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Wij een nieuw gebouw – Zij een nieuw gebouw 
 
 
 

 Donatie  Reünie commissie  Rijks HBS                                  opbrengst € 790,00 

Tijdens de reünie gehouden voor en door oud leerlingen van de Rijks HBS Heerenveen is 
een donatie gegeven, voor de presentatie gehouden door de huidige directrice van de OSG 
Sevenwolden, aan onze stichting.  

Daarnaast heeft de verkoop van de mooie jubileum uitgaven van 125 jaar Openbaar 
onderwijs ook nog een mooi bedrag opgeleverd.  € 540,00 
 

 
 
 

 

ACTIES HELPEN ORGANISEREN :        ALS MAATSCHAPPELIJKE STAGE 

 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR ACTIEVE LEERLINGEN. 

 
Ben je creatief, hou je van resultaten, wil je graag iets voor een ander doen? 
 
ORGANISEER   EEN ACTIE VOOR DE ST. ROSE SCHOOL  

 
Je kunt heel veel bereiken als je een plannetje maakt en hem gewoon uitvoert zoals bv. 
 

• Auto’s wassen  
• Koekjes bakken en verkopen 
• Feest organiseren.  
• Filmavond organiseren opbrengst voor goede doel 
• Uitdaging bedenken en laten sponsoren 
• Of proberen schoolspullen te regelen bij bedrijven of organisaties zoals pennen, 

schriften, notitieblokjes etc. die we mee kunnen nemen in de container 
• Teken en schilder materialen waterverf,  kwasten, teken en schilderpapier 



 
Neem contact met ons op: 050-5271824 of stuur een mailtje naar info@earthianroots.nl 
 
Leerlingen van de OSG SEVENWOLDEN die hun maatschappelijke stage in het 3e 
leerjaar moeten afronden en een actie willen organiseren kunnen zich via de website van 
www.keiindemaatschappij.nl zich aanmelden. Wij staan onder het kopje ‘KLUSSEN”. 

 
 
AKTIE NIEUWS:   NAAIMACHINES 

 
Onze stichting heeft een aanvraag gedaan bij Gered gereedschap voor het meenemen van  

Naaimachines. De aanvraag is gehonoreerd en binnenkort krijgen we  
10 trapnaaimachines,10 handnaaimachines, 10 elektrische naaimachines. 
De naammachines worden in Groningen in de werkplaats nagekeken door vrijwilligers van 
deze stichting en alle machines worden voorzien van spoeltjes, naalden, scharen, 
tornmesjes en ander naaigerei.  
 
Gered gereedschap is op zoek naar “oude  scharen” die zij weer kunnen herstellen.  
Hebt u nog een oude schaar die niet goed  meer werkt.  
Zij maken hem weer als nieuw en hij krijgt een “tweede” leven in een derde wereldland.  
Kijk op de website naar een inleverpunt bij u in de buurt www.geredgereedschap.nl  
 
 
AKTIE NIEUWS:   VELE BLAUWE BALLEN  verzameld door leerlingen OSG Sevenwolden 

 
 

 
 
Wij hebben leerlingen gevraagd om deze “gratis bal van verbinding “ te bestellen bij 
samhoud foundation en af te staan voor de kinderen in Sierra Leone. 
 
Velen hebben dat gedaan er zijn in  totaal  70 ballen in het net gegooid in de nieuwe kantine 
van de OSG Sevenwolden Fedde Schurer in Heerenveen. 
Ze gaan allemaal mee naar Sierra Leone 
 
 



 
AKTIE NIEUWS:    SPORT & SPEL MATERIAAL GEVRAAGD 

 
Oude tennisrackets, ballen, tennisballen, hockeysticks, korfballen, basket en volleyballen.  
Neem contact met ons op: 050-5271824 
 
DANCE MARATHON                         24 uur achte relkaar dansen voor het goede doel  
 
Donderdag 14 april zal om 14.30 een start gemaakt worden met  een dansmarathon. 
Leerlingen van het Fedde Schurer gaan proberen achter elkaar te dansen in 6 groepen die 
elk 4 uur proberen vol te houden.  
Zij gaan een poging doen om  de resterende 12.000 euro bij elkaar te dansen om de St. 
Rose school af te kunnen bouwen om de  slogan: 
 
Wij een nieuw gebouw, zij een nieuw gebouw .  
 
Echt waar te maken! 
 
Op vrijdag 15 APRIL zal om 14.30 de officiële opening plaatsvinden van de OSG 
Sevenwolden  Fedde Schurer in Heerenveen.  
 
AKTIE NIEUWS:  koekjesbakkers  “Esmée en Rixt  halen mooi bedrag op!  Opbrengst      € 102,50  
 
Rixt Slotema en Esmée van Veldhoven hebben voor hun maatschappelijke stage een leuke 
en lekkere actie bedacht. Zie hieronder het resultaat. De cones zagen er niet alleen 
smakelijk uit !  Ze waren het ook ! 

 
 
AKTIE NIEUWS:  Dames van de  Hartenvrouwen uit Emmen doneren     €   500,00 
 
De dames van de club spelen bridge voor de lol en bepalen elk jaar een goed doel waar het 
geld naar toe zal gaan.  
Dit jaar was onze stichting aan de beurt. Dames Bedankt !. 
 
AKTIE NIEUWS:  Opbrengst mutsen en sjaal verkoop                      €  111,50 
 

  
 
Wilt u een speciaal model muts? Neem contact op met mij, dan maak ik er voor u. 
050-5271824 Rooske Westerdijk 



 
Nieuws van uit Sierra Leone  
 
De kinderen uit de omgeving van Campbelltown willen heel graag naar school. 
 
Toen wij begonnen met de bouw van de school bestond de school uit +/- 200 leerlingen.  De 
leerlingen krijgen op dit moment les in twee groepen een ochtend  en een middag groep van 
zo’n 100 leerlingen. 
 
Mw. Turay de directrice van St. Rose heeft ons verteld dat ze steeds meer aanmeldingen 
krijgt van nieuwe leerlingen. Maar zij kan pas leerlingen aannemen als het nieuwe gebouw 
klaar is.  
 
Help ons mee de school af te bouwen.  
 

   
 
Zoals je ziet kunnen ze nieuwe schoolborden en scho olspullen heel hard gebruiken 
 

  
 
Inmiddels heeft de directie, met  het oog op de veel grotere en nieuwe school besloten om 
het leerlingenaantal uit te breiden naar 400. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Voor ons is 
alles “ vanzelfsprekend ” maar helaas voor groot gedeelte van onze wereldbevolking is dat 
niet het geval.  
 
DELEN 

 

DE ALLER- 

EENVOUDIGSTE 

BEREKENING 

DIE ER IS 

 

De wiskunde leraar van 
 

St. Rose School 



 
Leerlingen van St. Rose maken  mooie tekeningen voor sponsoren als dank  
 
 
 

  
 
Elizabeth Goba   Meneh Conteh                   Al Haji Marah 
 
 
 

   
 
HELP ONS MEE                                                                                                 
 
� VIND JIJ ONS PROJECT OOK DE MOEITE WAARD? 
� HELP ONS ACTIES OP TE ZETTEN EN UIT TE VOEREN ZODAT WE BINNEN 5 JAAR 

DE SCHOOL SIERRA LEONE HELEMAAL IN GEBRUIK KUNNEN NEMEN.  
� WE KUNNEN HELAAS NOG GEEN GELD TOVEREN. MAAR WIE WEET…. TOVERT U 

TOCH EEN BEETJE MET ONS MEE 
 

MEER INFO:   www.earthianroots.nl 
 
OF NEEM CONTACT OP:   050-5271824    Rooske Westerdijk 
 
Postbus 5266, 9700 GG Groningen, The Netherlands,  tel +31 (0)50 5271824  ING: 3973927 Kv k: 02089573 
 


