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Een jaar geleden hoopten we nog dat de Covid-pandemie in 2021 zou zijn bedwongen. Nu weten we
beter. Sri Lanka heeft onlangs met een zware lock down een golf besmettingen kunnen terugdringen.
Dat gaat gepaard met diepe armoede. Sierra Leone ontspringt de dans tot nu toe. Het komt er niet of
nauwelijks voor. Mogelijk heeft de bevolking weerstand opgebouwd, na de ebola-crises vijf jaar geleden.
In dit land kunnen we onze hulp met kracht voortzetten!

Sri Lanka
Ook dit jaar hebben wij onze hulpverleners extra geld voor voedselhulp gegeven: Sunethra om haar
tehuizen te bevoorraden, Father Marius, Carmelzusters en de monniken Pannindriya en Saranankara
om hulp in hun omgeving te bieden.
Onderwijsprojecten
Samen met onze partner Havonos en Wilde Ganzen hebben wij bijgedragen aan een opleidingstraject
van OMI- Fathers voor jonge, vaak werkloze schoolverlaters. Zij krijgen les in naaien, tassen maken,

bruidsvisage en boeketten maken. Er zijn plannen om ook technische opleidingen te geven.
De Fathers berichten ons met enthousiasme over het verloop van de opleiding. Hoewel zij ook te
maken kregen met een tijdelijke sluiting tijdens de lock down.

Introductie van de opleiding in Kilinochchi

De eerste stappen op het digitale pad

Op verzoek van onze zusterorganisatie Rockids droegen wij bij aan een ‘E-learning’-project.
Kansarme jongeren krijgen van Caritas computerles op tablets en bereiden zich zo voor op een goede
baan. Ook in Sri Lanka is de ‘digitalisering’ niet meer weg te denken. Samen met onze partners willen
we deze vorm van onderwijs uitbreiden. Een kans voor het arme noorden van het land.

Sierra Leone

Onze voorzitter en zijn vrouw hebben dit jaar de projecten ter plaatse bezocht. Het was goed om
iedereen te spreken en de resultaten in ogenschouw te nemen. Hier en daar was afstemming nodig
en er werden nieuwe afspraken gemaakt. Bemoedigend voor beide partijen.
Er wordt goede vooruitgang geboekt. De examenresultaten op onze twee middelbare scholen (van
elk 1000 leerlingen) laten een stijgende lijn zien. De training van de leraren en extra lessen voor de
examenkandidaten blijken effectief. Dat zetten we komende jaren voort.
De school in Yele is dit jaar voorzien van zonnepanelen (en batterijen) en daarmee verzekerd van
permanente stroom. De volgende stap is de aanschaf van computers. Ze worden gebruikt bij het
onderwijs en de leerlingen worden ermee vertrouwd. Buiten de schooluren kan in ‘het computerlokaal’ aan volwassenen les worden gegeven. Een nieuwe inkomstenbron.

Deze investeringen zijn mede mogelijk gemaakt door onze Nederlandse partners Smarter Hospital
en Wilde Ganzen (Klein project, Groot verschil). Een vruchtbare samenwerking.

Schoolleiding Yele: James, Osman en John Charles

Leerlingen trots op ‘hun’ fiets

Op de fiets
Veel leerlingen van onze scholen moeten elke dag mijlenver lopen. Openbaar vervoer is er niet. Een
organisatie in Sierra Leone krijgt tweedehands mountainbikes vanuit Europa en USA. Tegen een
schappelijk bedrag worden die gedistribueerd. We hebben er voor de verst wonende leerlingen
veertig gekocht. Zij zijn er hartstikke blij mee! De fietsen blijven eigendom van de school, waar ze ook
in onderhoud zijn.

De eerste ‘pad’ rolt van de band

Kindje onder controle in het naaiatelier

Wasbaar maandverband
In onze gesprekken met leerlingen kwam het ‘periodieke’ probleem naar voren. Meisjes blijven
maandelijks thuis, bij gebrek aan maandverband. De wegwerp verbanden zijn te duur voor ze. Lydia,
Nellie en hun vriendinnen gingen ermee aan de slag en maakten met verschillende stoffen een
wasbaar exemplaar. Het proefmodel werd in Sierra Leone met succes uitgeprobeerd. Een naaiatelier,
verbonden aan een weeshuis, fabriceert nu de washable sanitary pads, die vervolgens op onze school
tegen een klein prijsje worden verkocht. SEHH draagt de helft van de productiekosten bij. Blije
meisjes en werkgelegenheid in één klap.
Voorlichting
Tienerzwangerschappen is een veel voorkomend probleem in Sierra Leone. Oorzaken zijn vrijpostige
mannen en de ondergeschikte positie van vrouwen. Een derde (!) van de meisjes op onze school in
Yonibana overkwam het. We bespraken het twee jaar geleden met de schoolleiding en met onze steun
is een voorlichtingscampagne van start gegaan. Meisjes én jongens krijgen les in onderling respect
en debatteren in groepjes wat wel en niet toelaatbaar is. Overheidsfunctionarissen, politie, religieuze
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leiders, evenals ouders worden in het proces betrokken. Deze brede aanpak sorteert effect: het aantal
zwangerschappen daalde met de helft! Lokale radio- en tv-stations besteden er aandacht aan.
Het programma wordt voortgezet. Met alle kennis en ervaringen stellen we een ‘handleiding’ op, die
ook te gebruiken is op andere scholen.

Van onze penningmeester 2021
We ontvingen van donateurs en via bijzondere acties: € 23 .980 *.
We hebben aan projecten uitgegeven: € 62.982 *, waaronder het volgende:

* tot 15-12-2021

Sri Lanka
- Tehuizen Sunethra: Corona noodhulp
- Monniken Pannindriya, Saranankara, Fr. Marius: sociaal werk, onderwijs, Corona noodhulp
- Onderwijsprojecten OMI (i.s.m. HAVONOS en Wilde Ganzen)
- E-Learnig project (i.s.m. Rockids, Wilde Ganzen)
- Fr. Jeyabalan: schoolgeld/studiebeurzen 12 leerlingen uit arme gezinnen in Vavuniya
- Corona noodhulp (donateursproject)

€
€
€
€
€
€

537
2.739
6.861
9.397
2.537
537

Sierra Leone
- Scholarships leerlingen middelbare scholen SDA SS Yele en Yonibana SS
- Diverse benodigdheden voor de scholen
- Studiebeurzen leraren en studenten middelbare scholen SDA Yele en Yonibana
- Start afbouw computer lab en naaiklasje Yonibana
- Bijdrage aanleg zonnepanelen en training 50 leerkrachten SDA SS Yele door EducAid
- Onderwijsmiddelen: studieboeken, landbouwgereedschap, internetfaciliteit e.a.
- Voorlichtingscampagne Family Life Education Program Yonibana
- Donateursprojecten Weeshuis Yele en studiebeurs Adamsey
- Opstarten maandverband project

€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.370
10.125
6.560
1.700
8.667
3.757
2.621
382
90

Administratiekosten (KvK, website, nieuwsbrief, secretariaat, bankkosten)

€

520

U kunt een uitgebreid financieel jaarverslag 2021 in het voorjaar van 2022 vinden op onze website of opvragen
bij de penningmeester.

De naaiploeg van het weeshuis in Yele toont trots de productie van de eerste 100 sanitary pads

Het bestuur dankt u voor uw steun en wenst u allen een hartverwarmend Kerstfeest
en een voorspoedig 2022
Piet Houtenbos (voorzitter), Tineke van Blijswijk (penningmeester), Sita Kooij (secretaris),
Nellie Hanemaaijer (lid) en Frank ’t Hart (lid)
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