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Inmiddels zijn we al ruim een half jaar in de ban van het Coronavirus en 

worden er wereldwijd  maatregelen getroffen om de consequenties van 

de 2e golf beperkt te houden, ook in Sierra Leone. In deze nieuwsbrief 

informeren wij u graag over de situatie in Sierra Leone en hoe de 

samenleving deze tijd doormaakt. Maar we kijken ook graag vooruit, 

want ondanks deze crisis blijven we ook plannen maken om het 

onderwijs en het leven in Makombeh verder te ontwikkelen. 

In Sierra Leone gingen eind maart alle scholen dicht. Op dit moment zijn er bijna 2200 Corona besmettingen bekend in het land 

en zijn er 72 overledenen geregistreerd. Hopelijk heeft het land tijdig ingegrepen en blijven de gevolgen voor de relatief jonge 

bevolking beperkt. Echter de overheid en de bevolking vreest het ergste, te meer omdat het hele land beschikt over slechts 1 

beademingsapparaat en 18 IC bedden. In het dorp Makombeh zijn gelukkig nog geen Corona besmettingen vastgesteld. Mede 

daarom mochten in juli de kinderen van de hoogste klassen weer klassikaal hun eindexamen (soort CITO toets) maken (met gebruik 

van mondkapjes). De kinderen van de lagere klassen kregen thuis les door gebruik te maken van radio’s, die eerder al door stichting 

Makombeh ter beschikking waren gesteld. Zodoende konden de leraren de kinderen toch bereiken. Dit is niet alleen van belang 

voor het onderwijs zelf, maar ook om te borgen dat kinderen een zinvolle dagbesteding hebben en niet op het land aan het werk 

worden gezet. Vanaf oktober mogen alle kinderen weer naar school met uniforms die wederom door onze stichting zijn verzorgd. 

 

Graag willen we in toenemende mate docenten ervaring laten opdoen met het gebruik van digitale middelen. In eerste instantie 
op een laag niveau, zodat ze spelenderwijs hier ervaring mee kunnen opdoen. Mocht u in het bezit zijn van een niet gebruikte, 
opgeschoonde laptop en/of  SIM-lock vrije mobiele telefoon, laat het ons dan graag weten. Wij kunnen deze heel goed 
gebruiken.  
 
Vanzelfsprekend kunnen wij deze ondersteuning niet bieden zonder de hulp van onze donateurs, waarvoor onze grote dank! 

Eind november zou het gehele bestuur van de stichting weer een 

bezoek brengen aan Makombeh met als doel ter plekke te zien en te 

ervaren hoe het onderwijsprogramma ervoor staat en om met de 

dorpsgemeenschap nieuwe plannen voor de school te maken. 

Vanwege de huidige beperkte reismogelijkheden zal Eamonn echter 

alleen afreizen dit keer. Ter voorbereiding heeft het bestuur zich laten 

informeren door Alienke Meijer, directrice van een lagere school in 

Amsterdam-Zuidoost. Mede door de inbreng van haar expertise is 

een plan en werkmethode opgesteld om de vaardigheden van zowel 

de leraren als leerlingen regelmatig te monitoren. Hierdoor ontstaat 

tevens de mogelijkheid persoonsgerichte ondersteuning te bieden. 

Ook willen we haar advies opvolgen door een practicum lokaal en 

bibliotheek in te richten, zodat we de gehele onderwijsmethodiek 

kunnen verbeteren. Tijdens het bezoek van Eamonn aan Makombeh 

zal  hij verder afstemmen hoe hier invulling aan gegeven kan worden.    

 

Afgelopen zomer is er een nieuwe waterput in het dorp gegraven 

en in gebruik genomen. Één van de twee waterputten in 

Makombeh is vorig jaar ingestort en reparatie hiervan is nogal 

complex en kostbaar. Als  gevolg hiervan moesten de 

dorpsbewoners gebruik maken van vuil moeraswater. De 

waterput is altijd al van groot belang geweest om het dorp van 

drinkwater te voorzien en zeker in deze tijd van Corona. Voor de 

noodzakelijke hygiënische maatregelen is een goed werkende 

waterput onmisbaar. Afgelopen juli heeft Eamonn succesvol 

gelobbyd bij een NGO (non-governmental organisation) die in 

meerdere dorpen in Sierra Leone waterputten aangelegd heeft. 

Het is gelukt hen te overtuigen om ook in Makombeh een 

waterput aan te leggen.   Met de hulp van de dorpsbewoners is 

de put uiteindelijk in 5 dagen gebouwd. Een prachtig resultaat en 

een mooi samenwerkingsproject. 
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