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Geschiedenis Stichting Taiama-Andreas
Het idee van Stichting Taiama-Andreas is ontstaan tijdens gesprekken van parochianen van de Andreasparochie te Heerlen met het
pastorale team hoe naast een invulling te geven aan diaconie in de parochie (een van de speerpunten van de Andreas Parochie),
hier ook over de grenzen vorm aan te geven.
Pater Geert Bles SMA had en heeft vele vrienden in West-Afrika en met name in Sierra Leone die ter plaatse werken aan de
wederopbouw van hun land. Het was dan ook niet meer dan logisch dat men ervoor koos om daar een steentje aan bij te dragen.
In 2007 werd Stichting Taiama-Andreas opgericht; onafhankelijk van de parochie maar met een duidelijke link naar de parochie.
Vergaderingen worden in de parochie gehouden en vele parochianen zijn nauw verbonden met de stichting en zetten zich hiervoor in.
De naam van de stichting verwijst naar de Andreasparochie maar ook naar het dorp Taiama in Sierra Leone; het dorp van waaruit het
eerste project in Sierra Leone als een zaadje ontstaan is en in rap tempo verder groeit.
Vanaf 2007 heeft Stichting Taiama-Andreas vrouwen- en kindergroepen financieel ondersteund.
Vanaf september 2017 werken we samen met een nieuwe groep jongeren in Kabala, in het noorden van Sierra Leone.
De naam van deze groep is the Youth Advocacy Network. Deze groep is in het plaatsje Kabala geregistreerd als CBO, community
based organization.
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Visie, missie, strategie
De stichting bestaat uit een groep van mensen die, geraakt door de nog altijd koloniale/superieure houding van de Europeaan ten
opzichte van de mensen in Afrika, zich wil inzetten voor een relatie van gelijkwaardigheid (partnership) met mensen in Sierra Leone
om samen met hen te bouwen aan gerechtigheid en vrede.
Onze visie is:
dat niet wij hier maar de mensen in Sierra Leone zelf de deskundigen zijn bij uitstek om een samenleving te creëren waarin rechten
van met name vrouwen, kinderen en jongeren gerespecteerd worden.
Onze missie is tweeledig:
(a) bij de mensen in ons land te werken aan de bewustwording dat mensen in Afrika de bewogenheid, de interne kracht en de
deskundigheid hebben om hun problemen zelf op te lossen, en
(b) dat wij hen daarbij niet moeten bevoogden of betuttelen, maar dat we hen helpen om hun initiatieven te verwezenlijken door
hier activiteiten te ondernemen en te bemiddelen bij donororganisaties.
De strategie van de stichting is:
(a) het onderhouden van intensieve communicatie en het entameren van directe contacten met mensen in Sierra Leone en daarbij
horen ook regelmatige bezoeken aan de projecten.
(b) het ondernemen van activiteiten in parochies, scholen en gemeente en
(c) het zich in zetten voor financiële ondersteuning, die de lokale bevolking nodig heeft om hun projecten te verwezenlijken.
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Youth Advocacy Network (YAN)
Kabala, Sierra Leone

Kantoor

Plan 2019

Kinderrechtenactiviteiten
2200 euro
Maart/ April
Bezoek 2 dorpen promoten onderwijs
600 euro
16 juni
Day of the African Child (DAC)
500 euro
Einde(school)jaarsactiviteit 200 euro
11-oktober
International Day of the Girl (IDG)
500 euro
3-december
International Day of Persons with
Disabilities (IDPD)
400 euro

School ondersteuning
1100 euro
Basispakket 35 middelbare scholieren
uniform/ schoenen/ rugzak / 5
pennen/ 5 schriften
30 euro p.p. p.j.

Beroepsonderwijs/ duurzaamheid
1100 euro
Landbouw project
Gestart juni 2018
Aanschaf zaden en gereedschappen
200 euro
Naaimachineproject
Gestart januari 2018
Aanschaf 2e naaimachine 100 euro
Beroepsonderwijs 10 YAN leden
80 euro p.p. p.j.
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Toelichting
Algemeen
Stichting Taiama-Andreas ondersteunt The Youth Advocacy Network in Sierra Leone, West Afrika.
Deze groep bestaat uit 35 jongeren tussen de 14 en 25 jaar oud. Zij worden ondersteund in hun mensenrechtenactiviteiten en
scholing.
Het kantoor is de basis van YAN, elke week op zaterdag, vergaderen de leden van YAN hier.
In het kantoor staan meubels, een generator, een naaimachine, een computer en de gereedschappen voor de farm. In het kantoor
bevinden zich ook de schoolboeken voor de onder- en bovenbouw van de middelbare school.
Bij de aanschaf van de generator is er een bedrag verstrekt voor benzine. Daarna is YAN zelf verantwoordelijk voor de kosten van
benzine en reparaties.

Kinder-, jongerenrechten activiteiten
YAN organiseert door het jaar activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van kinder-jongerenrechten. Hierdoor raken leden
bedreven in het organiseren van evenementen en komen ze in contact met autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de kinderjongerenrechten in hun regio. Ze leren op te komen voor hun rechten en leren om deze rechten te verwoorden naar officiële
instanties. Voor een mooi voorbeeld kunt u op onze website kijken naar het positionpaper van de Day of the African Child 2018 (
taiama-andreas.org/over-hen/ verslagen)

Schoolondersteuning
Vanaf september 2018 ondersteunt stichting Taiama-Andreas 25 kwetsbare jongeren in Kabala door ze een basispakket te geven.
Deze kinderen worden geselecteerd op de grote middelbare scholen van Kabala t.w. Loma Secondary School, Kabala Secondary
School, Ahmadiyya Muslim Secondary School, Kabala Secondary School for Girls en Yogomaia Junior Secondary School. Daarnaast
krijgen ongeveer 10 YAN leden dit pakket. Schoolboeken zijn aanwezig op het kantoor van YAN. Hier kunnen jongeren studeren. Het
doel is om deze jongeren te helpen tot aan hun eindexamen.
N.B. Er mag maar een keer herexamen worden gedaan. Er worden geen jongeren meer van privé scholen ondersteund.
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Beroepsonderwijs/ duurzaamheid.
Voor het landbouwproject is in 2018 een basis gelegd door gereedschap, kunstmest en zaden aan te schaffen. De grond voor het
project bevindt zich op het terrein van Kabala Secondary School en is door de school ter beschikking gesteld. Het doel van dit project
is om jongeren het bedrijven van landbouw aan te leren en om met de opbrengst (op den duur) het onafhankelijk worden van YAN
vorm te gaan geven. In principe moet iedereen binnen YAN zijn/ haar steentje bijdragen aan het landbouwproject.
Er is een dependance van FAWE - Forum for African Women Educationalists - in Kabala waar zowel jongens als meisjes
beroepsonderwijs kunnen volgen, kosten 80 euro per leerling per jaar. De bedoeling is dat indien een jongere een microkrediet krijgt
om dit beroepsonderwijs te volgen, hij/ zij dit microkrediet, wanneer hij/ zij er zijn brood mee kan verdienen, binnen 3 jaar terug stort
op de rekening van de groep zodat andere leden ook een cursus kunnen volgen.
In 2018 is een naaimachine en zijn stoffen/ schaar/ naalden en draad aangeschaft. Hiermee kunnen leden die interesse hebben het
vak leren. Eventueel kan men een cursus fashion/ design/ tailoring gaan volgen bij het instituut FAWE in Kabala.
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Stappenplan Stichting Taiama-Andreas
In januari 2019 zullen 2 bestuursleden van Stichting Taiama-Andreas weer een bezoek brengen aan de jongerengroep om te kijken
hoe het met hen gaat. Er zal dan ook gesproken worden met de lokale autoriteiten en met leraren van de betreffende middelbare
scholen. Er wordt gekeken naar vorderingen van studenten en de impact van de mensenrechten activiteiten.
Tijdens dit bezoek zullen er opnieuw video- opnames en foto’s worden gemaakt die gebruikt worden tijdens de fondsenwerving.
Fondsenwerving gebeurt door het geven van lessen aan middelbare en basisscholen. Vastgekoppeld of aansluitend aan deze lessen
volgt er een sponsortocht door de kinderen/ jongeren.
Jaarlijks houdt Stichting Taiama-Andreas twee actiedagen in de Andreasparochie. Er zijn op die dag tentoonstellingen en lezingen over
het leven in Sierra Leone. Tijdens deze dagen wordt er geld ingezameld voor een specifieke activiteit van het Youth Advocacy Network.
Verder vraagt Stichting Taiama-Andreas jaarlijks subsidie aan bij de Keulaertsstichting en in 2018 voor het eerst bij de Frans
Gijzelsstichting.
Van het Youth Advocacy Network wordt er na elke activiteit of uitgave verwacht dat zij verslag doen en de bonnetjes van de betaalde
of gekochte zaken inleveren. Deze verslagen zijn terug te vinden op de website onder activiteiten YAN.
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Contact gegevens
Stichting Taiama-Andreas
Secetariaat
Mevrouw E. Claassens
Fransiscusweg 43
6416 ET Heerlen
Email:
Website:

info@taiama-andreas.org
taiama-andreas.org
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