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Wij een nieuw gebouw – Zij een nieuw gebouw 
 
 

Aktie nieuws: Opbrengst Opening feest OSG Sevenwold en:                  € 6485,00 
 
Op donderdag 14 april werd er om 14.30 een start gemaakt met de Dansmarathon met een 
Salsa workshop. Die dag en avond en nacht werd er stevig gedanst.  
(opbrengst dansmarathon & donaties € 5725,00 ) 
 

 
Flashmob      dansmarathon              kunstveiling 

  

    
  De leerlingen hebben hun best gedaan om er zo  “ Praut 2be vout “   mogelijk uit te zien. 
 
Er werd doorgedanst tot het officiële openingsmoment op vrijdag 15 april de laatste uren met 
silent disco. Beschikbaar gesteld door: www.247disco.nl 
OM 14.30 vond het officiële opening moment plaats voor genodigden, aansluitend gevolgd door 
een kunstveiling (opbrengst € 760.00 ) DANK aan iedereen die zich ingezet heeft ! 

 
AKTIE NIEUWS:   wie helpt ons met de laatste ”financiële “ loodjes  CONTAINER VERSTUREN  

 
Om alles goed af te kunnen ronden gaat er een container met tafelbladen, naaimachines, 
schoolborden sport en spelmaterialen richting Sierra Leone. Hij zal in week 25 klaargemaakt  
worden voor verscheping. 
Daar aangekomen hopen wij op een vlotte aflevering zodat we in begin augustus de school 
kunnen inrichten. 
 

 
 

 
 



AKTIE NIEUWS:   Acties leerlingen  Vakcollege OSG Sevenwolden  groot  succes      opbrengst  € 2100,00 

 
Vol enthousiasme hebben de leerlingen in allerlei groepen acties bedacht en deze ook 
uitgevoerd. Op donderdagavond 19 mei was er een hele gezellige presentatie avond die door 
veel familie en bekenden werd bezocht. Je kon aan allerlei leuke dingen meedoen en lekkere 
en mooie dingen kopen. Allemaal voor de kinderen in Sierra Leone. 
 

   
 

De smaakzin, handigheid en balvaardigheid werden op de proef gesteld. Zo kon je een taart 
versieren met een mooie foto erop.. je nagels laten lakken, racen met zelfgemaakte race auto´s 
en nog veel meer. Wie handig was kon proberen een fietsband  te plakken in de snelste tijd.  
 

   

Vrijdag 20 mei werd er nog een sponsorloop gehouden rond de school. Sommige leerlingen 
deden zelfs mee op klompen en hoge hakken. 
 
Docenten en leerlingen ontzettend bedankt ! 
 
Twee  oud leerlingen  van OSG Sevenwolden gaan op avontuur mee naar Sierra Leone  

 
Timo Hensen 2e jaarstudent aan de filmacademie in Hilversum en Koen Peters 2e jaarstudent 
bewegingswetenschappen in Groningen hebben besloten om de school met eigen ogen te gaan 
zien. 
Daarnaast zullen zij filmopnames gaan maken, zodat we iedereen hier in Nederland kunnen 
laten zien wat we de afgelopen 4 jaar hebben bereikt. 
 
Timo en Koen komen uit de eerst groep leerlingen die zich hebben ingezet om het geld bij 
elkaar te krijgen voor de fundering van de school.  
 
Bekijk het sportieve filmpje dat Timo destijds van onze eerste actie heeft gemaakt: 
( http://www.youtube.com/watch?v=X9fSC03sx0A&feature=related) 
 
 
 
 
 



 
Sportliefhebbers opgelet!  
 
Hou je van sporten en ben je geïnteresseerd in wat er allemaal gebeurt in  
ontwikkelingslanden. Ga dan naar www.sportdevelopment.org. 

Bestel het hartstikke leuke informatieve “GRATIS”  blad SUPPORTER.  
(http://www.sportdevelopment.org/supporter/ ) en geniet van de verhalen en initiatieven die er 
wereldwijd georganiseerd worden. Want je weet “sport verbroedert en ontwikkelt mensen”. 
 
Nieuws van uit Sierra Leone: planning OPENING St. R ose School 8 augustus 2011  
 
De school staat er nu prachtig bij. We gaan nu voor de afronding. Het toilet wordt afgebouwd  
de opening staat gepland op 8 AUGUSTUS . 
 
Tot die tijd zal er nog hard gewerkt moeten worden…schoolborden ophangen, meubilair 
maken…  

 
 
HOE SPOEL JIJ    

JE TOILET DOOR? 

 

WAT ALS JE ER  

HEBT … 

GÉÉN ÉÉN ! 

 

St. Rose School 

 



 
  
 

 

HOEVEEL PENNEN  

ZITTEN ER IN JOUW 

ETUI? 

 

IK WIL LEREN  

SCHRIJVEN ! 

 

St. Rose School 
 
 
 

VOETBALSHIRTS :  gezocht  voor teams in Four Miles Newton….. en gelukkig gekregen. 
 

• De oude shirts een team van voetbalverenging Langezwaag krijgen een tweede leven. 
 

• Dankzij actief sparen van zegeltjes van een supermarkt heeft mevrouw Geesje Hoekstra 
uit de Knipe ervoor gezorgd dat een team in Lunsar (plaats in het noorden van  Sierra 
Leone) en een team in Newton in mooie shirts gestoken kunnen worden. 
 
 

Wij hopen dat deze shirts een stimulans zijn voor de jongeren om tot nog betere prestaties te 
kunnen komen. 
 
 
AKAZA SPORT :  schenkt  voor vele teams voetbal shorts  
 

Onze stichting is superblij met deze prachtige shorts. We kunnen nu zeker 6 teams van een 
mooi zwart sportbroekje voorzien. www.akzasport.nl 
 
Het  tijdens ons verblijf in december  opgerichte  “ team ‘’ uit Four Miles heeft een ontwerp gemaakt en 

deze zal door AKAZA Sport gedrukt worden.   

 

 

 



BLAUWE BAL:  van verbinding  bijna niet meer blauw door  het vele gebruik. 
 

 
De blauwe bal wordt elke dag zeer intensief gebruikt….  

 

Binnenkort, als de container er is, zullen de door jullie verzamelde ballen verdeeld worden over 
verschillende scholen en voetbalteams… 
Meer weten over deze organisatie die ook probeert verbinding te leggen all over the World. 
www.samhoud.nl  
 
 

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”. 

 
 
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 contact: 050-5271824 Rooske Westerdijk 
 
 
Postbus 5266, 9700 GG Groningen, The Netherlands,  tel +31 (0)50 5271824  ING: 3973927 Kv k: 02089573 


