
Nieuwsbrief 14         September 2012 
 

De St. Rose primary School in Campbelltown draait v olop. 
De kinderen en docenten zijn blij met het nieuwe ge bouw. 

 
 
 

AKTIE NIEUWS:  dankzij verkoop markten kunnen veel kinderen naar school  € 961,50  
  

Onze stichting kreeg het afgelopen jaar de kans om op verschillende markten te staan 
 

De opbrengst van de verkoop van o.a. hand gemaakte spullen was zeer succesvol. 
 

• Die is leuk markt, hip & handgemaakt Groningen november 2011 
•  

• Wintermarkt Hoornse Meer 2011 Groningen  
•  

• Die is leuk markt april 2012 Groningen 
•  

• Jaarmarkt Nieuwehorne 
•  

• Markt Anna Schotanus Heerenveen 
•  

• Markt Knype 
•  

• Markt Gorredijk 
Hieronder een impressie van de markten  

 
  



  
Die is leuk nov. 2011 

 
Kerstmarkt Hoornse meer dec 2012 

 
 

 
Die is leuk april 2012  

 
Wij hebben onze krachten gebundeld en werken vaak samen Geesje Hoekstra een 

enthousiaste vrijwilliger die zich inzet voor de  blindenzorg in Sierra Leone voor kinderen 
 in o.a. Lunsar en Makeni. 

 
Dankzij een schenking van Marjo Boeijen van sieraden en gekantkloste hesjes gemaakt door 

vissersvrouwen uit Brazilië konden wij ook op zomermarkten staan.  
www.mjoriginal.nl 

 
 

  
 



 
 
 

AKTIE NIEUWS: Leerlingen van de VMBO  OSG Sevenwolden                      € 183,60 
 
De Leerlingen van de VMBO opleiding Sport Dienstverlening & Veiligheid van het “Kingcollege” 
in Heerenveen  hebben zich ook dit jaar ingezet met het organiseren van allerlei activiteiten. 
Door verkoop van chocolademelk tijdens een schaatstocht en het inzamelen van lege flessen 
hebben zij het bovenstaande bedrag bij elkaar gebracht. 
                  

  ONTWIKKELINGEN: in Sierra Leone  
 

 

 
Jonas Williams de voorzitter is vanaf vanaf maart tot en met mei 2012 regelmatig in 
Campbelltown aanwezig geweest om een aantal zaken te regelen.  
 
De door Toelevering  Heerenveen geschonken tafelbladen zijn bijna allemaal verwerkt tot 
tafeltjes.  
 
Onze stichting wil zich het komende jaar gaan richten op de volgende zaken bij de school 
 



1. Bouwen van een waterpomp .   
We willen heel graag dat er een waterpomp bij de school komt. Daar zullen niet alleen 
de kinderen van profiteren maar ook de gezinnen die in de buurt van de school wonen.  
De pomp die ooit gemaakt is voor het dorp hebben ze op een moment geslagen dat het 
een natte periode was. Gevolg is nu dat er tijdens het droge seizoen bijna geen water uit 
de pomp komt.  

2. Afmaken inrichting  van de school.  Tafels, stoelen, kasten. 
Inmiddels hebben wij bijna alle tafelbladen kunnen verwerken tot nette tafels. Maar er 
zullen nog extra bankjes & tafels gemaakt moeten worden want het aantal kinderen van 
de school is “inmiddels” fors gestegen. 
. 

  
 

 
3. Verbetering vloeren :Toen Jonas Williams de afgelopen periode ging kijken hoe de 

school er nu bij stond, bleek dat de vloeren van de school gaten vertoonden. 
Waarschijnlijk is er bij het bouwen geen goede verhouding cement - zand gebruikt, 
waardoor de bovenste laag nu aan het loslaten is. We willen dit toch graag opnieuw 
doen, en daarna met betonverf behandelen.  

 

 
 
De kosten die deze veranderingen met zich mee gaat brengen hebben we hieronder in een 
begroting weer gegeven.  

Pomp installatie  3500 
School stoelen/kasten 1500 
Vloer bepleisteren en verven met beton verf. 1000 
Totaal 6000 
 
 
Ad 1 pompinstallatie:  Zal geslagen worden door Living Waters. Zij zorgen voor een boorauto 
die met een lange stalen pijp naar beneden gaat.. 



Ad. 2.  Van Toelevering een bedrijf uit Heerenveen  hebben wij zo’ n 75 tafelbladen gekregen.  
Daarnaast willen wij nog meer stoelen/banken laten maken zodat ze in de grote klas lokalen 
niet zo op elkaar hoeven te zitten, en kasten laten maken. 
Ad 3.  De vloeren in alle lokalen. 4 stuks moeten opnieuw gedaan worden. Daarnaast zouden 
wij het heel fijn vinden als de vloeren geschilderd kunnen worden.. waardoor het makkelijker 
wordt om de school schoon te houden. Stof tijdens droogseizoen en natte prut tijdens 
regenseizoen.  
 
Leerlingen aantal St. Rose School inmiddels opgelopen tot 362 leerlingen 
 
Toen wij in 2007 voor het eerst contact kregen met mw. Turay de directrice van de school. 
Zaten er zo´n 200 kinderen op  de school. Inmiddels is aantal gestegen tot 362 leerlingen. 
 

 
Klas 1A       klas 2A 

 
 
Klas 2a       klas 2B 
 

 
 
Klas 3       klas 4 
 



 
Klas 5       klas 6 
 
 
Wij hebben samen met de schoolorganisatie afgesproken dat wij ze gaan ondersteunen bij het 
registreren van de leerlingen. De school beschikt (nog ) niet over water en elektriciteit. Daarom 
heeft  de onlangs opgerichte NGO : Earthian Roots Sierra Leone, de taak op zich genomen om 
op hun computer in Sierra Leone. De klassenlijsten te maken van alle leerlingen.   
 

 
Nursery   class              Docenten 2e van links voorste rij mw. Turay 
 
De school bestaat uit 4 lokalen en opslagruimte en een docenten ruimte.  Tijdens het bezoek 
aan de school bleek dat de docenten ruimte nu als nusery-ruimte gebruikt wordt. 
Er  zijn ook nieuwe docenten bij gekomen om de leerlingen les te kunnen geven.  De docenten 
en leerlingen zijn nog steeds hartstikke blij en trots op hun “nieuwste school “ in de omgeving 
van Waterloo. 
 
Voetbal teams  doen het goed in de competitie:   

 

 



 
Dankzij de meegebrachte voetballen,
voetballers van FC Rooske zich nu veel beter 
Trainen met 1 bal schiet niet echt op om je techniek te
speelt het team boven 18 jaar de finale wedstrijd tegen het  
 
SUMMERVIBES   dance party voor Sierra Leo

 

 
 
Het door en voor leerlingen georganiseerde feest 
aanwezige leerlingen een groot succes. Voor wie er niet 
Goede muziek in een sfeervolle ambiance van het van Party Cafe Salsa aan het gedempte 
Molenwijk in Heerenveen.  Er heerste een tropische sfeer waari
op muziek van  DJ´s  Simon Veenema en Wouter Venema
De feestavond werd nog extra lekker omdat 
PUUR. 

 

Dankzij bovenstaande sponsoren

ij de meegebrachte voetballen, sportschoenen en gedoneerde voetbalshirts 
voetballers van FC Rooske zich nu veel beter presenteren en voorbereiden op de competitie. 

niet echt op om je techniek te gaan verbeteren. Op 10 september a.s. 
speelt het team boven 18 jaar de finale wedstrijd tegen het  SOCAR Raidersteam.

dance party voor Sierra Leone  georganiseerd door leerlingen OSG Sevenwolden

leerlingen georganiseerde feest “Summer Vibes” op 6 juli
aanwezige leerlingen een groot succes. Voor wie er niet bij was, jullie hebben 
Goede muziek in een sfeervolle ambiance van het van Party Cafe Salsa aan het gedempte 
Molenwijk in Heerenveen.  Er heerste een tropische sfeer waarin heerlijk gedanst kon worden 

Simon Veenema en Wouter Venema. 
De feestavond werd nog extra lekker omdat er een ijscokar aanwezig was gesponsord door 

 

nsoren konden wij de avond met een positief sald

en gedoneerde voetbalshirts kunnen de 
voorbereiden op de competitie. 

Op 10 september a.s. 
SOCAR Raidersteam. 

ne  georganiseerd door leerlingen OSG Sevenwolden 

 

op 6 juli was voor de 
was, jullie hebben echt wat gemist. 

Goede muziek in een sfeervolle ambiance van het van Party Cafe Salsa aan het gedempte 
ijk gedanst kon worden 

er een ijscokar aanwezig was gesponsord door 

 

 
saldo afsluiten.  



 
Donatie:            € 6000,00 
 
Dankzij een zeer belangrijke donatie van  het `voormalige kantinefonds ` van de inmiddels 
opgeheven Rijks Pedagogische Academie zijn de bovenstaande plannen met betrekking tot het 
bouwen van een waterpomp en het vervolmaken van de St. Rose School een stuk dichterbij 
gekomen. 
Dit verheugende nieuws werd ons kenbaar gemaakt door dhr. Bokma voormalig rekendocent  
en lid van het bestuur. Omdat dit fonds opgeheven gaat worden, waren zij op zoek naar 
projecten om het geld wat er nog in kas was te schenken aan stichtingen die zich concreet 
bezig houden met onderwijs of onderwijs gerelateerde projecten. Wij waren één van de 
gelukkigen. Waarvoor dank! 
 

DELEN 

 

DE ALLER- 

EENVOUDIGSTE 

BEREKENING 

DIE ER IS 

 
 
De wiskunde leraar van, 
 
St. Rose School 
 
Sierra Leone een prachtig land met veel bijzondere vogels, vlinders en dieren. 

   

  
Foto’s gemaakt door Koen Peters 

  



 

 
Zaterdag 20 oktober 2012  organiseert Stichting Ear thian Roots  in Groningen  
 
Premiere documentaire ‘ Lion Mountain’  
 
CD Presentatie “ Shine Again   Jonas & the Earthian  Roots band   
 
 

 
 

 
 
 



 
 
Opbrengst van de avond, verkoop CD & DVD wordt gebr uikt voor de activiteiten voor 
kinderen in Sierra Leone.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Onze partner organistie in Sierra Leone is bezig met het ontwikkelen van de volgende zaken 

   
Organisatie van Scholarships:  
 
Inmiddels zijn er 10 kinderen opgenomen in het Scholarship-programma van Earthian Roots 
Sierra  Leone.  Dit is mogelijk geworden dankzij donaties van Nederlandse gezinnen die een 
kind ondersteunen voor 25 euro per jaar. In het programma zitten kinderen van zowel primary 
schools als secondary schools in de omgeving van het West Rural district.  
Onderstaand een aantal foto’s van deze kinderen. 
 

 
Moses  Kanu         Salamatu Koroma  Ezekiel P Bang ura 
Ahmadiyya Agricultural          St. Clames secoundary Kwama   R.E.C-Primary School Newton 
Secondary School Newton         Form : Jss one   Class 3  
Form: Jss 3A        
 
Wilt u een kind ondersteunen ? 
Neem contact op met Stichting Earthian Roots d.m.v een mailtje te sturen naar  
info@earthianroots.nl  
Of bel 050-5271824 
 
Ziektekostenverzekering:  
 
Opzetten van een ziektekosten verzekering en daarbij voorlichting geven over eerste hulp bij 
ongelukken en voorlichting over bv. wondverzorging.   
 

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 


