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Wij een nieuw gebouw – Zij een nieuw gebouw 
 

HET IS GELUKT ! 
 

DANK AAN IEDEREEN ! 
 

AKTIE NIEUWS:  verkoop mutsen dankzij Houdbaar in Z utphen                                € 465,50 
 Onze stichting kreeg  afgelopen winter de kans om gehaakte mutsen te verkopen in een 

heel leuk winkeltje. 
 

  
 

Houdbaar is de winkel van Jeanine en Maaike. Die het tijd vonden voor een leuke, inspirerende 
cadeauwinkel in het centrum van Zutphen. De dames hebben een neus voor trends en opkomende merken, 

gaan zelf op inkoop en staan zelf in de winkel voor persoonlijk advies.  
 

Lange Hofstraat 29 Zutphen 
www.onhoudbaar.nl  

 
AKTIE NIEUWS: Donatie Lionsclub Heerenveen en omstr eken                                 € 500,00 
 
De Lionsclub Heerenveen  en omstreken heeft onze stichting gesteund. Het geld is gebruikt 
voor de invoer van de container met de schoolspullen en het maken van een aanduidingbord 
aan de weg voor de St. Rose School. 
 

 



                  

  AKTIE NIEUWS: spullen voor Lunsar  
 
Voor een oogkliniek in Lunsar en een blindenschool in Makeni hebben wij ook een aantal dozen 
meegenomen in de container met  o.a braillelinealen. Wij deden dat op verzoek van Geesje 
Hoekstra die zich ook heel hard inzet voor de mensen in Sierra Leone . 
Voor een voetbalteam in Lunsar was er een mooi Fries tenue bij elkaar gespaard met zegeltjes 
door inwoners van de Knipe & omstreken.   
 

 
 Overhandiging aan Thomas Kamara                         Friese shirts voor voetbalteam in Lunsar 

 
VERSLAG : CONTAINER VERSTUREN naar Freetown Sierra Leone  door Wolthuizen – Stilma verhuizingen 

 
Dankzij hard en goed samenwerken hebben we op vrijdag 24 juni in 1 dag de container in 
Heerenveen gevuld bij Wolthuizen-Stilma. De afgelopen jaren mochten wij in de loods een 
aantal kisten gebruiken om spullen op te slaan tot het moment van versturen. 
 
Een hele onderneming was het wel. Je blijft hopen dat als het schip aankomt, je meteen de 
zaken kunt gaan regelen. Je hoort de verhalen van hoe moeilijk het soms kan zijn, maar je 
hoopt er natuurlijk op dat het jou niet overkomt. 

 
 
 
Het schip kwam niet op de afgesproken tijd aan maar 10 dagen later dan gepland. Daarna 
kostte het ons 2 weken om hem echt uit de haven te krijgen. Dat betekende dat de secretaris, 
Rooske Westerdijk, die de container voornamelijk had gevuld er niet meer bij kon zijn. Zij moest 
weer terug naar Nederland. 
Wat eigenlijk wel jammer was…..zij wist wat er in welke dozen zat en de voorzitter Jonas 
Williams moest nu op aanwijzing van haar de zaken zien te regelen. Het zijn dan ineens wel 
heel erg veel dozen! Hij bleef gelukkig nog 2 weken langer om alles goed af te kunnen 
handelen. Maar toen het er uitzag dat het zou gaan lukken, bleken alle grote vrachtwagens 
gereserveerd te zijn voor een bedrijf die een spoorlijn aan het aanleggen was in de 
binnenlanden. Dus moesten we nog een paar dagen wachten. 
 
Maar op donderdag 25 augustus was het om 23.00 uur zover! 
Alle spullen konden uitgeladen worden. Voorlopig opgeslagen in een snel gebouwde ruimte. 
Naast het huisje waar wij verbleven. 



  
 
Van daaruit zal de verdeling plaats gaan vinden. Helaas hebben we nog niet de schoolborden 
op kunnen hangen en de tafelbladen kunnen verwerken tot schoolbankjes. Maar dat komt de 
volgende keer. Ja, soms lukt het niet zoals je droomt. Maar goed.. alles gaat langzamer dan bij 
ons, mede omdat je niet altijd aan alle materialen kunt komen. Een zware boormachine heb je 
toch echt nodig om een gat in de muur te boren.. maar als er geen elektriciteit is.. zul je toch 
eerst een aggregaat moeten regelen.. en op zoek moeten naar een grote boormachine. 
Het zal er vast zijn.. maar alles kost veel tijd om te vinden en te regelen. 
 
AKTIE NIEUWS:   Naaimachines  van  Gered gereedschap voor vrouwen in Freetown    

 
Martha Chigozie heeft  naaimachines in ontvangst genomen voor haar vrouwen organisatie 
Tedewosil in Freetown. 

 
 
Twee oud leerlingen van OSG Sevenwolden gaan mee op avontuur naar Sierra Leone  

 
Timo Hensen en Koen Peters hebben de stap genomen en zelf gekeken hoe het er in Sierra 
Leone toegaat. Zij hebben een onvergetelijke reis gehad en met eigen ogen kunnen zien wat de 
mooie en minder mooie kanten zijn van het land. Ze werden meteen opgenomen in  de 
gemeenschap van Five Mile en hebben hun steentje bijgedragen door te helpen met de 
opening van de school.  
Sierra Leone is een land van uitersten. Veel mensen hebben een hard en zwaar leven. 
Hard werken en toch niet genoeg verdienen om je kinderen naar school te kunnen sturen. Dat is 
voor velen de realiteit. 



Daarnaast wonen de Sierra Leonezen in onze ogen in een zeer mooi en vruchtbaar land met  
prachtige bloemen, vlinders,vruchten, vogels en andere dieren. De wens van Koen, het zien van 
een echte kameleon, kwam zelfs na een paar dagen al uit ! Geweldig. 
 

 
Aankomst by night airport Lungi          chillen met de “boys “    kijken bij de school 

 

 
Tapper van palmwijn ”de favoriete lokale drank “        Eén van de prachtige stranden, Bureh Beach 

 

 
Verwerken van palmnoten tot palmolie           koekjes bakken in kookhutje voor het openingsfeest  

 
 
 
 



Nieuws van uit Sierra Leone:  OPENING St. Rose Scho ol 8 augustus 2011  
 
De school is geopend op 8 augustus 2011. Het was een hele happening voor iedereen. Met 
muziek en dans en veel “belangrijke mensen”.  Het werd een hele gezellige en spannende dag. 
De ochtend begon met stortregen, maar gelukkig werd het in de loop van de middag droog.  
De kinderen waren er al om 10.00 in de ochtend terwijl de officiële opening rond 14.00 stond 
gepland.  

 
 
Helaas hebben we de school nog niet volledig kunnen inrichten( naar onze maatstaven) met de 
schoolborden en mooie tafelbladen. Daarvoor was te tijd te kort. Maar de kinderen zitten in 
ieder geval droog en in een schone school. Alles kost zeer veel tijd, voor elke opdracht die je 
geeft moet je vele malen naar de desbetreffende persoon. Volgende keer gaan we verder om 
de school echt af te maken. Het plan is om in de toekomst ook een waterpomp in de buurt van 
de school te krijgen en een sportveldje aan te leggen. 
 

  
 
 
 
 



 

WESTERSE GEDACHTE: 

 

GELD MAAKT NIET GELUKKIG 

(MAAR IS WEL MAKKELIJK) 

 

AFRIKAANSE GEDACHTE:: 
 

IK WOU DAT IK HET HAD! 

 

St. Rose School 
 
 

VOETBALSHIRTS :  Voor  teams in Newton Five Mile  

  
Tijdens ons vorige bezoek in december had ik voor de grap een klein “house team” geformeerd 
maar bij aankomst in Sierra bleek alles toch serieuze vormen aangenomen te hebben. De 
voetballers van Newton en omgeving hebben een heuse competitie opgezet. Omdat we beloofd 
hadden iets voor de teams te gaan doen.  We wilden ze een stimulans geven. Daarom hebben 
we shirts laten drukken, en ons woord gehouden. Er is zelfs een Footballclub opgericht en ze 
wilden het FC Rooske noemen. Dat vond ik een beetje teveel eer….. maar de “mannen” 
stonden erop. FC Rooske is nu een feit en heeft nu 2 teams (under 17 & under 21) en een 
officieel bestuur.  

.  

 
Competitie op strandslippertjes en soms voetbalschoenen / trainen met 1 bal per team ! 

 

 
 
 



MAG JE NAAR SCHOOL 

WIL JE NIET ! 

 

WIL JE NAAR SCHOOL  

MAG JE NIET ! 

 

St. Rose School 

 
De school is geopend maar we zijn nog niet helemaal klaar. We willen de school de komende 
jaren volgen en ondersteunen met de volgende zaken: 
 

• Maken van mooie schoolbanken met de meegebrachte materialen. 
• Aanschaf van een waterpomp. 
• Aanschaf van schoolmaterialen zoals boeken, schriften, pennen, leerspelletjes.  
• Maken van een speelplaats, waar sport en spel activiteiten gedaan kunnen worden. 

 

 
 
 

AKTIES HELPEN ORGANISEREN :        ALS MAATSCHAPPELIJKE STAGE 

 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR ACTIEVE LEERLINGEN. 

 
Ben je creatief, houd je van resultaten, wil je graag iets voor een ander doen? 
 
ORGANISEER EEN AKTIE 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 het goede doel 
• Uitdaging bedenken en laten sponsoren 

 
 
 

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 ONZE PROJECTEN OOK DE MOEITE WAARD? 
� HELP ONS AKTIES OP TE ZETTEN EN UIT TE VOEREN.  
� 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 


