
 

Aan het einde van 2019 kijken we terug op een mooi 

schooljaar met succesvolle ontwikkelingen voor het 

onderwijsproject in Makombeh. Naast het bieden van 

dagelijks onderwijs aan inmiddels 170 kinderen is er 

afgelopen maanden hard gewerkt aan een verdere 

profesionalisering van de school, waarover wij u in deze 

nieuwsbrief nader informeren.  

 

  

Project psychosociale zorg van start!  

Een aantal kinderen met een ontwikkelingsachterstand gaat niet 

naar school, vanwege aandoeningen zoals epilepsie. 

Aandoeningen die helaas tot op heden door de gemeenschap 

bestempeld worden als ‘gekte’. Inmiddels wordt een aantal van 

deze kinderen ondersteund en begeleid door een leerkracht met 

specifieke kennis, waardoor zij toch de lessen kunnen volgen. Op 

deze wijze worden ze door de andere kinderen begrepen en 

opgenomen. Graag willen we in 2020 deze specifieke begeleiding 

toegankelijk maken voor meer kinderen. 

  
  

 

Nieuwsbrief Stichting Makombeh, Sierra Leone – augustus 2019 

De nieuwe schooluniformen 

zijn weer aangekomen en 

inmiddels ook al uitgedeeld! 

Elk jaar is dit weer een mooi 

moment. De nieuwe kleding 

wordt door de kinderen met  

blijheid en enthousiasme  in 

ontvangst genomen en 

getoond. 
  

De renovatie van het oudere schoolgebouw 

is mogelijk gemaakt met ondersteuning van 

de overheid. Vanwege de behaalde 

resultaten afgelopen jaren en de groei in 

omvang wordt de school inmiddels erkent 

door de overheid van Sierra Leone. Na een 

actieve lobby van het schoolhoofd heeft de 

overheid de renovatie van het eerste, ruim 

10 jaar oude, schoolgebouw gefinancierd. 

Inmiddels hebben de bewoners de muren en 

het dak al opgeknapt en zijn de leslokalen 

ook alweer officieel geopend. 

Nieuwsbrief Stichting Makombeh, Sierra Leone – december 2019 

 

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

grote dank! Komend jaar willen we naast het bekostigen van onderwijs o.a. ook de waterput bij de school 

renoveren, zodat schoon water beschikbaar blijft en de school borg kan staan voor een goede hygiëne. De geschatte 

investeringen hiervoor bedraagt circa € 2000. 

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. 
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