
 

 

  

Narratief rapport van de Vastenaktie in de Andreasparochie, 

Heerlen samen met de stichting Taiama-Andreas.          

februari tot juli 2015 

Projectnummer Landelijke Vastenaktie: 111996 

De stichting Taiama-Andreas en de Andreasparochie voeren samen met Landelijke Vastenaktie voor 

Defence for Children, Sierra Leone het project:’ Strengthening Children en Youth’, in Kabala, Noord 

Sierra Leone uit. Het projectnummer van de landelijke Vastenaktie is: 111996. 

  

 

 

 

 
 

Voorbespreking van het project met Abdul 
Manaff Kemokai, Leider Defence for 

Children, Sierra Leone. 
 

Samira Halloway voert het project in Kabala uit 



 

 

                
Doelstelling Sierra Leone: het weerbaar maken en organiseren van kinderen in Kabala, Sierra Leone, Zij 
leren de plaatselijke problemen gezamenlijk te inventariseren en via counsels met de lokale en 
landelijke overheid bespreekbaar te maken en op te lossen. 

  

 

  

Doelstelling Nederland. De cultuur van Sierra Leone, de Afrikaanse manier van leven en denken dichter 

bij de mensen in Nederland te brengen om zo te laten zien dat het streven naar een betere wereld voor 

iedereen op verschillende manieren kan. 

 
Stichting Taiama-Andreas is nauw verbonden met de St. Andreasparochie in Heerlen en in de  
Vastentijd ligt dan ook hier de nadruk op activiteiten om geld in te zamelen voor het project. 
Tegelijk geven wij voorlichting over het project in Kabala, Noord Sierra Leone aan bv groepen leerlingen 
van een basisschool en middelbare school.  
 

Kinderen bezig met uitvoeren van projecten van Defence for Children  

 



 

 

  
 

 

Dit is een nieuw project met een voor ons nieuwe organisatie. Defence for Children is een internationale 

organisatie die in meerder landen werkt. Elk land is self supporting en voert zijn eigen projecten uit. De 

internationale organisatie ondersteunt hen. Meer informatie vindt u op www.taiama-andreas.org 

Activiteiten 

1. Maandag 2 februari werd de Vastenaktie van het dekenaat Heerlen in het parochiezaaltje van 

de Andreasparochie geopend. De Stichting Taiama–Andreas lichtte daarin het eigen doelen 

project voor kinderen in Kabala, Sierra Leone toe.  

 

2. Op 1 maart was de start van de Vastenaktie in de parochie. Tijdens de viering werd het project 

toegelicht. Na de viering verkochten de kinderen zelf geknutselde werkjes voor de Vastenaktie. 

Er werden PowerPoint presentaties over Sierra Leone vertoond. 

 

3. Bij de parochianen werd huis aan huis een folder rondgebracht. Daarin werd het project 

omschreven en een bankgironummer voor de Vastenaktie vermeld. Ook op de rekening van de 

stichting kwamen giften binnen. 

 

Viering Palmzondag in de kerk van de Andreasparochie in Heerlen. 
Het Vastenaktie project stond hierbij centraal 

 



 

 

4. De Stichting Wereldwinkel Heerlen die haar winkel in het Centrum van Heerlen heeft opgeheven 

heeft naar aanleiding van haar jarenlange samenwerking met de parochie besloten het 

exploitatie overschot aan de ze Vastenaktie van onze parochie toe te kennen. 

 

5. Marieke organiseerde met haar basisschool in Klimmen ”Ummer Klumme’ een sponsortocht 

waarbij de leerlingen met veel enthousiasme hebben meegedaan. 

 

 

 
 

6. Eline en Jacq waren in basisschool ‘de Windwijzer”. Ze vertelden over Sierra Leone en maakten 

de kinderen enthousiast voor het project en de sponsortocht op Palmzondag 

 
 

 

 

 



 

 

7. Op Palmzondag waren er activiteiten in de parochie. Een foto wandeltocht viel voor het grootste 

deel on het water. Dat was jammer vanwege de voorbereiding.  

 

   

  

Er werd ook uitleg over het nieuwe project gegeven, dat wij samen met Defence for Children 

uitvoeren. Er was Afrikaanse soep, veel bakproducten van de vrijwilligers van de parochie en 

knutselwerkjes van de kinderen. Afrikaanse instrumenten konden bespeeld worden. Het was een 

heel geanimeerde bijeenkomst. 

 

 De 

kinderen maakten een Palmpasen 

 

8. Kelly, Marie José en Jacq gaven tijdens de vastentijd lessen op het Bernardinuscollege in 

Heerlen. De leerlingen liepen op Goede vrijdag een sponsor tocht. Opvallend was hoe betrokken 

de kinderen reageerden.  

 



 

 

  
Post tijdens de sponsor tocht op Goede vrijdag met leerlingen van het Bernardinuscollege 

 

9. De stichting werd ook betrokken bij de jaarlijkse sponsoractie van het Bernardinuscollege op 

Franciscus dag(4 okt). Ook toen werden er door bovengenoemde mensen lessen gegeven aan 

een aantal klassen. Op de dag zelf weerden in de school djembe sessies uitgevoerd en er was 

een informatiestand.. 

Een mooie actieperiode, waarin we naast de vraag om gelden voor het project toch veel aandacht 

probeerden te besteden aan de inhoud en het doel van het project. Vooral bij activiteiten waarbij 

kinderen betrokken waren.  

Het afgelopen jaar was er veel werk: we beëindigden onze samenwerking met WPJP in Bo. We zochten  

vooral via bestuurslid Kelly Fofanah naar een geschikt project in Kabala, Noord Sierra Leone. Door de 

hulp van Angelique Zonneveld van Cordaid, die Sierra Leone goed kent, kwamen we in contact met 

Defence for Children. De ideeën en de werkwijze van deze stichting kwamen goed overeen met de 

manier waarop wij graag werken. Ze schreven een projectplan, dat door ons en Vastenaktie werd 

geaccepteerd. Het project is rond april 2015 gestart.  

 



 

 

Het geheel werd besproken en georganiseerd tijdens onze maandelijkse vergaderingen. 

   

 

Door deze zoektocht is het project echt iets van ons zelf geworden: daardoor komen Sierra Leone en wij 

weer wat dichterbij elkaar. De afstand tussen ‘daar’ en ‘hier’ kan weer iets kleiner worden.  

Heerlen, 08-07-2015 

 

Rechts: Kelly Fofanah, afkomstig uit Kabala, Sierra Leone 

 


