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Inleiding
Het jaar 2018 is in vele opzichten een druk en belangrijk jaar geweest voor de stichting. Geert
Bles heeft vanwege zijn leeftijd en gezondheid een stapje teruggedaan als voorzitter en
bestuurslid. Op de achtergrond blijft hij als adviseur bij de stichting betrokken. Geert stond aan
de wieg van de stichting. Goede vrienden uit zijn tijd in Sierra Leone speelden een belangrijke rol
daarin: Abu Brima en zijn echtgenote Gladys Gbappy-Brima. Met de stichting van Gladys
Womens Partnership for Justice and Peace werkten wij een aantal jaren samen. De visie van
Geert om niet van bovenaf zaken te op te leggen, maar om te zoeken naar een gelijkwaardige
samenwerking met de mensen in Sierra Leone is nog steeds ons uitgangspunt. Dit is heel
nadrukkelijk het geval bij ons huidige project met de jeugdgroep YAN in Kabala, Sierra Leone. Wij
zijn dankbaar voor zijn jarenlange inzet. Jacq. Zenden heeft zijn voorzittersfunctie overgenomen.

In juni 2017 hebben wij de samenwerking met Defence for Children International Sierra Leone
(DCI-SL) beëindigd en later in januari 2018 officieel afgesloten. Bij ons bezoek in februari 2017
bleek dat gedoneerde gelden niet volgens de begroting en het financieel jaarverslag waren
uitgegeven. De gelden voor o.a. huur voor een kantoor, motorfiets, benzine en reparaties waren
niet te traceren.
Op 17 augustus 2017 is het Youth Advocacy Network(YAN) van start gegaan. Dit is een project
ontstaan op verzoek van de groep jongeren in Kabala, die over was van het vorige project. Zij
vroegen ons om hen te blijven steunen.
Op 21 februari bezochten Marie-José en Jacq. Vastenactie in Den Haag om te bezien of
Vastenactie dit project kon ondersteunen. Omdat het project niet voldoet aan de voorwaarden van
Vastenactie voor eigen doelen projecten, was dit niet mogelijk. Dit houdt in dat we de extra
inkomsten van Vastenactie mislopen, waardoor we volledig afhankelijk zijn van gelden uit eigen
activiteiten.
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Organisatie YAN
De groep YAN bestaat uit 35 jongeren. Ze hebben een dagelijks bestuur
Dit bestuur bestaat uit:
- President
- Vice president
- Secretary general
- Financial secretary
- Organizing secretary
- Public relations officer

Sajor Jalloh
Fatu Sewenatu Mansaray
Amadu Wurie Shaw
Bangalie Mansaray
Dannette Thulla (sinds mei 2018)
Manty Mansaray

In hun wekelijkse meetings op zaterdag bespreken ze de projecten die op stapel staan en de
lopende gang van zaken, zoals de keuze en het doel van activiteiten, het benodigde budget, de
werkwijze en de taken. Onze begeleiding probeert daarbij te kostbare en niet werkzame zaken bij
te sturen, maar probeert het verder ook aan hen als een leersituatie over te laten. Ook proberen
ze de fut er in te houden bij leden die weinig inbreng hebben of vaak afwezig zijn. Alle leden
waren dit jaar 1x voorzitter van een wekelijkse vergadering. 15 YAN-leden zijn trouwe bezoekers
en zijn heel actief, van wie Sajor Jalloh verreweg het meeste sturende werk verricht. We
bespraken met hem dat het voor de continuïteit belangrijk is om zijn taken te spreiden, maar hij is
bang dat er anders veel werk niet of te laat gedaan wordt. Ook besturen en delegeren moet je
leren. Goed te merken is dat Afrikaans leiderschap geen democratische traditie kent en al snel
autoritair wordt. In de groep wordt dat soms ook zo ervaren. Tijdens het recente bezoek in
januari 2019 van Marie-José, Kelly Fofanah en Wouter is daarover met de groep gesproken.
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Aciviteiten in Kabala
Dit jaar is YAN hard aan het werk geweest Dit ging met vallen en opstaan, zoals dat bij ons ook
gaat. Wij werden constant met onze neus er op gedrukt dat de Afrikaanse cultuur veel verschilt
van de onze en vaker niet overeenkomt met onze logica. Dat vraagt veel tijd en aandacht vooral
van Marie-José die contactpersoon is. YAN maakt zich sterk voor de bewustmaking van het
belang van onderwijs, zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren naar school kunnen gaan. Hun
activiteiten zijn vooral gericht op thema’s als het voorkomen van meisjesbesnijdenis,
kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. Daarnaast strijdt de groep ook voor andere
kinderrechten in hun land Sierra Leone.

Faciliteiten
Het kantoor en inrichting.
Het kantoor werd in februari gehuurd voor 2 jaar.
Er was heel wat nodig om dit ingericht te krijgen. Meubels werden in Kabala besteld en gemaakt.
Ook basale benodigdheden zoals geluidsinstallatie, schoolboeken, telefoons, white board,
computers en een naaimachine. Een generator om stroom op te wekken kon worden
aangeschaft door de sponsor actie op basisschool De Windwijzer.
De telefoon van Owen Jones(de 72 jarige mentor van de groep en docent aan de Kabala
Secundary School) was gestolen. Owen Jones is een belangrijke schakel, die telefoon is hard
nodig.
Een telefoon voor Amadu werd gekocht. Hij is bestuurslid en het is nodig dat hij telefonisch
bereikbaar is. Nadrukkelijk is als voorwaarde daaraan verbonden dat de telefoon van YAN blijft en
dus geen persoonlijke schenking is. We hebben deze afspraak nu ook gemaakt voor andere
gebruikers situaties. Er worden geen materialen/gelden aan personen gegeven.

Schoolgelden.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 heeft de regering besloten dat het schoolgeld voor de middelbare
school bekostigd zal worden door de overheid. Wij ondersteunen nu leerlingen door middel van
een pakket waarin een uniform, schoenen, een rugzak, pennen en schriften zitten. Voor 20182019 gaat het om 10 YAN leden en 25 kwetsbare leerlingen in het middelbaar onderwijs. Tevens
krijgen 7 YAN leden schoolgeld voor het beroepsonderwijs zoals een opleiding computer kennis,
fashion, design and tailoring (kleermaker), elektricien of cateraar. Veel van de studenten die een
middelbare school diploma hebben gehaald vragen om ondersteuning om universitair onderwijs
te kunnen volgen. Onze stichting is veel te klein om daaraan bij te dragen. Onze doelstelling blijft
dus het mogelijk maken van middelbaar onderwijs en het daarna kunnen volgen van
beroepsonderwijs.

YAN farm.
De jongeren van YAN hebben sinds juli 2018 de beschikking over een stuk land bij Kabala
Secondary School. Hierop verbouwen ze allerlei groentes. Het doel hiervan is om de jongeren
wegwijs te maken in het bedrijven van de landbouw.
Zij deden een voorstel tot de aanschaf van gereedschappen en zaden.
Met deze farm willen we bereiken dat de jongeren de kneepjes van de landbouw leren maar ook
dat ze wat geld kunnen verdienen voor hun organisatie zodat ze in de toekomst op eigen benen
kunnen staan. Op dit moment werkt dit nog niet zo goed: niet veel jongeren zijn gemotiveerd om
echt hard te werken en de opbrengst valt tot nu toe tegen. Daarnaast wordt een deel van de
oogst gestolen en wordt er door dieren schade aangebracht, een moeilijk proces.
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De kinderrechten activiteiten
Februari, maart. Verkiezingen: actie voor geweldloosheid
YAN voerde een campagne om de verkiezingen zonder geweld te laten verlopen. Daartoe
hebben ze met andere jongeren in Kabala gesproken over het belang van stemmen en dat je
ondanks verschillende standpunten op vreedzame wijze met elkaar kunt discussiëren. Er werden
shirts gekocht, een banner gemaakt en een motor gehuurd. Ook was er 4x radiozendtijd
aangekocht voor een radiodiscussie. Na de succesvolle radiodiscussies hield YAN een straat
campagne om aan te dringen op geweldloze verkiezingen. De leden waren er tevreden over.

April en mei: De groep bezocht de dorpen Semamaya en Kondembaia
Twee maanden daarvoor was Amadu Wurie, de secretaris naar Semamaya gegaan om te kijken
hoe het ging en wat bleek, er was geen enkel kind op school. Er was feest in het dorp. De
aanleiding: jonge meisjes waren besneden en werden uitgehuwelijkt.
Maar YAN laat zich niet uit het veld slaan en brengt dus nu weer een bezoek aan het dorp om
met de dorpsoudsten en leraren te praten hoe de situatie te verbeteren en wat er nodig is om de
kinderen naar school te sturen. Meisjesbesnijdenis, onderwijs en het vermijden van
kinderhuwelijken ligt vanwege de traditie enorm gevoelig. YAN realiseert zich goed dat dit een
kwestie is van lange adem; eeuwenlange en vastgeroeste tradities kun je niet zo maar door
breken maar ze zeggen ook, je moet ergens beginnen.
Er werden schriften en potloden meegenomen om uit te delen. Ook werd er gekookt en samen
gegeten met dorpelingen. Ruim voor zo’n bezoek moet de Chief van het dorp wel daarvan in
kennis gesteld worden.

16 juni: De Day of the African Child.
Het thema van deze dag was: alle kinderen tellen mee voor een beter Sierra Leone. YAN heeft
een inbreng gehad door het schrijven van een statement over dit thema en het aangeboden aan
de plaatselijke autoriteiten:
Na een introductie geven zij de standpunten van YAN aan ten opzichte van kindhuwelijken,
teenager zwangerschappen, de geringe mogelijkheden van onderwijs, de positie van
gehandicapte kinderen en tegen FGM (vrouwelijke genitale verminking). Elk item voorzagen ze
van aanbevelingen.
Bij de bijeenkomst waren ook andere NGO’s zoals PLAN International en het provinciebestuur
aanwezig. De activiteit paste helemaal in doelstelling van YAN: het bevorderen van
kinderrechten en het tegelijkertijd leggen van contacten met andere organisaties.

11 October: De International Day of the Girl.
YAN bezocht het dorp Fadugu: 40 km van Kabala. Het doel was om ervoor te zorgen dat
mensen het belang van onderwijs, vooral onderwijs aan meisjes, in gaan zien. Dat lijkt een
onmogelijke opgave maar nu na een jaar kunnen we zeggen dat vanuit de dorpen die een jaar
geleden zijn bezocht, er toch meer kinderen naar school gaan en er zelfs een paar nu de
middelbare school bezoeken. Dit hoorde Sajor van het hoofd van de basisschool van Semamaya
village, het dorp dat zij samen met Marie-José, Kelly en Jacq. in 2017 ook bezochten.

Eindejaar activiteit
Het jaar wordt afgesloten met een op een oud/nieuw jaar feest lijkend feest. De plannen daarvoor
zijn altijd heel groots, maar we moeten toch vaak wijzen op de financiële consequenties: er wordt
al snel om geld gevraag nog meer te kunnen doen. Het is toch moeilijk om aan te geven dat ze
tering naar de nering moeten zetten en dat is een ander moeilijk leerproces. Maar er is op 31-12
goed feest gevierd op het kantoor van YAN. Kelly was daarbij aanwezig.
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De activiteiten van onze stichting in 2018 in Nederland.
Februari bezoek aan YAN. Marie-José, Kelly en Jacq.
Reisverslag 2018
Op 5 januari waren ze in de gelegenheid om naar Kabala te reizen. Die dag en ook de morgen
erna hebben ze samen met de groep op een rij gezet hoe het afgelopen jaar is verlopen en wat
de verwachtingen over en weer zijn voor de toekomst.
Je kunt dat splitsen in 4 zaken die ze het komende jaar moeten regelen om alles beter van de
grond te krijgen.
1. Een planning voor 2018 voor de advocacy activiteiten die gericht zijn op meer schoolbezoek
van kinderen/ meisjes.
2. Voortzetting van het betalen van schoolgeld aan jongeren uit de groep die dat niet kunnen
betalen. (.Na de verkiezingen heeft de nieuwe president het schoolgeld afgeschaft: zie verder in
dit verslag. Er zal in het 2018 ook gekeken worden naar de nood aan schoolboeken
3. Faciliteiten waar langzaam behoefte aan komt zoals het huren van een ruimte, kantoor of plek
om samen te komen en deze plek zal dan ook moeten worden voorzien van bijvoorbeeld tafels en
stoelen. Dat is gebeurd: zie verder in dit verslag.
4. Het genereren van inkomsten om de groep op den duur onafhankelijk te maken, gedacht wordt
hierbij aan het maken en verkopen van disposable maandverbanden en het verbouwen van
groente. Zie ook hiervoor verder in dit verslag.
Voor dat laatste heeft een oom van Sajor al een stuk grond ter beschikking gesteld en Owen
Jones, de oude leraar van Kabala Secundary School, heeft aangeboden om de jongeren de
kneepjes van de landbouw te leren. Zo kunnen ze skills leren die ze ook in hun verdere leven
kunnen gebruiken.
Bij de volgende vergadering waren ook 2 ouders aanwezig. Zij vertelden hoe blij ze waren dat
deze groep zo’n goede eenheid begint te vormen. De moeder van Fatu zei dat als er in
september geen schoolgeld was geweest voor enkele kinderen, zij er zeker van was dat vooral de
meisjes dan al getrouwd waren omdat het betalen van schoolgeld en het onderhouden van
kinderen vaak een te grote financiële belasting voor de (eenouder) gezinnen. Daarnaast hebben
de kinderen doordat ze schoolgeld ontvangen en niet of minder te hoeven werken en daardoor
meer tijd gehad om te studeren.

17 juni parochie dag bij gelegenheid van ‘the Day of the African Child’ in de Andreaskerk
Juni Day of the African Child Andreas
Na de viering was er een Power Point presentatie vertoond over ons project toegelicht door
Marie-José. Er was Afrikaanse muziek, kinderspelen zoals Afrikaanse kinderen ze met eenvoudig
speelgoed spelen en hapjes uit Afrika.
De dag was een succes. Er was een grote opkomst en aan het einde van de dag waren de
jampotjes gevuld; de zaden en het tuingereedschap konden worden gekocht. Dank aan alle gulle
gevers en vooral ook dank aan Philip die de potjes bewaakte en in de gaten hielp hoe de stand
van zaken was. Hieronder foto’s van deze prachtige dag.
Dit was de maand dat het landbouwproject startte om in de toekomst geld te verdienen maar ook
om de kneepjes van het vak beter te leren start onze groep een landbouwproject.
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Eind september, begin oktober. Basisschool de Windwijzer.
Lessen basisschool de windwijzer
De eerste 2 weken van oktober gaven we gastlessen in alle groepen. Marie José en Kelly vooral
de inhoud, maar er waren steeds bestuursleden aanwezig. De lessen gingen over het leven van
leeftijdsgenoten in Sierra Leone. De thema’s waren aangepast aan het niveau van de groepen
Thema’s voor de verschillende groepsniveaus zijn:
groep 1 en 2: wat is er te zien in een Afrikaanse keuken.
Groep 3 en 4: naar school in Sierra Leone.
Groep 5 en 6: het dagelijks leven in Sierra Leone.
Groep 7 en 8: het dagelijks leven, geschiedenis en aardrijkskunde.
Op 12 oktober openen we met z’n allen de dag op de speelplaats met een gezamenlijk
ingestudeerd Afrikaans schoollied waarna iedereen op 12 oktober een sponsortocht liep.
Een hele mooie opbrengst. Met dit bedrag zorgden ze er o.a. voor dat er een tweede kruiwagen
komt en meer gereedschap om het land te bewerken waardoor er meer mais en andere
gewassen verbouwd kunnen worden. En dat alles doen de kinderen daar zelf na schooltijd! Er
kan zelfs een generator aangeschaft worden die stroom opwekt. Dat is heel wat voor Kabala waar
maar heel weinig mensen stroom hebben.
Daarbij waren we onder de indruk over de ontvangst op school en de aandacht en echte
interesse op alle niveaus. Ook de aanwezigheid van heel wat ouders op de vrijdagmorgen voor
de sponsorloop was indrukwekkend.

4 oktober, Bernardinuscollege, Franciscusdag
Marie-José bemande een stand met informatie wetenswaardigheden over Sierra Leone en ons
project. Ze verkocht ook armbandjes. De leerlingen waren erg geïnteresseerd en ook diverse
leraren waren enthousiast.

Overige activiteiten
De maandelijkse vergaderingen: een bloemlezing:
-

-

-

-

-

-
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Maken en verkopen van disposable maandverbanden. Meisjes kunnen in die tijd niet naar
school. Wij zochten naar mogelijkheden om daar zelf voorzieningen voor te maken, o.a. door
hun een naaimachine te laten kopen om die voorzieningen zelf te maken.
De jongeren willen steeds een motorfiets. Dat lost hun problemen met verplaatsing niet op.
Daarom is daar nu geen geld voor vrijgemaakt. We kijken naar wat er binnen de groep nodig
is.
Een nieuwe telefoon bij verlies of gestolen worden van hun telefoon honoreren we niet. De
groep (Sajor) heeft 1 telefoon vooral om met ons te communiceren, deze is gestolen, wij
kopen niet 'zomaar' een nieuwe. Uiteindelijk lossen ze dat ook zelf op.
Wij moeten oppassen voor ‘corruptie’. Ongemerkt sluipt dat in Afrika binnen. Zo bij ons hier
ook gebeurt. Van te voren al bedragen toe zeggen werkt dat in de hand: daarom stellen we
pas een geld bedrag ter beschikking na een goede begroting en de besteding moet daarna
verantwoord worden. Boekhouden is voor YAN nog erg moeilijk
Er zijn zorgen voor het generen van gelden bij ons. Het komend jaar zal niet zo veel kosten
als vorig jaar omdat veel zaken zijn aangeschaft die eenmalig zijn: meubilair, generator. Toch
is er veel geld nodig. De extra steun van de Vastenactie is er niet meer. Naast deze financiële
zorgen blijven we toch steeds bezig met bewustwording
Storten we geld op hun eigen bankrekening of doen we dat via de Wester Union Bank. Geld
op de eigen bankrekening kwam niet aan: uiteindelijk is er en na veel lobbyen toch een deel
van dit bedrag op die rekening gekomen. De oorzaak was dat hun bankrekening geen
internetbank is. Ondanks de vaak te hoge koers en de kosten blijven we daarom toch geld via
de Western Union Bank overmaken. De plaatselijke rekening wordt wel aangehouden voor

-

eigen gebruik van YAN
Er is veel overlegd over het landbouwproject en dit blijft nog altijd zorgelijk. De uitvoering komt
op betrekkelijk weinig jongeren neer, de productie is nog gering en er is veel verlies door
plagen en diefstal.

Berichten parochieblad
In de loop van dit jaar is er 4x een bericht aangeleverd voor het parochieblad. Naast de overige
informatie blijft het toch een probleem om de mensen in de parochie voldoende op de hoogte te
houden. Veel informatie die wordt gegeven blijft slecht in het geheugen bewaard.
De website
De website is dit hele jaar steeds bijgewerkt. Alle activiteiten in Kabala zijn daar terug te vinden
met foto’s die het land met zijn bewoners en kinderen laten zien. Maar ook met de activiteiten die
wij hier ondernemen. Jammer genoeg wordt ook de website door weinig mensen uit de parochie
bezocht. Een gedeelte van de mensen uit de parochie weet dat mogelijk niet of is niet gewend
naar websites te kijken.

Tenslotte
We willen iedereen bedanken die ons in het afgelopen jaar heeft gesteund. Zonder uw steun
hadden we het afgelopen jaar niet tot een van de succesvolste kunnen maken in het 10 jarig
bestaan van onze stichting.
•
•
•
•

Dat geldt op de eerste plaats voor de parochianen die vooral door middel van
kerkcollectes bijdragen en voor hen die incidenteel of periodiek op onze rekening geld
overmaken.
Stichting Mia Keulaerds Fonds voor hun donatie vooral om studeren mogelijk te maken
De Frans Gijzels stichting voor hun donatie die besteed is aan the International Day for
the Girls.
Leerlingen en team van Basisschool de Windwijzer voor hun aandacht en de
sponsortocht. Hun bijdrage is besteed aan het landbouwproject en de generator.
Leerlingen en docenten van het Bernardinuscollege voor de bijdrage bij de Franciscusdag.

Heerlen, 11 februari 2019.
Gard Verstegen
Penningmeester stichting Taiama-Andreas
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