TUSSENRAPPORTAGE
Altina Verhorst, hoofdleider: ”tijdens het kinderprogramma merkten we dat lang niet alle
kinderen gewend waren om naar school te gaan. Er kwam een soort ‘vechtlust’ naar
boven op het moment dat er bijvoorbeeld potloden uitgedeeld werden. Dit maakte de
noodzaak van het project nog extra duidelijk. ”
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Doel: met dit project, het bouwen van drie nieuwe klaslokalen, kan de Josephine Bakhita pre & primary
school doorgroeien naar een volwaardige basisschool. Kinderen hoeven dan niet meer na klas drie
voltooid te hebben naar een andere basisschool om verder te leren.

Uitvoering door World Servants-groep

Voortgang

De onderstaande foto laat de start van het
project zien. Op de aanwezige fundering kon
direct gestart worden met het metselen van
de muren. BAM Int. had voor dit project de
betonblokken gedoneerd. Toiletten waren al
gereed zodat de groep deze kon gebruiken.

De aannemer en zijn mannen hebben hard doorgewerkt na het vertrek van de groep. De trap en
een oprit voor degene die slecht lopen of in een
rolstoel zitten, zijn klaar.

De samenwerking met de aannemer Amerigo
en zijn vijf vakmensen ging goed. Zij deden
voornamelijk het houtwerk. Er waren veel
vrijwilligers die wilden helpen maar in overleg
met Amerigo is dit aantal teruggebracht tot
vijf. Bij klussen waar extra handen nodig
hadden zoals het plaatsen van de spanten en
de dakplaten waren er meer.
Bij de feestelijke overdracht (zie foto) lag het
dak op de lokalen en was de voorzijde al
gestuukt. De chief en de hoofdonderwijzeres
mevrouw Josephine Conteh alsook de
aanwezig leerlingen en hun ouders waren
bijzonder blij en dankbaar met het bereikte
resultaat. “Dit project, benadrukten zij, gaat de
verdere groei van deze school mogelijk maken.”

De nog ontbrekende ramen en deuren zijn
geplaatst en het gebouw is gestukadoord en
geschilderd. Het schoolmeubilair is besteld en als
dit afgeleverd is, zullen de nieuwe lokalen officieel
in gebruik genomen worden.

Meer informatie over dit project (SL118) en nog
te ontvangen updates zijn te vinden op:
www.worldservants.nl/sierra-leone/SL118

Vervolg & verantwoording
In het voorjaar van 2019 zal World Servants het
project opnieuw bezoeken ten behoeve van de
voortgang en de eindrapportage.
Het project zal financieel verantwoord worden in
het jaarverslag van 2018 dat in februari 2019
beschikbaar komt.

