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Inleiding 
 

2019 zou voor Stichting Taiama-Andreas een spannend jaar worden. 

Na in 2018 samen met de Youth Advocacy Network (YAN), een structuur te hebben 

opgezet, is het nu tijd om te kijken of we de groep al een beetje kunnen los laten; het is 

immers de bedoeling dat de steun die wij geven, op zijn minst gedeeltelijk, overbodig 

wordt. 

Die structuur bestaat uit een gehuurd kantoor met faciliteiten waar de groep een keer 

per week op zaterdag bij elkaar komt en een bestuur dat lijnen uitzet en belangrijke 

beslissingen neemt. Er is een adviseur in de persoon van de gepensioneerde leraar 

Owen Jones. En er is een bankrekening voor YAN bij de Union Trust Bank in Kabala waar 

het geld dat op de farm is verdiend en dat over is van activiteiten kan worden gestort. 

Verder is er een groep van 25 kwetsbare kinderen verdeeld over de 5 grote middelbare 

scholen en 5 basisschoolleerlingen die gesteund worden om naar school te kunnen 

gaan. 

In 2019 hebben we deze structuur nog iets verder uitgebreid. 

Voor Stichting Taiama-Andreas is het een relatief rustig jaar geweest met iets minder 

activiteiten, we vonden dat we financieel het niet slecht hadden en gezien het gegeven 

dat we niet te veel geld meer naar Sierra Leone wilden sturen was er ook geen noodzaak 

om grote inzamelingsacties te houden. Wel hebben we presentaties gegeven om onze 

sponsoren en de parochianen van de Andreaskerk op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen in Kabala. 
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Stichting Taiama-Andreas 
 

Stichting Taiama-Andreas (STA), een stichting nauw verbonden met de Andreas Parochie 

in Heerlen, bestaat uit een groep enthousiaste mensen die samen met een dertigtal 

jongeren, the Youth Advocacy Network (YAN) in Sierra Leone, West Afrika, werkt aan 

kinderrechten in Sierra Leone. Hiervoor hebben wij intensief contact, via whatsapp en 

telefonisch, met de jongeren van YAN om te overleggen wat zij nodig hebben om hun 

schoolcarrière goed af te sluiten en hun activiteiten te realiseren. 2019 is het jaar 

geweest waarin we hebben geprobeerd  de jongeren van de YAN duidelijk te maken dat 

zij niet alleen maar afhankelijk moeten zijn hulp uit het westen. 

Een keer per maand vergadert STA in de woonkamer van de parochie. In Nederland 

geven we voorlichting op scholen en in de parochie over het leven in Sierra Leone. 

Daarnaast organiseren we activiteiten of doen aanvragen om geld in te zamelen voor de 

jongeren van YAN zodat zij op hun beurt hun activiteiten en studiemogelijkheden 

kunnen verwezenlijken. 
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Activiteiten STA  
Januari bezoek aan YAN 
In januari 2019 hebben Kelly Fofanah en Marie-José Brounen een bezoek gebracht aan 

de jongeren in Kabala. Er werd een bezoek gebracht aan alle middelbare scholen waar 

STA kinderen sponsort.  

Elke middag was er een ontmoeting met YAN. Allereerst werd de laatste hand gelegd 

aan het faciliteren van het kantoor: er kwamen een laptop, whiteboard en een 

boekenkast voor de gesponsorde schoolboeken. De meegebrachte Sjoelbak bleek, ook 

na ons bezoek, een groot succes! 

Het jaar 2018 werd geëvalueerd. Goed was het om de jongeren een overzicht te laten 

zien van de bedragen die er in 2018 zijn geschonken; hierbij ontstond verbazing en bij 

sommigen soms zelfs ongeloof. Het was goed om hierover te praten en over en weer 

onduidelijkheden te verhelderen en verwachtingen uit te spreken. 

Kelly en Marie-José hebben ook de YAN farm bezocht. Een project om de jongeren de 

kneepjes van het landbouw bedrijven te leren maar ook om te kijken of ze op deze 

manier een bijdrage zouden kunnen leveren aan het in de toekomst een beetje 

onafhankelijk te worden. Helaas is gebleken dat de animo en mogelijkheden van 

sommigen om op de farm te werken te wensen over liet en dat het werk daardoor op de 

schouders van maar een paar mensen kwam. Voor meer informatie over het bezoek aan 

YAN kunt u lijken op onze website: https://taiama-andreas.org/category/reisverslag-

2019/ 

Voor deze reis is door Stichting Taiama-Andreas een ticket ( in 2018 geboekt) betaald en 

de activiteiten met YAN, inclusief de aanschaf van een aantal schooltassen en de 

boekenkast zijn betaald uit een gift van een handwerkclub uit Landgraaf. 

 

27 januari Prestatie reis januari 2019 
Op 20 januari was er een diapresentatie over de reis naar Sierra Leone. 

Dit gebeurde na de zondagse viering in de Andreaskerk. Er waren een 50 tal 

belangstellenden. 

April Geen activiteit maar een gift door activiteiten in het verleden. 
In april kregen we het bericht dat een gedeelte van de opbrengst van de sponsortocht 

van het Bernardinuscollege ten goede zal komen aan de activiteiten van YAN. Met het 

Bernardinuscollege hebben al jarenlang een band. In het verleden hebben we hier 

voorlichtingslessen gegeven, een stand gehad op de Franciscusdag en workshops 

djembé spelen verzorgd. 

  

https://taiama-andreas.org/category/reisverslag-2019/
https://taiama-andreas.org/category/reisverslag-2019/
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17 juni Dag Kijken met andere ogen in het kader van de Day of the African Child. 
Op 17 juni heeft STA in de Andreaskerk de dag met het thema “Kijken met andere ogen” 

georganiseerd.  

Er was een presentatie over wat wij kunnen leren van de Afrikaanse cultuur en wijze van 

leven te lezen op onze website of in de link https://taiama-andreas.org/wp-

content/uploads/2020/04/Kijken-met-andere-ogen.pdf. 

Daarna naar buiten waar op het plein in het zonnetje genoten kon worden van Afrikaans 

eten en er een wandelingetje kon worden gemaakt door de tuin rond de kerk waar 

Afrikaanse attributen uit het dagelijks leven waren uitgestald. In de kerk was een rek 

met kleding uit Afrika waaronder Ronko, een geweven stof die je beschermt tijdens 

gevechten en tegen hekserij. Op het plein kon men trommelen en waren er items 

gemaakt van Afrikaanse stoffen te koop. 

28 september deelname Partindag/ Wilde Ganzen 
In september hebben 3 leden van STA deelgenomen aan de Partindag van Wilde 

Ganzen. 

Het was goed om in workshops anderen te leren kennen die zich bezig houden met 

particuliere initiatieven (PI) in ontwikkelingslanden. 

We luisterden naar de indrukwekkende lezing “Brillante mislukkingen” en in de 

workshops kwamen we er o.a. achter dat er maar weinig PI werkzaam zijn in Sierra 

Leone, het moeilijk is om gericht te werken naar een exitstrategie en wij, vergeleken met 

anderen, wel heel veel controle uitoefenen bij de jongeren in Sierra Leone. Daar staan 

wij nog steeds achter. Verder was het een eyeopener die wij zeker met YAN willen delen 

dat, als zij (financiële)  bijdrage van stakeholders uit Kabala willen verwachten, zij op de 

eerste plaats iets te bieden moeten hebben aan de mensen in Kabala/ Koinadugu 

District. 

Oktober inzamelen Engelstalige boeken. 
In oktober deden we via Facebook een oproep om tweede hands boeken te doneren om 

mee te nemen op onze volgende reis. Aan deze oproep werd massaal gehoor gegeven; 

het resultaat was dat we 85 boeken in ontvangst mochten nemen, Engeltalige literatuur 

voor verschillende leesniveaus, romans, kinderboeken en door de Stichting werden er 

boeken uit de Afrikaanse literatuur gekocht. 

 

  

https://taiama-andreas.org/wp-content/uploads/2020/04/Kijken-met-andere-ogen.pd
https://taiama-andreas.org/wp-content/uploads/2020/04/Kijken-met-andere-ogen.pd
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Ondersteunen van de activiteiten van YAN 
4 mei national cleaning day 

Onze boodschap om ook activiteiten te organiseren die niet altijd (veel) geld kosten 

resulteerde erin dat er op 4 mei door YAN als groep werd deelgenomen aan de national 

cleaning day. Een keer per maand op de eerste zaterdag van de maand wordt de 

bevolking opgeroepen om huis en directe omgeving (straat) schoon te maken. Deze 

activiteit heeft niet meer dan wat drank gekost (vanuit de bankrekening van YAN 

betaald) en was een gezellige dag waarop YAN iets betekende voor de gemeenschap 

maar ook een dag die zeker als teambuildingsdag gezien kan worden. 

16 juni Day of the African Child 

Ook deze dag werd klein gevierd omdat op deze dag er grote manifestaties 

georganiseerd werden door o.a. PLAN International. Sommige YAN leden kozen ervoor 

om aan deze activiteiten mee te doen maar de overige leden hebben een mooie dag 

gehad door in en rondom het kantoor van YAN te genieten van muziek (uit de installatie 

die vorig jaar door STA is gesponsord), dans en spelen met de spellen die in januari door 

STA zijn meegebracht. Ook kinderen uit de buurt konden deelnemen en hebben 

genoten. Kosten ongeveer 50 euro. 

12 juli Monitoring Semamaya 
Sajor en Bangalie brengen een bezoek aan Semamaya village om te kijken hoe het daar 

gaat met de meisjes die in Kabala naar school gaan. Kosten o.a. motorbike en benzine 

ongeveer 20 euro betaald van de bankrekening van YAN. 

14 Juli uniformen voor de meisjes van Semamaya 
Na ons bezoek in januari hebben we besloten om met het geld dat over was van 

jongeren die besloten hadden om niet verder te studeren (september 2018 

beroepsonderwijs) uniformen en schoolmaterialen te bekostigen voor de meisjes van 

Semamaya. Het heeft even geduurd voordat de uniformen klaar waren omdat Manty 

(doet een opleiding op kosten van STA tot kleermaker) en haar lerares de uniformen 

zouden maken. Maar nu is het zover. Tijdens de wekelijkse bijeenkomst worden de 

materialen onder het toeziend oog van de Section Chief van Semamaya aan de meisjes 

overhandigd. 

18 augustus YAN foundation Day 
Het tweejarig bestaan van YAN. Voor wat betreft het plan dat YAN had voor deze dag en 

onze ideeën stonden we deze keer lijnrecht tegenover elkaar. YAN wilde groots 

uitpakken door een hal te huren en hun organisatie voor een publiek van 200 mensen te 

promoten. Wij zagen deze dag liever kleinschaliger waarbij er met een kleine groep 

mensen die in de toekomst iets voor YAN zouden kunnen betekenen terug te blikken op 

het verleden en te kijken naar hoe in de toekomst kan worden samengewerkt. Na veel 

overleg over en weer heeft deze dag plaatsgevonden op het kantoor van YAN waarbij 

een 20 tal stakeholders zoals de section chief van Semamaya en de district youth 
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counsel van Kabala werden uitgenodigd. Er werd een presentatie gegeven door leden 

wat YAN tot nu toe heeft bereikt en er werd gediscussieerd over wat YAN en de 

stakeholders in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen. Voor de meisjes van 

Semamaya waren er YAN t shirts. Kosten ongeveer 200 euro. 

11 oktober International Day of the Girl 
Teenage pregnancy was het thema van YAN voor deze dag. In de week vooraf hebben  

jonge meisjes binnen de groep samen met ouder lid Mariama Barrie gepraat over de 

gevolgen hiervan voor de meisjes. Zelf hebben de meisjes een toneelstuk in elkaar gezet 

over dit onder werp dat op de dag zelf werd voorgedragen in het dorp Semamaya. Met 

de mensen uit het dorp is er daarna nagepraat en samen gegeven. Kosten ongeveer 300 

euro. 

15 oktober uitdelen schoolspullen 
Op deze dag kregen 42 leerlingen, 37 middelbare scholieren en 5 basisschoolleerlingen 

op het kantoor van YAN elk een uniform, een paar sokken, een paar schoenen, schriften 

en pennen. Een enkeling kreeg een rugzak.  

Om dit project goed te laten verlopen hebben we voor elke middelbare school waar we 

leerlingen hebben vanuit YAN een ambassadeur/ mentor voor de leerlingen aangesteld. 

Verder hebben we als voorwaarde gesteld dat: de leerlingen aan het einde van het 

schooljaar via hun mentor naar STA hun rapport moeten sturen. Dat laatste liet op zich 

wachten en daarom heeft het uitdelen enigszins vertraging opgelopen. Kosten ongeveer 

1100 euro. 

2 november national cleaning day 
Een vergelijkbare dag als in mei. 

3 december Day of people living with disabilities 
Omdat de boodschap van dit jaar was dat YAN ook vanuit de gemeenschap geld moet 

proberen los te krijgen of nog beter, zelf geld te verdienen, heeft YAN deze dag zelf te 

bekostigt. Ze zijn daarvoor langsgegaan bij sleutelfiguren in de gemeenschap zoals 

leraren of mensen van de overheid. De dag zelf werd gevierd op de school voor blinden 

in Kabala. Iets wat door de leerlingen daar enorm wordt gewaardeerd. Ook nu is er weer 

drama en samen eten. Deze dag heeft ongeveer 200 euro gekost gefinancierd dus door 

mensen uit Kabala. 

December aanvraag lamin Mansaray 
In december kwam er een aanvraag van Lamin binnen om hem te ondersteunen bij zijn 

studie tot elektricien. Omdat we steun voor beroepsonderwijs in ons beleidsplan 

hebben opgenomen en Lamin een hardwerkende student en een actief YANlid is, 

hebben we deze steun toegekend. Dit was overigens de eerste aanvraag van een YANlid 

voor 2019. Kosten ongeveer 200 euro.  
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Aanvraag STA donaties 
In augustus deden we aan vraag bij Stichting Mia Keulaerts Fonds voor een donatie voor 

de president van YAN om te gaan studeren voor Social Worker aan de universiteit. Met 

deze aanvraag hebben we een uitzondering gemaakt in onze policy om YAN leden niet 

financieel te ondersteunen naar de universiteit. Sajor heeft belangeloos een grote 

bijdrage geleverd aan het bouwen van een organisatie als YAN tot wat het nu is.  

Omdat de bijdrage van de Stichting Mia Keulaerts Fonds, 800 euro, pas in december op 

onze rekening stond hebben we besloten om het geld voor Sajor te reserveren voor het 

academisch jaar 2020-2021. 
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Evaluatie 2019 
Voor 2019 hebben we een beleidsplan gemaakt met daarin 3 pijlers: het ondersteunen 

van onderwijs, kinderrechten activiteiten en werken naar een duurzame organisatie. 

Voor wat betreft onderwijs hebben we ons doel ruimschoots bereikt; 42 leerlingen gaan 

nu naar school.  

Bij de planning van de kinderrechten activiteiten hadden we nog geen overzicht van YAN 

wat hun planning voor 2019 was. We hebben dus een planning en begroting gemaakt 

aan de hand van de activiteiten van 2018. Uiteindelijk hebben we minder geld 

uitgegeven dan begroot was, 550 euro in plaats van 2200 euro. Hiermee hebben we ons 

doel bereikt om jongeren zinvolle activiteiten te laten plannen en uit te voeren voor 

minder geld en met geld uit hun eigen gemeenschap. We hopen voor de komende jaren 

dat ze gaan inzien dat ze veel zelf kunnen bereiken zonder steeds om geld te vragen 

vanuit het westen. Wij als STA realiseren ons dat dit geen gemakkelijke weg is om te 

gaan maar het is wel de moeite waard om de ze te bewandelen. 

De derde pijler, de duurzaamheid is de moeilijkste gebleken. Tot nu toe is er nog geen 

enkele activiteit effectief gebleken om maar enigszins eigen geld te genereren.  

Er is wel verder gewerkt aan de structuur van YAN door ambassadeurs/ mentoren aan 

het onderwijsproject toe te voegen. Zo wordt dit project ook een stuk stabieler. 

Verder zien we een tendens dat het kantoor naast voor de wekelijkse vergadering, ook 

voor andere activiteiten gebruikt wordt. Een voorbeeld hiervan is dat Mariama Barrie als 

seniorlid voorlichting geeft aan jongere leden over tienerzwangerschappen. 

Al met al kunnen we 2019 tevreden afsluiten. 

We willen dit niet doen zonder onze sponsoren te bedanken voor hun financiële 

ondersteuning. Zonder hen zouden we de jongeren in Kabala niet op deze manier 

kunnen helpen. Een grote dank daarvoor! 

 

Wilt u weten over Stichting Taiama-Andreas?  

Kijk dan eens op onze website taiama-andreas.org of  

volg ons op Facebook Stichting Taiama-Andreas.org 


