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Aan het einde van het jaar informeren wij u graag over alle bijzondere ontwikkelingen van de school en het 
onderwijsproject in Makombeh. 

 

Bezoek aan Makombeh 
Begin december heeft Eamonn een werkbezoek gebracht aan Makombeh 
om daar de recente ontwikkelingen van de school te bekijken. Samen met 
onze contactpersoon Hassan heeft hij inspirerende gesprekken gevoerd 
met leerkrachten en direct betrokkenen om te onderzoeken welke 
behoeften er zijn en hoe het onderwijsprogramma nog meer verbeterd 
kan worden. Deze gesprekken hebben weer extra inzicht gegeven, waarin 
onze bijdrage en support gewenst is. 

 

 
 

  

Extra bijscholing voor leerkrachten 
In het gesprek tussen Eamonn en Hassan komt het 
vraagstuk naar voren hoe de leskwaliteit van 
leerkrachten duurzaam en bestendig verbeterd kan  
worden. De belangrijkste wens en behoefte blijkt 
‘training voor leerkrachten’ te zijn. Daar is ter 
plekke meteen werk van gemaakt. Een aantal 
leerkrachten van een internationale school is 
dezelfde week nog benaderd en bereid gevonden 
een training te geven. Tijdens het weekend van 
18/19 december hebben zij leerkrachten intensief 
geholpen met verbetering van hun lesprogramma- 
en methodiek. Een erg succesvol weekend. Een 
vervolgtraining zal ten minste komende jaar nog 
een keer worden gegeven. 

Financiële ondersteuning  

Onlangs hebben we het bericht gekregen dat de overheid van Sierra Leone de school steeds meer als volwaardige 
school gaat beschouwen. Dit betekent dat zij naast leermiddelen nu ook een bijdrage gaan leveren aan de 
salariskosten. Weliswaar betreft het nu nog een beperkt aandeel in de kosten, maar hopelijk is dit een eerste stap 
naar meer. Door uitbreiding van onderwijsvoorzieningen en beter opgeleide leerkrachten vergroten we de 
volwaardigheid van de school en daarmee hopelijk ook de bijdrage van de overheid. 

 

Project ‘Kei-tof’ 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het 
project ‘Kei-tof’, een initiatief van Wilma Beskers, schoonmoeder 
van Eamonn. Kei-tof heeft als doel om een band tussen de kinderen 
uit haar dorp Borculo en die van Makombeh op te bouwen.  
Kinderen in haar dorp hebben keitjes geverfd met het idee om deze  
her en der neer te leggen, zodat ze gevonden worden en weer 
verder kunnen zwerven. Eamonn heeft deze keien meegenomen 
naar Makombeh en verdeeld onder de kinderen van de school.  En 
natuurlijk hebben de kinderen aldaar op hun beurt, met enorm veel 
enthousiasme en trots, ook keitjes geverfd die Eamonn weer 
meegenomen heeft naar Nederland voor de kinderen in Borculo. 
Een prachtig project, waarmee  de verbondenheid tussen de 
kinderen van beide plaatsen wordt weerspiegeld.  

 

 

 

 

Het succes van de school is te danken aan de steun van u als donateurs, waarvoor onze grote dank! Wij hopen van harte 

dat u ons  blijft steunen en zo een verdere ontwikkeling van Makombeh mogelijk maakt. 
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