
 

 

          

  

 

Bezoek van parlementslid  

Onlangs werd Makombeh bezocht door Alusine Bash Kamara. Hij was 

ooit zelf leraar en is inmiddels parlementslid op het gebied van 

onderwijs. Tijdens zijn werkbezoek werd de heer Kamara rondgeleid en 

uitgebreid geïnformeerd over alle ontwikkelingen van de school.    

Afsluiting schooljaar 2020/2021 

Aan het einde van alweer het 12e schooljaar kijken we 

terug op een bijzonder en tegelijk ook lastig jaar, 

vanwege de continue dreiging van de Corona epidemie. 

Ondanks een tijdelijke sluiting aan het begin van het 

schooljaar, hebben de kinderen gelukkig toch 

grotendeels de lessen klassikaal kunnen volgen.  

Nieuwe materialen voor het praktijklokaal  

In onze nieuwsbrief van oktober hebben we aandacht besteed aan onze wens het 

onderwijsprogramma van Makombeh kwalitatief verder te ontwikkelen. Naar aanleiding van 

gesprekken met Alienke Meijer, directrice van een lagere school in Almere, hebben we het advies 

gekregen practicummaterialen te verwerven ter ondersteuning van het lesprogramma en om 

vaardigheden te oefenen.  Dit zijn o.a. maatbekers, weegschaal gewichten, meetlinten. Voor de 

aanschaf van deze materialen hebben we hulp gekregen van Laura de Bruine, die voor haar opleiding 

tijdelijk werkzaam is in Sierra Leone. Zij is onderwijsonderzoeker en zet zich in voor verbetering van het 

onderwijs in Sierra Leone. De prettige- en voorspoedige samenwerking met haar heeft geresulteerd in 

de selectie en aanschaf van allerlei nieuwe materialen en hulpmiddelen. De school heeft ervoor 

gezorgd dat er per klas voldoende beschikbare ruimte is voor opslag. Een geweldige samenwerking met 

alle betrokkenen! 

Plannen  

Ook komend schooljaar werken we weer aan een verdere ontwikkeling van de school. Daarbij willen we starten met de aanleg van 

een dierenverblijf, o.a. voor het houden van kippen en ander (pluim)vee.  Dit mooie initiatief dient een tweeledig doel, de school 

wordt voorziet van eieren en we leren kinderen zorg te dragen voor dieren. Daarnaast investeren we komend jaar in les- en 

leesboeken. Wij hopen van harte dat u ons blijft steunen en zo een doorontwikkeling van Makombeh mogelijk maakt. Via onze 

nieuwsbrief, website en facebookpagina houden wij u graag op de hoogte. 

www.stichtingmakombeh.nl   stichtingmakombeh@gmail.com    NL60 RABO 0106124153 

Profiel: Hassan Sessay 

De succesvolle ontwikkeling van het onderwijsprogramma in Makombeh is in zeer grote mate te danken 

aan Hassan Sessay. Hij is onze contactpersoon ter plaatse en zonder hem waren alle behaalde 

resultaten in de afgelopen 12 jaar niet mogelijk geweest. Hassan is betrokken vanaf het begin van de 

oprichting van de school in 2007. Destijds was hij als enige leerkracht verantwoordelijk voor 45 

kinderen. Op dit moment kent de school maar liefst 200 leerlingen en 8 leerkrachten. Hassan heeft een 

coördinerende rol. Inmiddels is hij coördinator voor in totaal 9 scholen in de regio, wat Makombeh de 

mogelijkheid biedt om ook weer van andere scholen te leren. Het bestuur heeft gemiddeld wekelijks 

contact met hem, zodat er een goede samenwerking mogelijk is en beoogde doelen behaald kunnen 

worden.  

Hassan is opgegroeid in een boerenfamilie en is afkomstig uit Maron Town, ten noordwesten van 

Makombeh, waar hij tot op heden nog altijd woont. Hij heeft zelf een universitaire onderwijsopleiding 

in Port Loko gevolgd, niet ver gelegen van Makombeh. Zijn zoon heeft het gehele onderwijstraject van 

de school doorlopen en gaat inmiddels naar de middelbare school in Maron. 
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Project ‘Kei-tof’ 

Het project ‘Kei-tof’ is een initiatief van Wilma Beskers, schoonmoeder van bestuurslid Eamonn, met als 
doel een band tussen de kinderen uit haar dorp Borculo en die van Makombeh op te bouwen.  Kinderen in 
Borculo verven keitjes die her en der worden neergelegd, zodat ze gevonden worden en weer verder 
kunnen zwerven. Het idee is nu om deze keitjes verder te laten zwerven naar Makombeh, waar inmiddels 
ook door de kinderen aldaar keitjes worden geverfd. Bij een eerstvolgend bezoek aan de school worden de 
keitjes uitgewisseld, om de wederzijdse verbondenheid tussen de kinderen te bekrachtigen.  

Inmiddels komen er ruim 200 kinderen naar de school 

in Makombeh. Al deze kinderen hebben in juli hun 

schooljaar met succes kunnen afronden, waarvan 14 

ook nog eens geslaagd zijn voor het staatsexamen. Zij 

kunnen nu doorstromen naar de middelbare school. 

Een geweldig resultaat. In Makombeh is het schooljaar 

dan ook afgesloten met allerlei feestelijke activiteiten.  
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