
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE 

Headteacher Mr. John Kamara: “the new building is an extra motivation for the 
parents. More children are now going to school after we have started to use the new 

classrooms in October 2018”. 

SL218: drie klaslokalen voor ‘Church of the Lord’ school in Kambia  
WORLD SERVANTS I.S.M. COTTON TREE FOUNDATION (CTF) 
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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 in het Kambia en Port Loko District, waarbij 
onderwijs als sleutel tot ontwikkeling een belangrijke rol speelt. Het is een vervolg op het meerjaren-
programma van CTF uit de periode 2011-2015 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 sociaal-economische ontwikkeling van hun land. Voor de ‘Church of the 
Lord School in Kambia is de belangrijkste doelstelling dat er meer klaslokalen komen die aan de eisen van 
de overheid voldoen, zodat er onder betere omstandigheden onderwijs gegeven kan worden aan het 
groeiend aantal leerlingen van deze school. 

Projectactiviteiten  
Om de onderwijsfaciliteiten en resultaten te verbeteren voor de 593 kinderen en de negen leerkrachten 
van de Church of the Lord 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.;    
 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 
Door de goede voorbereiding van de aannemer en de partner waren de fundering en de vloer gereed en de 
bouwmaterialen aanwezig. Er kon dus flink gebouwd worden en dat resulteerde erin dat de ruwbouw 
gereed kwam en er al aan de afwerking o.a. stukadoren begonnen kon worden. Bij de overdracht aan het 
eind van project constateerden diverse hoogwaardigheidsbekleders dat de klaslokalen al erg ver 
gevorderd waren. De hoofdleider schreef in zijn rapportage: “voor mij was dit de eerste keer in twintig 
projecten dat alle binnenmuren gestukt waren, twee buitenmuren, twee trappen gemaakt zijn, een rolstoeloprit én 
alle deuren erin zaten. Dus ja, best snel gebouwd. Met voor ons gunstig weer, waardoor er weinig zieken waren. 
Een goede aannemer en bouwvakkers die keihard werkten. Ook het goede eten hielp mee”.  
Naast de ceremonie waarbij het gebouw werd 
overgedragen (foto) aan de lokale gemeenschap 
was er ook een kinderfeest georganiseerd waar 
meer dan driehonderd kinderen veel plezier 
hadden. Partner CTF had ervoor gezorgd dat het 
project de nodige aandacht kreeg. Een 
televisieploeg en een journalist van een 
radiostation deden hiervan verslag.  
Voor de deelnemers was geen dag hetzelfde. Door 
het samenwerken op de bouw, de activiteiten met 
de kinderen, het lifeskills programma, het sporten 
en bij families op bezoek gaan, kwamen 
ze met hun lokale leeftijdsgenoten en 
elkaar in gesprek over het dagelijks 
leven, de cultuur en het geloof.  
 
Bij de interland (foto) Sierra Leone – 
Nederland bestonden beide teams uit 
zes mannen en vijf vrouwen. De strijd 
ging gelijk op maar uiteindelijk won 
Nederland de wedstrijd met 7 tegen 5. 
Andere bijzondere ervaringen waren er 
tijdens de jungletocht, een rondvaart 
met een boot en het bezoek aan een 
lokale markt en de Paramount Chief.  
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Na het vertrek van de groep ging de aannemer 
Amerigo eerst het project in Lunsar afmaken. In 
november kwamen ze terug om de lokalen verder af 
te werken. In december stuurde de coördinator van 
CTF, Edward Bailor, het bericht dat de nieuwe 
lokalen gereed (foto) en officieel in gebruik 
genomen waren. 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.  
 

Resultaten 
Tijdens het voortgangsbezoek op 16 maart 
2019 was de school volop in gebruik. De 
nieuwe klaslokalen waar de klassen 1, 2 en 3 
gebruik van maken zien er goed verzorgd uit 
maar zitten nog tjokvol (foto)! In het oude 
schoolgebouw zitten de kleuterschool en 
klas 6. Klas 4 en 5 krijgen nog les in nood-
lokalen gemaakt van stokken en golfplaten. 
Na de rondleiding vertelt hoofddocent John 
Kamara over zijn ervaringen van het 
project: “Ik was verbaasd dat Nederlandse 
jongeren hun land hebben verlaten om voor 
ons te werken. De groep heeft heel hard 
gewerkt en goed samengewerkt.”  
De gemeenschap heeft ook niet stil gezeten 
en met stokken een hekwerk gemaakt en zo 
een veilig schoolplein gecreëerd. 
 

 
Er zijn inmiddels meer dan 600 leerlingen. Op de basisschool zitten 538 leerlingen, 239 jongens en 299 
meisjes. In klas 6 zitten 25 jongens en 34 meisjes. Wat bij het bezoek opvalt, is dat in de meeste klassen alle 
ingeschreven kinderen aanwezig zijn. Van de 45 leerlingen uit klas 6 slaagden er in 2018 36 (80%) voor 
hun examen en 9 gingen het jaar overdoen.  De basisschool heeft zeven leerkrachten die betaald worden 
door de overheid waaronder drie vrouwen. Vanwege het grote aantal leerlingen per klas krijgen zij hulp 
van tien (vrijwillige) leerkrachten die geen salaris van de overheid ontvangen maar een (kleine) vergoeding 
uit het schoolgeld dat de ouders betalen. De Pre-school heeft vier vrouwelijke leidsters.  
 

Blijkbaar heeft het project de school 
geholpen om in de picture te komen bij 
lokale organisaties. Het schoolbestuur heeft 
bij een van hen een verzoek gedaan voor 
aanvullende steun en dit is gehonoreerd. 
Met de beschikbare gelden kunnen er negen 
nieuwe lokalen bijgebouwd worden. Voor 
de school is dat een zeer mooi resultaat 
omdat ze dan straks de klassen kunnen 
splitsen en er in kleinere groepen gewerkt 
kan worden.    

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 

https://www.worldservants.nl/sierraleone/SL218
https://www.worldservants.nl/jaarverslag


 

 

 

 
 
Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we. 
 

 
 
 
 
 
 


