RAPPORTAGE

Suleiman Conteh, leerkracht van klas 3 gevraagd naar zijn ervaring: “de klaslokalen
zijn erg ruim en goed geventileerd. De kinderen kunnen comfortabel zitten en
hebben een heel goede leeromgeving nu”.
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Doel
Het nieuwe programma van partner Cotton Tree Foundation (CTF) richt zich op het verbeteren van de
levensomstandigheden in acht gemeenschappen / wijken waarbij onderwijs als sleutel tot ontwikkeling
een belangrijke rol speelt. Het is een vervolg op het meerjarenprogramma van CTF uit de periode 20112015 dat vanwege de Ebola pandemie in 2014 gestaakt moest worden. Naast World Servants ondersteunt
ook Woord en Daad onderdelen van dit nieuwe CTF-programma. Het doel is dat kinderen, jongeren en
volwassenen hun potentiële capaciteiten gebruiken om actief te participeren in en bij te dragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van hun land.

Projectactiviteiten
Om de onderwijsfaciliteiten en resultaten te verbeteren voor de 393 kinderen en de 11 leerkrachten van
de Josephine Bakhita Pre & Primary School zijn de volgende activiteiten gepland:
 De bouw van een schoolblok met drie klaslokalen, kantoor en lerarenkamer. De afmeting van een
lokaal is 8 x 8 mtr.;
 Nieuwe latrines voor de leerkrachten en leerlingen;
 Aankoop van schoolmeubilair en leermiddelen;
 Programma voor de kinderen, sportactiviteiten en huisbezoeken tijdens het project zorgen voor
intensieve interactie tussen de gemeenschap en de Nederlandse jongeren waardoor bij beide een
proces van verandering in gang wordt gezet;
 Trainingen, workshops en informatiebijeenkomsten verzorgd door CTF voor ouders, leerkrachten
en schoolbestuur over het belang van hygiëne en onderwijs, in het bijzonder voor meisjes.

Uitvoering en voortgang
Aannemer Americo en zijn vijf vakmensen hadden het project volgens afspraak voorbereid; de vloeren
waren gestort en van de muren waren de eerste twee rijen met blokken al opgemetseld. Dit maakte dat
men samen met de Nederlands groep en de gemeenschap voortvarend van start kon gaan. Bij de
overdracht was het gebouw in ruwbouw gereed en zat het dak erop. Dat hoogste punt vierden we met het
zingen van de volksliederen onder het hijsen van de
vlaggen van Nederland, Sierra Leone en World
Servants. Aan het eind van de middag bezocht de
lokale band ons met traditioneel geklede
danseressen en moesten ook de jongeren hun dans
skills laten zien. Er werd samen muziek gemaakt en
de hele buurt deed vrolijk mee.
Naast het bouwen is het elkaar ontmoeten en van
elkaar leren een belangrijk onderdeel van het
project. Op zaterdag kreeg dit vorm tijdens de
Sierra Leone Express. Deze bestond uit vijf onderdelen: het bezoeken van een palmolie-plantage, een
bakstenenbakkerij, een boerderij welke ook community banking aanbiedt, een lokale markt en bij het
laatste onderdeel maakten we kennis met het dagelijkse leven van een familie: “we stampten hier cassave
bladeren en rijst op de traditionele manier. Daarnaast mochten we met water lopen, op ons hoofd natuurlijk! Het
samen inkopen doen op de lokale markt was fascinerend, maar ook erg druk en chaotisch”.
In de periode na het vertrek van de groep hebben de aannemer en zijn mannen de klaslokalen en de
latrines verder afgewerkt. Het resultaat staat op de foto’s hieronder.
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In december stuurde de coördinator van CTF, Edward Bailor, het bericht dat de nieuwe school officieel
geopend is. In het archief van dit project op de website worldservants.nl/projectarchief2018 staat een
kort filmpje waarop het lint doorgeknipt wordt en andere reeds ontvangen updates met meer foto’s en
filmpjes over dit project .

Resultaten
Bij het vervolgbezoek op 16 maart 2019 blijkt dat het aantal leerlingen op de Josephine Bakita school
inmiddels is toegenomen van 393 tot bijna 500. Het nieuwe gebouw staat op een andere locatie en dat
zorgt ervoor dat er nu meer kinderen uit de omgeving naar school gaan. Hier krijgen de klassen 2, 3 en 4
les in totaal 150 (50 leerlingen per klas). De overige klassen en de kleuterschool zitten nog in het oude
gebouw.
Het hoofd van de school, mevrouw Josephine Conteh, vertelt dat
ze nu aan het einde van het tweede semester zijn en dat de
kinderen kort vakantie hebben voor ze aan het derde en laatste
semester gaan beginnen. Echter, achterin, in een klein kamertje, in
het oude gebouw, zijn toch wat leerlingen te vinden: zeven
leerlingen uit klas 6 (vergelijkbaar met groep 8 in Nederland). Zij
zijn hard aan het leren voor hun nationaal examen. Dit zijn de
eerste leerlingen die op deze school examen gaan doen.
Het project om met hulp van CTF en World Servants een nieuwe
school te bouwen, heeft de nodige aandacht getrokken. In mei
kreeg CTF het bericht dat een andere NGO geld beschikbaar heeft
gesteld voor een tweede blok met vier klaslokalen. De bouw is
inmiddels gestart zoals te zien is op de foto hieronder. Als deze
lokalen klaar zijn, kunnen alle klassen op dezelfde locatie les
krijgen. Deze ontwikkeling draagt bij aan het sneller verkrijgen
van de officiële erkenning door het Ministerie van Onderwijs.
Deze erkenning is een voorwaarde voor het krijgen van financiële ondersteuning van de overheid.
Met steun van Woord en Daad wordt er een verschoningsruimte voor meisjes aan de bestaande latrines
gebouwd. Deze zogenaamde ‘Girls Changing Room’ stelt de oudere meisjes in staat om naar school te
blijven gaan als ze ongesteld zijn. Nu blijven ze vaak thuis waardoor ze een deel van de les missen en
daardoor vaak eerder van school gaan of hun examen niet halen. Deze ontwikkelingen maken de school
nog aantrekkelijker en de impact op de gemeenschap zal verder toenemen.

Financiële verantwoording
De projecten in 2018 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.
In het jaarverslag van 2018 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina’s 86
t/m 95. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2018
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Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we.

