
Zelf wonen ze in een sloppenwijk en kunnen
maar met moeite het hoofd boven water
houden. Dat kan natuurlijk niet! We hebben
hen nu gevraagd katoenen tasjes te naaien
die we voor hen willen gaan verkopen.

Speerpunt voor nieuw overheidsbeleid
vormen de gezondheidszorg en het
onderwijs. Met hulp van buitenlandse
organisaties als Cordaid worden plannen
ontwikkeld om tot betere gezondheidszorg en
een toegankelijk onderwijssysteem te
komen. Het baart ons zorgen dat tot nu toe
alleen aandacht wordt besteed aan
overheidsscholen en ziekenhuizen en dat
particuliere initiatieven, zoals o.a. onze
school in Samuya en de kliniek in Lungi, het
Eyehospital in Lunsar, het Nederlandse Lion
Heart ziekenhuis (dat zo’n grote rol heeft
gespeeld tijdens de ebolacrisis) en andere,
nauwelijks een rol spelen bij het overleg.

Wij zouden graag in contact komen met
mensen die ervaring hebben met
crowdfunding of die een actie voor ons

zouden willen opstarten. Wij willen namelijk
graag op korte termijn geld bij elkaar krijgen
voor het opzetten van een kippenfarm. Mocht
u ideeën hebben voor fondsenwerving of
nadere informatie willen hebben over onze
projecten, neem dan gerust contact met ons
op!

Wij verzorgen op verzoek presentaties en
ook zijn we in het bezit van mooie recente
foto’s.
Hartelijk dank voor uw steun in de vorm van
financiele steun, gebed en opbouwende
feedback.

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
IBAN:NL67INGB0008535687/BIC:INGBNL2A www.stichtinghelpsierraleone.nl

NB.Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg liever digitaal ontvangen, laat het ons dan even weten via info@stichtinghelpsierraleone.nl! 


