
Geachte lezer,

Alweer bijna een jaar voorbij! 
Als Stichting Help Sierra Leone willen wij u in
deze decembermaand weer graag op de
hoogte brengen van onze activiteiten hier en
in Sierra Leone.
Na het ebola-vrij verklaren van Sierra Leone,
eind vorig jaar, zijn bouwactiviteiten die
waren stilgelegd, langzamerhand weer
opgepakt.
Half oktober is in het dorp Mabrown op
feestelijke wijze een nieuwe basisschool
geopend.

Daarbij waren naast de familie
Hoogendoorn,vertegenwoordigers van
Holland Shipyards, ook mensen van de
organisatie Woord en Daad aanwezig.   

De bouw van de school heeft heel wat voeten
in de aarde gehad. De plaatselijke bevolking
toonde zich aanvankelijk niet erg
hulpvaardig. Zij hadden de taak om de

arbeiders van voedsel en drinken te voorzien,
maar schoten daarin tekort. Dat leverde veel
gedoe op. 
We kregen ook weer te maken met de
stroperige (en corrupte) bureaucratie in de
haven. Met een steeds dichterbij komende
openingsdatum van de school, veroorzaakte
het moeizame  loskrijgen van de containers,
die o.a schoolmeubilair bevatten, heel wat
stress bij onze medewerkers Simon en
Vincent. En de transportkosten van bouw-
materialen en containers vielen weer niet
mee, zoals gebruikelijk...
Maar het resultaat mag er zijn: een mooie
school, nieuwe onderwijskansen en hoop
voor kinderen die anders waarschijnlijk niet
naar school zouden gaan.

Ook op ons eigen terrein is er de afgelopen
maanden vooruitgang geboekt. 
Er ontstaat een heuse compound! De ruw-
bouw van het kantoor annex guesthouse is
af. Er is begonnen met de afwerking.

Verder wordt er hard gewerkt aan het
voltooien van de technische werkplaats.
Oorspronkelijk was het plan twee containers
te gebruiken en die te verbinden met een
overkappend dak. Uiteindelijk is gekozen
voor een meer solide constructie. Er is een
stevig fundament gelegd, de loodzware
machines moeten met een grote kraan op de
juiste plaats gezet worden. (Het huren van
een dergelijke kraan is trouwens heel duur
omdat er in Freetown maar een paar van
zijn.) Tot nu toe is dat nog niet gebeurd
omdat de grond te nat is vanwege hevige
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regenval. Daarna zal het dak worden
geplaatst. De bedoeling is om jaarlijks 20
jongeren de beginselen van het werken met
hout bij te brengen. Er wordt veel gebouwd
in en rond Freetown en er is veel vraag naar
meubelen. Hopelijk kunnen ze zo op termijn
in hun levensonderhoud voorzien.

De effecten van de wereldwijde klimaat-
verandering zijn ook in Sierra Leone duidelijk
te merken. De afgelopen weken hebben
hevige regenval en storm in Freetown het
werken onmogelijk gemaakt. De kozijnen en
deuren konden niet geplaatst worden in het
guesthouse. Geplande verplaatsing van
machines was onmogelijk omdat de zompige
grond een zware kraan niet kon dragen. Zeer
ongebruikelijk voor de tijd van het jaar.

In november is 
onze enthousiaste
medewerker 
Isatu Kamara
getrouwd. Uiteraard
in de mooiste jurk
die er in de collectie
te vinden was!
Een andere mede-
werker heeft een
huis gehuurd en
gaat zich vestigen
in Waterloo, om het
lopende vrouwenproject daar beter te
kunnen begeleiden.

Ons landbouwproject is ten gevolge van de
ebolacrisis niet verlopen zoals het gepland
was. 
Toch is er weer een nieuw begin gemaakt.
Deelnemende landbouwers worden nu
voorzien van zaaigoed, gereedschappen en
meststoffen en mogen gebruik maken van de
tractor die we in 2014 hebben gestuurd. Ook
ontvangen ze een training.
In die training komt aan de orde hoe je
gewassen het beste kunt verbouwen, maar
ook hoe je een financiele planning maakt en
hoe je kunt samenwerken. Dat deze aanpak
zijn vruchten afwerpt bewijst o.a. het
hoopvolle verhaal van Kadiatu Bangura, te
lezen op onze website.

Ons relatief eenvoudige microkrediet-
programma, begonnen in 2009, draait nog
steeds. Vrouwen die op kleinschalige manier
handel drijven en die geen toegang hebben
tot financieringsmogelijkheden via een bank,
worden geholpen om hun handel te
verbeteren of uit te breiden. Met hulp van
een stichtingmedewerker wordt een plan
opgesteld. De vrouw krijgt een kleine lening
en  gaat meedraaien in een groep die
wekelijks bij elkaar komt. Elke maand moet
een afgesproken bedrag worden afgelost.
Afgelopen september is opnieuw een groep
van 20 vrouwen gestart, zie hun verhaal op
de website; onder ‘over ons: succesverhalen.’

Ieder die ons op welke manier dan ook
steunt willen wij hartelijk bedanken. Wij zijn
dankbaar dat er steeds opnieuw voldoende
geld binnen komt om door te kunnen gaan
met onze projecten hoe kleinschalig ook. Wij
beseffen afhankelijk te zijn van Gods zegen
en vragen u om te willen blijven bidden voor
Sierra Leone.

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!

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,

Marja van Helden

Stichting Help Sierra Leone www.stichtinghelpsierraleone.nl
Molenland 14, K.v.K. Utrecht 30164473
3994 TA, Houten. ANBI geregistreerd
Email: stichtinghelpsierraleone@gmail.com IBAN:NL67INGB0008535687/BIC:INGBNL2A

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


