
 

 

          

  

Fijne feestdagen en een gelukkig 2021 toegewenst!  

Aan het einde van een nogal bewogen 2020 kijken wij graag met u terug op een bijzonder 

schooljaar in Makombeh. Ondanks de nodige beperkingen als gevolg van het Coronavirus 

zijn we erg trots op de mooie nieuwe ontwikkelingen die de gemeenschap en het 

onderwijs afgelopen jaar heeft laten zien. In deze nieuwsbrief meer hierover. 

Bezoek aan Makombeh door Eamonn Hanson 

Ondanks de ingestelde reisbeperkingen wereldwijd en ook voor Sierra Leone, heeft toch 

Eamonn november jl. een bezoek kunnen brengen aan de school. Inmiddels gaan er nu 

dagelijks 200 kinderen naar school verdeeld over 6 klassen, met in totaal 8 leerkrachten.  

Het aantal leerlingen is daarmee opnieuw toegenomen. Tijdens zijn bezoek heeft Eamonn 

met schoolhoofd Hassan kunnen afstemmen welke ontwikkelingen komend jaar gewenst 

zijn. De 3 hoofdthema’s zullen worden hygiëne, verdere bijscholing  van leerkrachten en 

uitbreiding van de school met een praktijklokaal inclusief voorzieningen en instrumenten. 
 

 

 

  

  

 

 

 

De nieuwe schooluniformen zijn weer 

aangekomen en inmiddels ook al 

uitgedeeld aan alle kinderen. Elk jaar is 

dit weer een prachtig moment. Tot 

voorheen bekostigde de stichting alleen 

de uniforms voor de kinderen uit het 

dorp Makombeh. Mede door de 

toename van het aantal kinderen uit 

naburige dorpen dat naar de school 

komt, heeft de stichting afgelopen jaar 

het besluit genomen ook deze kinderen 

van uniforms voorzien. 

Vanzelfsprekend was deze ontwikkeling niet mogelijk geweest zonder de steun van u als donateurs, waarvoor onze 

grote dank! Ook komend jaar willen we naast het bekostigen van onderwijs weer investeren in een verdere 

verbetering van het onderwijs en de hygiëne.  

Wij hopen van harte dat u ons ook hiermee blijft steunen en zo een verdere ontwikkeling 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 

Hoe is het inmiddels met… 

Nu de school inmiddels haar 12e schooljaar is ingegaan, zijn wij op zoek gegaan naar kinderen die na het behalen van 

hun schooldiploma in Makombeh, zijn doorgestroomd naar de middelbare school. Een groot aantal kinderen is terecht 

gekomen op de Bai Farama, een middelbare school in Maron, een dorp gelegen op circa 10 km van Makombeh. In de 

1e, 2e en 3e klas van die school zitten respectievelijk 18, 14 en 7 kinderen die het onderwijsprogramma in Makombeh 

hebben doorlopen.  We zijn bijzonder blij met het geweldige resultaat van deze kinderen, omdat 12 jaar geleden 

onderwijs en daarna doorleren voor hen niet of nauwelijks haalbaar was.  
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