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Narratief rapport van de Vastenaktie in de 
Andreasparochie, Heerlen samen met de stichting 
Taiama-Andreas 

Februari tot Juli 2016

1. Inleiding

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 voor het 2e jaar is: 112914.

 

Samira Halloway voert ook het 2e 
jaar het project in Kabala uit
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 Doelstelling in Sierra Leone: blijft uiteraard hetzelfde: 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 make en op te lossen.
Doelstelling in 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. Dit jaar zullen de kinderen skills leren waarmee zij zich beter 
kunnen behelpen.

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 basisscholen en middelbare scholen en bij een aantal 
activiteiten. 

We zijn nu in het 2e projectjaar van onze samenwerking met Defence for Children 
Sierra Leone. Meer informatie over Defence for Children op onze website: 
www.taiama-andreas.org

2. Beëindiging van ons 3 jarige samenwerkingsverband met het 
Bernardinuscollege in Heerlen

Viering in 
de Andreas 
kerk in 
Heerlen bij 
de start 
van de 
Vastenakti
e
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Marie José Brounen heeft een vruchtbaar gesprek gehad met Dhr. Henssen, 
rector van het Bernardinuscollege. We hebben volgens afspraak gedurende 3 jaar 
voor groepen leerlingen informatielessen verzorgd over Sierra Leone en de 
activiteiten van onze stichting. Bij de leerlingen benadrukten we dat ‘hulp’ een 
wederzijds gegeven is, gebaseerd op respect en het stimuleren van wat mensen 
ter plaatse kunnen doen en samenwerken in gelijkwaardigheid. Afspraak was dat 
na 3 jaar een nieuw project aan de beurt kwam. De lessen werden al die tijd 
verzorgd door Kelly Fofanah, Jacq Zenden en Marie José Brounen.

3. Contact rond kerstmis. Uit whats app gesprek:

‘Vrolijk Kerstfeest, ik ben niet dood gegaan, zeg God dank, ik ben niet dood 
gegaan.
Zo luidt het liedje dat op eerste kerstdag wordt gezongen. Mensen gaan de straat 
op en zingen en dansen. Een totaal andere beleving van het kerstfeest dan de 
onze…..Vlak voor Kerst ontvingen we dit bericht uit Sierra Leone. Het geeft de 
activiteiten weer van het afgelopen jaar en de plannen voor volgend jaar.

Dear Marie,
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Attached is the yearly presentation on every activity we did and also
what we plan to do next year. I will send a short clip on how the
children do their activities by early February.

The Children and I send our regards to everybody and wish you all a
Merry Christmas and Prosperous New Year.

Samira

4. Bijeenkomst Vastenaktie werkgroepen van het dekenaat Heerlen

Maandag 2 februari werd de Vastenaktie van het dekenaat Heerlen in het 
parochiezaaltje van de Andreasparochie geopend. Guus Prevoo van Vastenactie 
Nederland leidde de bijeenkomst. De Stichting Taiama–Andreas lichtte daarin het 
eigen doelen project voor kinderen in Kabala, Sierra Leone toe. 

5. Kelly Fofanah op de basisscholen in Landgraaf

Eind februari begin maart deed Kelly Fofanah ( een van onze bestuursleden) mee 
aan het project multicultureel van het Service gilde in Landgraaf. Doelstelling van 
dit project is bevorderen van onderling begrip, waardering en respect tussen ons 
en Nederlanders met een andere culturele achtergrond. Omdat deze doelstelling 
nauw aansluit bij onze doelstelling greep Kelly de uitnodiging om mee te doen aan 
en met succes. Er werd verteld over Sierra leone aan de hand van een foto 
impressie, er was een filmpje van een dag uit het leven van een 13 jarig meisje in 
Freetown en er werd zelfs een lied gezongen met als thema de eigen school 
uiteraard onder begeleiding van een echte Afrikaanse Djembé. De kinderen waren 
erg enthousiast en stelden veel vragen en ze kwamen tot de conclusie dat er toch 
ook veel overeenkomsten waren tussen Sierra Leone: de huizen die daar vaak met 
koeienpoep werden gebouwd staan hier ook nog: de oude vakwerkhuizen in 
Limburg werden opgebouwd uit een geraamte opgevuld met leem. Deze leem 
werd vermengd met urine van koeien of paarden; de leemvulling werd hierdoor 
versterkt
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6. Activiteiten in het kader van de vastenactie 2016

a Voorbereiding 2e project jaar
 Op 14 december bracht Abdul Manaff Kemokai, de directeur van Defence for 

Children Sierra Leone een bezoek aan onze stichting.
- We bespraken hoeveel Samira Halloway in korte tijd heeft bereikt met de

kinderen. Er is erkenning van overheden en andere instanties voor haar 
werk en er wordt ook daadwerkelijk naar hen geluisterd.

- De kinderen komen twee keer per week bij elkaar. Voor meer informatie 
hierover zie het verslag van september en oktober op de website..In januari 
van dit jaar, na de vakantie maakten de kinderen videofilmpjes met 
informatie. Een paar filmpjes hebben we laten zien na de viering bij de 
startzondag van de Vastenaktie. Een meisje sprak haar medeleerlingen toe 
bij het begin van het jaar over de manier van omgang bij seksueel geweld. 
Een jongen was in gesprek met een plaatselijke politieofficier.

- Verder hebben we gesproken over hoe kinderen hier en daar met elkaar in 
contact te brengen. Wellicht gaan de sociale media, facebook en whatsapp 
hierin een rol spelen. We hebben voorgesteld om ze brieven naar ons te 
laten schrijven: dat is later in het jaar ook gebeurd. 

- Na afloop van dit gesprek hebben we samen met enkele mensen van de 
stichting ‘Don’t forget the Children Eindhoven’ die ook een project in Sierra 

Het overleg 
met Abdul 
Manaff 
Kemoka92e 
van rechts)i 
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Leone hebben lopen en die Abdul van Leiden naar het zuiden hadden 
gebracht, van een Afrikaanse maaltijd genoten.

b. Zondag 6 maart 10.30 uur Woord – en communieviering bij de start van de 
vastenactie in de parochie. Samen met het koor ‘The Sound of Peace and 
Freedom’. De dienst werd geopend met het Sierra Leoonse  volkslied

 Er kwam een fototentoonstelling met Afrikaanse wijsheden in de gang naar de 
kerk.

.
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 Op zaterdag maakte Gerda Simons samen met dochter Sarah een heerlijke 
Afrikaanse pindasoep. Hiervoor vond er overleg plaats tussen Samira in 
Sierra Leone en Gerda in Nederland over de te gebruiken ingrediënten. Het 
recept volgt later in een apart bericht.

Pindasoep
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 In Kabala waren Samira en de kinderen druk in de weer geweest om 
filmpjes voor ons te maken om te laten zien waar ze mee bezig zijn.

 Tijdens de overweging in de viering werd een brug geslagen tussen de 
parabel van de verloren zoon en situaties die in een land als Sierra Leone 
voorkomen. 

 Gard Verstegen vertelde over het ontstaan en de noodzaak van het project 
in Kabala.

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

 Na de viering was er koffie, cake en de soep.

Koffie/ /thee en gebak verkoop
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In de kerk werd door Marie-José Brounen in de vorm van een power point 
presentatie meer informatie gegeven over Sierra Leone, Samira en de 
kinderen en we konden kijken naar de filmpjes die Samira en Defence for 
Children ons hadden gestuurd.

 In de koffiekamer was er een ‘2 voor 12’ quiz onder leiding van Jacq 
Zenden waarbij je je kennis over Sierra Leone kon laten zien 

Poiwerpoint presentatie Marie José Brounen
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 en in de huiskamer werd er onder leiding van Kelly Fofanah stevig 
getrommeld op djembe’s.



 Ons doel om weer mensen kennis te laten maken met Sierra Leone en haar 
volk en cultuur is ruimschoots bereikt en we kunnen terugzien op een 
mooie dag.
We deden een beroep om bij te dragen tijdens de Vastenactie zodat 
Defence for Children in Kabala haar mooie werk voort kan zetten.

7. Contact met basisschool  de Windwijzer
Jacq Zenden sprak met directrice van basisschool ‘de Windwijzer”. Afgesproken 
werd dat de school volgend jaar een aantal lessen wil laten verzorgen waarin alle 
aspecten van Sierra Leone aan bod komen. Daar is wel veel stof voor nodig; we 
maakten daar afspraken voor om dat te verzamelen.
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Besluit

Een mooie actieperiode, waarin we zoals voorheen 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. En voor degenen die het nog niet wisten: daar ligt Sierra Leone

8. Maandelijkse vergaderingen
In onze maandelijkse vergaderingen besteedden we veel aandacht aan de inhoud 
van het project en probeerden op de hoogte te blijven van de vorderingen. Dat is 
gezien afstand, mogelijkheden tot communicatie en cultuurverschillen niet altijd 
gemakkelijk. Door het projectplan opnieuw te bestuderen realiseren we ons hoe 
onze cultuur verschilt van de Afrikaanse cultuur. Dat is de aanleiding om Abdul 
Manaff Kemokai een aantal vragen voor te leggen waar we bij lezen van het 
projectplan geconfronteerd worden.
We maken ook plannen om in het najaar met een paar mensen het project te 
bezoeken. 
Heerlen, 00-00-2016

Gard Verstegen


