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Geachte lezer,
Voor u ligt opnieuw een nieuwsbrief van
Stichting Help Sierra Leone, bedoeld om u
zo goed mogelijk op de hoogte te houden
van onze activiteiten en van de lopende
projecten.
De contacten die we gelegd hadden met
Gered Gereedschap in Den Dolder leverden
snel resultaat op! Kisten werden gevuld met
gereedschap, naaimachines werden geregeld
via een andere locatie, zelfs spitvorken en
spades voor het landbouwproject ontbraken
niet. We konden een deel van de materialen
via een Sierraleoner in Nederland vlot naar
Freetown laten verschepen. Begin februari
kwam de lading daar al aan. Onze bus
bewees weer goede dienst!

In februari vertrokken ook bekenden uit
Houten, Pieter en Els van den Tillaard,
naar Sierra Leone voor bezoek aan hun
pleegzoon. Zij namen voor ons bijbelrecorders en laptops mee en bezochten verschillende projecten. Met vreugde werden ze
ontvangen en rondgeleid.
Er werd door hen geld ter beschikking
gesteld voor de aanschaf van een schijvenploeg ten behoeve van het landbouwproject.
Daarom was gevraagd door de vrouwen
die het land bewerken. Bij het landbouwterrein is inmiddels een huisje verrezen dat
bewoond zal gaan worden door een toezichthouder.

Ook komt er daar
opslagruimte, zodat
het landbouwgereedschap en de
machines veilig
opgeborgen kunnen
worden.
De plannen om
geiten en kippen te
gaan houden zijn
nog in ontwikkeling.

Het voltooien van het Educational Centre
vordert langzaam maar zeker. Een lange
adem is wel vereist, want nog steeds is de
binnenkant niet af. Ook zijn er nog geen
offertes voor een waterinstallatie gemaakt.
Alles kost veel tijd in Sierra Leone….

Wel wordt de ruimte al gebruikt door onze
vrijwilliger Alimamy, die er trouw een
groep vrouwen ontvangt voor bijbelstudie
en kerkdienst (waarvoor hij graag bijbels,
en microfoon en een keyboard zou willen
hebben.) Hij heeft inmiddels een pastorale
opleiding afgerond.

Sierra Leone beschikt in ruime mate over
kostbare grondstoffen als goud, zilver,
bauxiet en diamant. Onlangs is er zelfs een
diamant gevonden van
706 karaat, een
van de grootste
ter wereld!
De edelsteen,
Vredesdiamant
genoemd, bracht
bij een veiling
6,5 miljoen dollar op,
die de regering wil
gebruiken om ontwikkewikkelingsprojecten te financieren. Het land zou
rijk kunnen zijn, maar vanwege oorlogsgeweld, de ebola-epidemie, modderstromen
ten gevolge van ontbossing en alomtegenwoordige corruptie, behoort het nog steeds
tot de zwakste economieën ter wereld. Nog
steeds heeft driekwart van de bevolking
van Sierra Leone onvoldoende te eten. Nog
steeds zijn medische voorzieningen niet voor
iedereen toegankelijk. Nog steeds is scholing
niet vanzelfsprekend…

De komende maanden hopen we de
voltooiing en inrichting van het Educational Centre te kunnen realiseren. Dat zal
zeker nog moeite kosten! Ook het (betaalbare!) transport naar Freetown van o.a. de
generator en het operationeel krijgen van de
machines in de houtwerkplaats, staan hoog
op onze prioriteitenlijst.

Onze kleinschalige hulp is een druppel op
een gloeiende plaat. Toch willen we als
stichting graag doorgaan met onze projecten
en ons blijven inzetten voor mensen die in
troosteloze armoede leven. Graag doen wij
daarom weer een beroep op uw steun door
middel van gebed en financiële hulp.

In februari en maart
brachten felle verkiezingscampagnes veel
onrust en spanning in
het land. Op 7 maart zou
de zittende president,
Ernest Bai Koroma,
zijn plaats moeten
afstaan aan een nieuwe
kandidaat. Vanwege zijn grote inzet voor
het land was hij bij een groot deel van de
bevolking zeer geliefd. Men verwachtte dat
een partijgenoot hem zou gaan opvolgen.
Het bleek echter dat ongewoon veel
oppositie partijen ook een gooi naar het
presidentschap wilden doen.
Uiteindelijk werden de verkiezingen nipt
gewonnen door oppositiekandidaat Julius
Maada Bio, al eerder betrokken bij een
militaire staatsgreep. Wat zijn presidentschap Sierra Leone zal gaan brengen is nog
onduidelijk.

Uiteraard staan wij open voor al uw vragen
of suggesties. Informatie en foto’s zijn ook
te vinden op onze website:
www.stichtinghelpsierraleone.nl
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