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Geachte lezer,
Voor u ligt een nieuwsbrief van Stichting Help
Sierra Leone.
Zoals gebruikelijk willen wij u in de maand
mei weer graag op de hoogte brengen van
onze lopende activiteiten en plannen hier en
in Sierra Leone.
In februari kregen we bericht dat de bouw
van de ambachtsschool in Waterloo, Newton
voltooid was. Het gebouw kon gerealiseerd
worden mede dankzij financiële steun van de
Vastenaktie en staat op het stuk grond dat
we als stichting in eigendom hebben.
gereedschapskist of -tas meegeven. Hiervoor
willen we aankloppen bij Stichting Gered
Gereedschap. Een en ander gebeurt uiteraard in nauw overleg met de betrokkenen in
Sierra Leone!

Inmiddels is Mr. Francis Kanu aangetrokken
als docent en zijn de lessen begonnen. Een
groep van 10 jongens krijgt, in theorie en
praktijk, les in houtbewerken en
meubelmaken. Doel is dat ze zo een vak
leren waarmee ze hopelijk op termijn in
eigen onderhoud kunnen voorzien. Er wordt
momenteel gebruik gemaakt van
handgereedschap dat al ter plekke is. De
zware houtbewerkingsmachines zijn (met de
nodige moeite!) wel geplaatst, maar nog niet
operationeel, bij gebrek aan krachtstroom.
Dat probleem zal snel worden verholpen,
want we hebben in Nederland een grote
degelijke generator op de kop getikt. Het
gevaarte zal door Holland Shipyard naar
Freetown worden vervoerd. We gaan ons nu
bezig houden met het aanleggen van een
houtvoorraad en het samenstellen van een
goed lesprogramma.
Ook willen we de jongeren na een jaar
training graag een diploma en een eigen

Het kwam ons ter ore dat de aanleg van het
Mamaha-vliegveld grote vertraging oploopt,
omdat er onenigheid is tussen de
investeerders en de overheid.
Dat betekent voor ons dat het guesthouse,
bijna klaar, waarschijnlijk voorlopig niet
rendabel zal zijn. Wij rekenden op gasten die
voorafgaande aan een vlucht nog een nacht
in Freetown moesten overbruggen. Ons
guesthouse zou dan prima gelegen zijn. Wat
te doen? Het gebouw leeg laten staan was
geen optie. Meerdere mensen hoopten er al

op in het huis te mogen gaan wonen…
We hebben nu besloten het huis te gaan
gebruiken als Christian Educational Centre.
Ruimte om naailessen te geven, een computerlokaaltje in te richten, Bijbelstudies en
vergaderingen te houden, mogelijkheid te
bieden voor medische voorlichtingsbijeenkomsten en vaccinatiesessies. Een soort
buurthuis dus. Ook zal het kantoor van
Foundation Help Sierra Leone er een plaats
krijgen. Voor eventuele gasten kan er
desgewenst een kamer worden vrijgemaakt.
Het landbouwproject gaat nog steeds door,
zij het op kleinere schaal dan oorspronkelijk
gepland. De tractor en de landbouwmachines
worden goed gebruikt. Al eerder is er een
boerderijtje bij het land gebouwd, waar
iemand is gehuisvest die toezicht houdt en
voorkomt dat de oogst van het land wordt
gestolen. Bij die boerderij komt nu een
nieuwe opslagruimte voor de machines.
Deelnemers aan het landbouwproject moeten
in natura bijdragen. Dat werkt beter dan een
deel van de winst laten afstaan. Het lijkt erop
dat de huidige aanpak zijn vruchten afwerpt
We zijn blij dat na lang wachten en veel
gedoe bij de douane, de containers zijn vrijgegeven met goederen voor de school en

voor
vrouwenprojecten.
De spullen
hebben
inmiddels
hun
bestemming
gevonden!
Fijn dat we
voor
transport
kunnen
beschikken
over ons eigen busje.
De basisschool in Mabrown loopt goed. Er is
een directrice aangesteld en er zijn
voldoende leerkrachten. Punt van zorg zijn
de salarissen, die nog niet door de overheid
worden uitbetaald….
Naarmate onze projecten beter gaan lopen,
stijgt de belangstelling van mensen die
hopen op financieel gebied een graantje mee
te kunnen pikken. Vrijwilligerswerk bestaat in
feite niet. Men vindt het heel normaal om bij
mensen of organisaties, waarvan men denkt
dat ze rijk zijn, te gaan vragen om geld,
zonder dat daar ook maar iets tegenover
staat. Onze medewerker Simon Seisay, opgeleid in Nederland en nu via Holland
Shipyards werkzaam in Freetown, heeft daar
veel last van.
De komende tijd gaan we ons richten op het
voltooien van het Educational Centre.
Ook gaan we een projectvoorstel indienen bij
Gered Gereedschap en oriënteren we ons bij
‘The Breadhouse’ op de mogelijkheid om een
bakkerijtje te gaan opzetten.
Wij willen u, belangstellende en/of sponsor,
van harte bedanken voor uw steun. Hierdoor
is het mogelijk plannen te realiseren die
daadwerkelijk verschil maken in de levens
van mensen.
Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Marja van Helden
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