Nieuwsbrief 02 - 2017
Geachte lezer,
Graag brengen wij u middels deze nieuwsbrief weer op de hoogte van de activiteiten
van Stichting Help Sierra Leone.
In de morgen van 14 augustus liep onze
telefoon plotseling vol met foto’s en
berichten. Simon Seisay stuurde ons zeer
aangrijpende beelden: Regent, een buitenwijk van Freetown, was ‘s nachts getroffen
door een allesverwoestende modderstroom.
Door hevige regenval in combinatie met
erosie, was een dichtbebouwde berghelling gaan schuiven. Naar schatting 3500 à
4000 mensen werden in hun slaap verrast
en vonden de dood onder een dikke laag
modder. Velen verloren alles wat ze bezaten.
Door illegale bebouwing en bewoning in het
gebied is het onmogelijk het exacte aantal
slachtoffers vast te stellen. Gemeentelijke
basisadministratie staat in Sierra Leone nog
in de kinderschoenen...
De Hulpverlening kwam veel te traag op
gang bij gebrek aan graafmachines. De
overheid zette het leger in en riep de
noodtoestand uit.

Wij hebben geld ter beschikking gesteld en
vrijwiligers van de stichting proberen in samenwerking met het Rode Kruis de situatie
van slachtoffers te verlichten door het uitreiken van eenvoudige noodpakketten. Er is ge-

vraagd om zonoplaabare recorders te sturen,
met daarop de gesproken bijbel in het Krio.
Velen zijn nu ondergebracht in tenten die
waren overgebleven na de ebolaperiode.

De ramp betekent een zoveelste klap voor
het straatarme land dat na de ebolacrisis
net weer een beetje aan het opkrabbelen
was. In het wereldnieuws werd de situatie
in Sierra Leone wel even genoemd, maar al
snel overschaduwd door de overstromingen
in Houston….

De leerlingen die op de ambachtsschool
in Waterloo opgeleid zullen gaan worden
als timmerman, wachten met smart op de
komst van een container uit Nederland.
Jammergenoeg is het ons nog niet gelukt
het transport rond te krijgen voor de krachtstroomgenerator die voor hen bestemd is.
De al aanwezige houtbewerkingsmachines
kunnen dus nog niet gebruikt worden. Zo
goed en zo kwaad als het gaat wordt er nu
al wel gewerkt met handgereedschap. En
binnenkort moet er opnieuw hout worden
aangeschaft. Contacten met Gered Gereedschap zijn inmiddels gelegd.
Het aantal inwoners van de stad Freetown
groeit snel. Dat brengt ook een stijgende
vraag naar voedsel met zich mee. Het
verbouwen van gewassen als krain krain
(een soort spinazie), aardappels en cassave
kan dus zeker lucratief zijn. We doen erg
ons best het landbouwproject weer goed
draaiende te krijgen. Als stichting hebben
we de beschikking over veel land, maar het
is gebleken dat door de omvang van het
terrein voldoende toezicht niet te realiseren
is. Onlangs is een terrein van ruim 10
hectare geschikt gemaakt voor beplanting.
De tractor heeft weer een onderhoudsbeurt
nodig.

moet nog worden gedaan. De watervoorziening is altijd een heikel punt. Er is vlakbij
een waterput, maar het lijkt verstandig een
installatie met een hooggeplaatste watertank
bij het huis te laten plaatsen. Offertes
worden aangevraagd en we zoeken naar
financiering.
We moeten
nu ook zeker
gaan nadenken
over solide
omheining van
onze grond, ter
bescherming van
gereedschappen
en andere materialen. Dat zal een grote
kostenpost zijn. En omdat het werk zich
langzaamaan uitbreidt, zijn er meer vrijwilligers nodig. (Zij krijgen overigens wel
een kleine vergoeding voor hun inzet.) Ter
plaatse zoekt het bestuur in Freetown naar
betrouwbare mensen die een rol kunnen
gaan spelen bij de organisatie en het beheer
van de projecten.
Wij willen ieder die ons een warm hart
toedraagt hartelijk bedanken. Wij hopen dat
u ons middels gebed en giften wilt blijven
steunen, zodat het werk door kan gaan. Uw
gift maakt echt verschil! De bevolking van
Sierra Leone behoort nog steeds tot een van
de armste ter wereld. Ook nu weer blijkt dat
het land buitenlandse hulp hard nodig heeft.
Meer informatie en foto’s vindt u op onze
website www.stichtinghelpsierraleoner.nl
Voor nadere informatie, tips of suggesties,
kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Via een groepje vrouwen dat meedoet aan
het landbouwproject, bereikte ons de vraag
of het mogelijk zou zijn wat geiten en kippen
te gaan houden. Er waren al wat dieren
aangeschaft, maar geld voor uitbreiding is er
niet.
Het lijkt ons verstandig aan te sluiten bij de
wensen van de lokale bevolking. We gaan
dus onderzoeken wat we daarin kunnen
betekenen.
Het Educational Centre is nog niet klaar,
maar wordt al wel gebruikt voor vergaderingen en bijbelstudies. Momenteel wordt er
gewerkt aan de afwerking binnen. De muren
moeten worden geverfd en het leidingwerk

Rest ons u allen Gods zegen een een goed
nieuw jaar toe te wensen!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Marja van Helden
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