
Geachte lezer,

Zoals gebruikelijk willen wij u, als Stichting 
Help Sierra Leone, in de maand december 
weer een update geven van onze activiteiten 
hier en in West-Afrika.

Op 28 september werden wij opgeschrikt 
door het verdrietige bericht dat Vincent 
Sesay, secretaris van de stichting in 
Freetown, was getroffen door een ernstig 
herseninfarct. Na een periode van hoop en 
vrees overleed hij op 6 oktober. We hebben 
veel met Vincent samengewerkt en kenden 
hem goed. Het was een integere rustige 
man, die ons tijdens onze bezoeken van al 
het nodige voorzag en ons op de hoogte 
hield van wat er speelde met betrekking tot 
de lopende projecten. We zullen zijn trouw 
en inbreng enorm missen.

Naast het verdriet heeft de familie ook 
meteen te maken met zorgen vanwege het 
wegvallen van de kostwinner…
Omdat Vincent ook pastor was van een 
baptistengemeente, was de belangstelling bij 
zijn begrafenis overweldigend.

Het Christian Educational Centre, dat 
gebouwd is op het stuk land dat we in bezit 
hebben, begint er steeds mooier uit te 
zien. Er wordt nog steeds gewerkt aan de 
afwerking binnenshuis, maar de buitenkant 
is gewit en ramen en deuren zijn geplaatst. 

Onze vrijwilliger Alimamy slaapt momenteel 
in het pand. Hij houdt toezicht op de 
compound en heeft zich toegelegd op het 
verbouwen van rijst. Dat levert hem voedsel 
en inkomsten op.
Daarnaast houdt hij nog steeds bijeenkom-
sten en bijbelstudies voor een groep mensen 
uit de omgeving.

Een watertank is nog niet geplaatst.
We overwegen een extra investering met 
betrekking tot de watervoorziening.
Er is een natuurlijke bron op het land 
die, naast het leveren van water voor de 
tank, misschien een mogelijkheid biedt 
om waterzakjes te vullen voor de verkoop. 
Aan schoon drinkwater is namelijk enorm 
behoefte. Op termijn zou dat inkomsten 
kunnen opleveren voor het onderhouden van 
materialen en terrein. We zijn bezig advies 
in te winnen.

De noodzaak neemt toe om het land te gaan 
omheinen. Het stichtingbestuur in Freetown 
heeft wel al bomen laten planten op de 
erfscheiding, maar dat biedt onvoldoende 
bescherming tegen ‘landjepik’ en ongewenst 
bezoek. In het Educational Centre en de 
Vocational School worden straks materialen 
bewaard die aantrekkelijk zijn om te stelen.
Tot nu toe waren we er niet in geslaagd 
een bevredigende kostenraming of offerte 
te krijgen vanuit Sierra Leone. We hebben 
daarom contact gezocht met BAM, ook 
werkzaam in Sierra Leone, over hoe het 
land te omheinen. Cement is enorm duur in 
Sierra Leone. Een stenen muur zou ongeveer 
125 dollar per strekkende meter kosten. En 
om dan 260 meter…  Hekwerk type Heras, 
kost rond de 40 dollar per paneel van 2x3 
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meter. Wanneer er vegetatie tegen de 
hekken wordt gezet, ontstaat er snel een 
ondoorzichtige afscheiding. We waren blij 
met deze suggestie!

En er was nog meer 
reden tot blijdschap: Na 
lang wachten is het ons 
eindelijk gelukt tegen een 
schappelijke prijs een groot 
aggregaat naar Freetown 
te laten verschepen! Op de 
werf van Holland Shipyards 
werd het gevaarte van roest 
ontdaan en geel geverfd. 

Ook is alles opnieuw 
geolied en nagekeken.
De generator zal stroom 
gaan leveren voor de 
houtwerplaats en mogelijk 
voor de hele compound. 
En deze keer geen 
excessieve kosten voor 
vervoer, want hij staat op 
wielen!
Het betekent hopelijk ook 
dat binnenkort de houtopleiding van start kan 
gaan. Mr. Kasim is aangetrokken om te gaan 
werken met 20 jongeren. Mr. Bangura, ook al 
betrokken bij ons landbouwproject, zal zich 
gaan bezighouden met regeltaken en rappor-
tages. 

We kregen bericht dat opnieuw acht vrouwen 
via de stichting een financiële ondersteuning 
hebben gekregen om te proberen iets op te 
zetten waarmee ze in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien. Het kleinschalige initia-
tief om vrouwen te ondersteunen met een 
microkrediet, blijkt nog steeds springlevend. 
Oorspronkelijk ging het om een lening van 
25 euro, die na drie maanden terugbetaald 
moest worden, waarna het bedrag aan een 
ander werd uitgereikt.
Inmiddels zijn de bedragen aangepast en is 
het systeem wat veranderd.
Maar het principe is goed aangeslagen!

De basisscholen die onder supervisie van 
Stichting Help Sierra Leone zijn gebouwd, 
draaien naar behoren. Salariëring van 
de docenten blijft een aandachtspunt, 
aangezien de overheid zich niet garant stelt 
voor de kosten.
Tot onze verrassing hoorden wij van het 
bestaan van de ‘ Foundation Help Sierra 
Leone Academy school’, in Lumpa Water.
Bestuursleden Nine en Marja hebben in 
2015 gesproken met een groep mensen 
die hun zorgen uitspraken over de scholing 
en opvoeding van kinderen die door ebola 
een of beide ouders hadden verloren. Ze 
wilden heel graag een school. Wij konden als 
stichting niet aan hun wensen voldoen, maar 
hebben een geldbedrag achtergelaten. Naar 
nu blijkt is met dat geld ruimte gehuurd. Er 
is alleen geen toilet… Uiteraard willen we ons 
best gaan doen dat probleem op te lossen!

Dank aan allen die ons materieel, financieel 
of met gebed steunen. Wij hopen u er weer 
van overtuigd te hebben dat uw giften goed 
besteed worden.

Wilt u meer informatie of heeft u tips of 
suggesties, neem dan gerust contact met 
ons op. Ook kunt u onze website raadple-
gen:www.stichtinghelpsierraleone.nl 

Mede namens het bestuur, goede feestdagen 
gewenst!

Marja van Helden 

Stichting Help Sierra Leone
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