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2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van Covid 19. Laten we in ieder geval hopen dat we volgend
jaar de pandemie achter ons kunnen laten. Ook onze landen Sri Lanka en Sierra Leone gaan eronder
gebukt. Hoewel de aantallen besmettingen en doden daar lang niet zo hoog zijn als hier, ondervinden
de bewoners wel ernstige gevolgen van lock downs en sluiting van scholen. SEHH heeft afgelopen jaar
niet werkeloos toegezien, maar waar we konden hulp geboden. In deze Nieuwsbrief geven we daarvan
verslag en laten we de voortgang van onze projecten zien.

Sri Lanka
Het land wordt economisch zwaar getroffen door de wereldwijde pandemie. Toeristen blijven weg
en door de vele wegblokkades stagneert de voedselvoorziening. De Srilankaanse regering treedt
rond de brandhaarden onverbiddelijk op met politie en leger. Vooral het arme deel van de bevolking,
dat afhankelijk is van dagloon, heeft nog nauwelijks middelen om rond te komen. En dan is het: geen
geld, geen eten, zo er al betaalbaar voedsel op de markt verkrijgbaar is.
Wij hebben onze hulpverleners in de meest getroffen gebieden extra geld voor voedselhulp gegeven:
Sunethra om haar tehuizen te bevoorraden, Father Marius, Carmelzusters en de monniken
Pannindriya en Saranankara om de ergste noden in hun omgeving te lenigen. Samen met onze
partners Havonos en Rockids gaven we hiervoor ook de middelen aan de Fathers van OMI en Caritas.
Zij allen weten waar en bij wie de hulp het meest nodig is. SEHH krijgt van hen verslag met foto’s en
opgaven van de aankopen. Het is zo een kleine bijdrage aan een groot gebrek, maar wij merken dat
de extra aandacht honderden noodlijdende gezinnen een beetje uitkomst en troost biedt.

Fr. Marius reikt voedselpakketten uit

De Pre-school nadert zijn voltooiing

Pre-school
We kunnen gelukkig ook enige resultaten laten zien. Hoewel met vertraging, komt er schot in de
bouw van de Pre-school (kleuterschool) in het noorden van het land. Onlangs hebben we samen met
onze partner Havonos een donatie gedaan voor de aanschaf van meubilair en toestellen voor de
speeltuin. Als begin 2021 het schooljaar begint, kan alles klaar zijn en kunnen er 75 kleuters terecht.
Studiebeurzen kansarme jongeren
Via Fr. Jeyabalan (Caritas), een actieve hulpverlener in Vavuniya (Noord Sri Lanka) verlenen we
financiële hulp aan leerlingen uit kansarme gezinnen. Hij selecteert de jongeren en begeleidt ze. We
worden van de resultaten op de hoogte gehouden.

Sierra Leone
Het West-Afrikaanse land is tot nu toe gelukkig gespaard gebleven van een virusuitbraak. Mogelijk
door zijn geïsoleerde ligging en vrij jonge bevolking heeft Covid 19 er weinig vat op gekregen. Wel
waren de scholen enkele maanden gesloten en was vervoer tussen de landsdelen beperkt.
SEHH heeft een extra donatie gedaan aan het ons bekende ziekenhuis om ingesteld te zijn op
besmette patiënten. We hebben de Sierraleoonse onderwijsorganisatie EducAid, waarmee we
samenwerken, geld gegeven voor hun voorlichtingsprogramma aan scholen. Heel nuttig in een land
dat nog de schrik van ebola in de benen heeft.
Sciencegebouw gereed!
Dit jaar is in Yele het ‘natuurkundegebouw’ gereedgekomen. De school kan nu volwaardig lesgeven
in de vakken, die zowel voor het schoolexamen als voor het ziekenhuis van Lion Heart Foundation
nodig zijn. Een mooi resultaat van een gezamenlijke inspanning met LHF en Wilde Ganzen.

Het nieuwe Sciencegebouw voor SDA SS Yele

Met professioneel scheikundelokaal

Voortzetting van trainingsprogramma voor leraren
De 50 leraren van SDA Secondary School in Yele krijgen ook dit studiejaar van EducAid een training
in beter lesgeven en in een respectvolle behandeling van meisjes. We doen dit samen met de
Nederlandse organisatie Smarter Hospital, die ook in Yele actief is. Na een jaar training zien we de
eerste resultaten: bijvoorbeeld, de leraren hanteren al veel minder de stok (…) als ordemiddel. Vooral
jonge, aankomende leerkrachten zijn enthousiast over de nieuwe aanpak.
‘Family Life’ programma gestart
Twee talentvolle leraren van onze andere Secondary School, gelegen in Yonibana, presenteerden een
seksueel voorlichtingsprogramma, netjes geheten ‘Family Life Program’. SEHH heeft de middelen
verschaft en nu geven zij op school en voor ouders in de dorpen voorlichting over de omgang tussen
jongens en meisjes. Dit is in Sierra Leone, evenals in andere Afrikaanse landen, een groot probleem.
Er is sprake van onvrijwillige seks en veelvuldige tienerzwangerschappen. De cijfers liegen er niet
om: een derde van de meisjes op onze school is zwanger of moeder. Ook landelijk wordt nu een
campagne gevoerd, met als veelzeggende slogan ‘Hands off our girls’.
Studiebeurzen
Ook dit jaar heeft SEHH studiebeurzen verleend: aan 200 leerlingen (meest meisjes) op de twee
scholen en aan 12 studenten, die leraar op hun school van herkomst willen worden. Zo werken we
aan een nieuwe generatie docenten op onze scholen.
Nieuwe initiatieven
Voor komend jaar staan er nieuwe plannen op stapel. Samen met de schoolautoriteiten en de ouders
stellen we projecten samen voor onder andere de aanleg van zonnepanelen, een eigen internet,
computerles en een audiosysteem voor ‘leren op afstand’, te gebruiken in tijden dat leerlingen niet
naar school kunnen of mogen komen. Hiermee hopen we de scholen weer een stapje verder in hun
ontwikkeling te brengen.
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Financieel overzicht van onze penningmeester
In 2020* ontvingen we van donateurs, via legaat en bijzondere acties € 188.374.
We hebben € 57.349 uitgegeven aan projecten in:
Sri Lanka
- Tehuizen Sunethra: beveiligingsapparatuur, schoolmateriaal 50 leerlingen
- Monniken Pannindriya, Saranankara, Fr. Marius: sociaal werk, onderwijs en copier
- Carmelzusters in Tetapolai: voor 72 leerlingen extra lessen, schoolmateriaal en voeding
- Carmelzusters bejaardenhuis: 50 bejaarden dierentuinbezoek, aanschaf TV, CD speler e.d.
- Coronanoodhulp: medicijnen, voedsel (i.s.m. o.a. Havonos, Rockids, Wilde Ganzen)
- Fr. Jeyabalan: schoolgeld/studiebeurzen 12 leerlingen uit arme gezinnen in Vavuniya
- Camera beveiligings systeem Leer-/werkboerderij OMI in Iyakachchi (i.s.m. Havonos)

€
€
€
€
€
€
€

Sierra Leone
- Studiebeurzen 200 leerlingen middelbare scholen SDA SS Yele en Yonibana SS
- Studiebeurzen 12 onderwijsstudenten uit Yele en Yonibana
- Training 50 leerkrachten SDA SS Yele door EducAid
- Educaid Remote learning tijdens corona lockdown
- Lessen middelbare school Yonibana: voorlichting Family Life, hygiëne, sexualiteit
- 11 schoolfietsen, 2 ehbo kistjes, 1 laptop, 2 beamers/screens, motorfiets, diversen
- Corona noodhulp voor Lion Heart Medical Centre, Yele
- Computer voor tuin-/bibliotheek project van Stichting ‘We Play’ in Freetown/Regent

€ 7.062
€ 5.882
€10.960
€ 2.312
€ 1.000
€ 3.220
€ 1.500
€ 250

Administratiekosten: Vernieuwing website, Nieuwsbrief, KvK, secretariaat, bankkosten

€

1.656
3.903
5.568
1.073
9.036
2.531
403

993

U kunt een volledig financieel jaarverslag 2020 in het voorjaar van 2021 vinden op onze website of opvragen
bij de penningmeester.
* tot 20-11-2020

Even kennismaken
Onlangs is Frank ’t Hart uit Bergen (NH) toegetreden tot ons bestuur. Hij brengt veel ervaring mee
vanuit een eerdere bestuursfunctie bij een stichting, die in Sri Lanka actief was. SEHH kan met zijn
groeiende portefeuille aan projecten zeker een extra kracht gebruiken. Frank, welkom!

Vijftig bejaarden uit Colombo (Sri Lanka) kregen een dagje uit in de dierentuin (6 februari 2020)

Het bestuur dankt u voor uw steun en wenst u allen een hartverwarmend Kerstfeest
en een voorspoedig 2021
Piet Houtenbos (voorzitter), Tineke van Blijswijk (penningmeester), Sita Kooij (secretaris),
Nel Hanemaaijer (lid) en Frank ’t Hart (lid)
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