
Microkredieten
In 2016 zijn we gestart met het verstrekken van microkredieten aan de
lokale bevolking van Makombeh. De afspraak is dat behaalde winsten
terugvloeien naar onze school. Hiermee hopen we een duurzame
ontwikkeling van de gemeenschap mogelijk te maken. Inmiddels
subsidieert de stichting een 5-tal projecten. Zo wordt het geld gebruikt om
levensmiddelen uit de stad te kopen en in het dorp weer te verkopen.

Sinds de oprichting van de school in
2008 is het aantal leerlingen
gestegen van 20 naar 150 kinderen.
Door deze groei bieden de huidige 3
leslokalen slechts ruimte aan circa
de helft van de leerlingen. De
andere helft krijgt onderwijs onder
de bomen. Om ook deze kinderen
een beschutte en beschermde
leerplek te bieden, willen wij het
schoolgebouw uitbreiden van 3 naar
6 leslokalen. De geschatte
investering hiervoor bedraagt circa
€ 10.000. Helpt u mee?

Abdul Bangura
Abdul is 9 jaar oud en zit in de 3e klas van onze school. Hij heeft een
gehoorbeschadiging en kan slechts een paar geluiden opvangen via
één oor. Aanvankelijk dachten zijn ouders dat hij geestelijk
gehandicapt was. Ze stuurden hem daarom niet naar school en lieten
hem werken op de boerderij. Ze hielden het voor onmogelijk dat hij
iets kon leren. Het heeft lang geduurd voordat ontdekt werd dat Abdul
eigenlijk een gehoorbeperking heeft.
Schoolhoofd Hassan Sesay vindt dat alle kinderen een kans moeten
krijgen op onderwijs. Voor Abdul heeft hij daarom speciale
maatregelen getroffen om dit ook voor hem mogelijk te maken. Zo
heeft hij een “flash card” gemaakt voor Abdul met letters en tekens
om duidelijk te kunnen maken wat er gezegd wordt. Daarnaast heeft
Hassan een simpele gebarentaal voor Abdul ontwikkeld, zodat de klas
met hem kan communiceren. Op dit moment lukt het Abdul om met
de gewone lessen mee te komen. Hij kan Engels lezen en schrijven en
kan ook rekenen. Abdul is een leven met analfabetisme bespaard
gebleven door de acties van Stichting Makombeh.

Ontwikkelingen

Overheidssubsidie
Door de kwaliteit en de omvang van onze school bekostigt de lokale
overheid inmiddels een deel van de lerarensalarissen. Onlangs heeft de
lokale overheid de school wederom bezocht om te kijken wat er moet
gebeuren om de school nog meer te steunen. De conclusie is dat de school
uitgebreid moet worden met een toiletgebouw en een waterput. Stichting
Makombeh heeft besloten deze te zullen bekostigen.

Succesverhalen

Steunt u  ook het werk van Stichting Makombeh? Ons bankrekening nummer is 
NL60 RABO 0106124153. Zie ook www.stichtingmakombeh.nl

Plannen

Stichting Makombeh

Stichting Makombeh helpt 150 jongens
en meisjes (4-12 jaar) in het dorpje
Makombeh in Sierra Leone aan een
betere toekomst door hen onderwijs te
bieden. De hoofdtaak van de stichting
is het financieren en adviseren van de
school, de leerkrachten en de
leerlingen. We streven naar een sterke
school met een hoge leskwaliteit,
gegeven door gediplomeerde
leerkrachten. Makombeh beheert een
school (3 klaslokalen) met speelveld,
heeft vier leerkrachten in dienst en
bekostigt lesmaterialen en uniforms.
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Abdul

Op 18 februari zullen topkoks Pie Crijns, Peppino Graziosi en Jan Derks een 
fantastisch verassingsmenu voor U koken op sterrenniveau voor slechts € 80, 

inclusief bijpassende wijnen. De bedoeling is om met het diner 1000 euro op te 
halen voor de Stichting. Graag verwelkomen wij U in Utrecht op 18 februari !


