
Nieuwsbrief 15       December 2013 
 
 
AKTIE NIEUWS: Enthousiast vrijwilligers helpen ons op markten                                           € 2300,00 
.  

Onze stichting heeft wederom op verschillende markt en te staan 
 

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

• Ladies day maart 2013 Drachten 
• Die is leuk markt april 2013 Groningen 
• Markt Anna Schotanus mei 2013 Heerenveen 
• Nieuwe Horne mei 2013  
• Tijdens Braderieën zomer 2013 Ameland Nes  
• Gondelvaart  aug 2013 Oldeboorn 
• De Knipe oktober 2013  
• Nordwin College oktober 2013 Heerenveen 
• Die is leuk markt 3 november 2013 Groningen 
• Markt Anna Schotanus  november 2013 Heerenveen  
• Wintermarkt  december 2013 Mildam 
• Wintermarkt Hoornse Meer  december 2013   Groningen 

 
AKTIE NIEUWS:                                                                                                            €   538,50 
Tijdens de voorjaarsmarkt in Groningen ontmoeten wij een zeer enthousiast stel Tineke Folkers  
en Peter Groeneveld. Zij wilden heel graag iets voor onze stichting doen en hebben ons 
gestimuleerd om een leuke zomervariant te maken van onze mutsen.Tijdens hun vakantieverblijf 
op Ameland hebben zij een aantal keren op de braderie in Nes gestaan. De verkoop was zeer 
succesvol.  

 

 
 

   

                



  ONTWIKKELINGEN: in Sierra Leone  
 

  
 

St. Rose school in Campbelltown is volop in gebruik.  
 
Docenten kamer wordt nu gebruikt als leslokaal  
Ook de kleuters gaan met plezier naar school. Zij hebben nu een mooi klein lokaaltje gekregen, 
wat aanvankelijk bedoeld was als directie /docentenkamer. De directrice heeft haar bureau 
verplaatst naar de opslagruimte-bibliotheekruimte om plaats te maken voor  de kleintjes 

  
 



Inmiddels is er extra schoolmeubilair gemaakt en zijn er metalen kasten gekocht om de boeken 
te kunnen bewaren.  
 
De waterput is bijna klaar bij de St.Rose School . 
We waren in april 2013  gestart met de bouw, maar vanwege het vroeg invallen van het 
regenseizoen moesten we tijdelijk stoppen met de bouw. Inmiddels is het regenseizoen voorbij 
en kan de pomp verder afgemaakt worden.

 
 



 
Earthian Roots logo op gehaakte mutsen  geeft  het  een professionele uitstraling 
 
Dankzij een geweldige donatie van Holland Label uit Leeuwarden zien onze gehaakte mutsen er 
nog mooier uit. 

    
Al ruim 3 decennia levert Holland Label een totaalpakket van geweven producten zoals 
fashionlabels en badges. 
 
Naast de energie die ze daar in steken houden ze terdege rekening met het milieu en steunen 
projecten als het IFAW en zeehondencrèche Pieterburen. 
 
Het beschikbaar stellen van labels met het logo van Earthian Roots om textiel producten te 
identificeren en deze te verkopen voor het goede doel past geheel in het sponsorbeleid. 
www.holland-label.nl 
 
 
 
Statiegeld inzameling bij supermarkt “Brouwer” in N ieuwehorne    € 466,20
        
 

 
Veel bewoners uit de omgeving van Nieuwehorne hebben hun flessenbonnen ingeleverd en 
ervoor gezorgd dat onze stichting een mooi bedrag kon ontvangen. Waarvoor dank. 
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St. Rose School 
 
Kinderen van B. S.O “Vossenhol “uit  Paterswolde organiseren Fancy Fair  voor Sierra Leone               € 272,00 
 
Onder leiding van Aletta van Veen en haar medewerkers hebben de  kinderen van de 
buitenschoolse opvang de  “Vossenhol “ in Paterswolde  van  stichting Trias wekenlang 
enthousiast gewerkt  aan prachtige attributen, om deze tijdens de Fancy Fair op donderdag 17 
oktober  te kunnen verkopen. Ook werden er koekjes verkocht, geschminkt en muziek gemaakt. 

 
  



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

 
4 dagen vol evenementen & voorlichtings
registratie in samenwerking met 
 

Grootse opzet van evenementen met als hoofddoel:
 
Bewustwording van geboorte
 
Stichting Earthian Roots in Sierra Leone
evenement in samenwerking met Cordaid en Christian Brothers
Leone.  
 
Bewustwording van de noodzaak van geboorteregistratie is zeer belangrijk.
In een land als Sierra Leone w
verschillende redenen niet geregi
kind belangrijk kan zijn.  
De kliniek of het  registratiepunt bevindt zich ver uit de buurt van waar d
Soms willen de ouders wel, maar hebben ze
Er vindt wel registratie plaats als ze 
Géén registratie kan in een latere fase van hun leven moeilijkheden geven
Bijvoorbeeld als ze ingeschreven willen worden bij een school.
 
Tijdens het 4 daagse evenement
Vaak komen daar veel volwassenen en kinderen op af.  Een uitstekende kans om iets aan de 
voorlichting te gaan doen. 
Jonas Williams de voorzitter van onze stichting
Sierra Leone een optreden verzorgen.
muzikanten uit Sierra Leone. 

 
 
De opbrengst van die avond, 
het organiseren van activiteiten voor
 
 
 
 

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

4 dagen vol evenementen & voorlichtings activiteiten voor de bewustwording van 
registratie in samenwerking met onze partner organisaties 

 Christian Brothers Sierra Leone

Grootse opzet van evenementen met als hoofddoel: 

geboorte registratie 

Stichting Earthian Roots in Sierra Leone is druk bezig met de organisatie van dit grote 
evenement in samenwerking met Cordaid en Christian Brothers, de partner organisaties 

van de noodzaak van geboorteregistratie is zeer belangrijk.
In een land als Sierra Leone worden veel kinderen geboren. Vaak worden deze kinderen om

geregistreerd. De ouders weten niet dat het voor de toekomst van hun 

registratiepunt bevindt zich ver uit de buurt van waar de kinderen wonen. 
maar hebben ze geen geld voor vervoer naar het

wel registratie plaats als ze worden geboren in een kliniek.  
n registratie kan in een latere fase van hun leven moeilijkheden geven

Bijvoorbeeld als ze ingeschreven willen worden bij een school. 

Tijdens het 4 daagse evenement wordt onder ander een groot voetbaltoernooi georganiseerd. 
Vaak komen daar veel volwassenen en kinderen op af.  Een uitstekende kans om iets aan de 

van onze stichting en tevens muzikant van reggae muziek 
een optreden verzorgen. Hij krijgt begeleiding van het Super Combo

 

 

avond, door o.a. verkoop CD & DVD,  zal weer gebruikt worden voor 
activiteiten voor  kinderen in Sierra Leone.  

Extra Note: 

Aanvankelijk zou dit optreden op 30 November 

plaatsvinden, maar vanwege ziekte van Jonas Williams 

dit helaas niet doorgaan.  

Het evenement zal verplaatst worden naar een later

tijdstip.  

 

Locatie: 

Ernst bai Koroma mini Stadium een voetbal stadion 

Newton 

Daarnaast zullen er de volgende activiteiten plaatsvinden:

 

*  female talent show   

*  voetbal toernooi 

*  voorlichtingsactiviteiten voor  geboorteregistratie 
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Scholarship programma  

 
Inmiddels zijn er 20 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. 
 

 
Alusine Fornah        Fatuh Kamara   Saidu Mansaray  
Five Mile community school        Five Mile community school  Five Mile community school  
Class:  1          Class :1    Class :1 
 
Wilt u een kind ondersteunen ? voor 25 euro per jaa r. 
Neem contact op met Stichting Earthian Roots door e en mailtje te sturen naar  
info@earthianroots.nl  
Of bel 050-5271824 
 
Wilt u een originele muts?     
 
Kom langs op Helper Kerkstraat 32 Groningen of bel 050-5271824 
Dames, heren, kindermutsen in alle soorten en maten. De opbrengst is voor onze projecten. 
 

    
 
   
 

   
 
 



Landbouw project Gofor  

 

 zzz 
              Cashew noot in vrucht 

Earthian Roots Sierra Leone heeft in Gofor een cashew plantage opgezet. Vanuit Nederland 
ondersteunen wij financieel de opstartfase van dit project. Het is de bedoeling dat er na 4 jaar 
geoogst gaat worden en dat de mensen die bij dit project betrokken zijn zichzelf dan kunnen 
redden. Ons doel is dat zij in de toekomst in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. 
Cordaid heeft ervoor gezorgd dat James Boima & Dumbuya Sallieu, twee medewerkers van 
Earthian Roots Sierra Leone, een boekhoudkundige cursus konden volgen  
 
TOEKOMST PLANNEN       * opzetten van een ziektekosten verzekering 
      *  voorlichting geven over  hygiëne & E.H.B.O op scholen 
 
FINANCIËLE  HULP GEVRAAGD        
 
Wie helpt ons mee? Om de financiën rond te krijgen voor het sturen van een container vol met 
schoolmaterialen en andere spullen naar Sierra Leone. We willen graag zomer 2014 de container 
kunnen versturen.  
Helaas hebben wij geen Serious Request batterij aan publiciteit achter ons. Maar u kunt wel het 
verschil  maken. Om u een indruk te geven (verschepen container +/- 3000 euro en inklaren in 
haven 2000 euro). 
 

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  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  IBAN: NL91INGB0003973927 Kv k: 02089573 

 


