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EBOLA   niet zonder massale hulp van Westerse lande n onder contrôle te krijgen.  

  
BEAT EBOLA !!! WIE HELPT ONS….    
 
de mensen 5 Mile, Newton te supporten? We willen op termijn rijst voor 250 gezinnen kopen.  
Als een steuntje in de rug.  
 
MAAR DAT KUNNEN WE NIET ALLEEN:  
 
Afgelopen zomer heeft de Ebola Sierra Leone, Guinee, en Liberia in de greep gekregen. 
Gelukkig is de wereld nu wakker geschud. Wij hebben ons deze zomer verbaasd over het feit dat 
er zo weinig gebeurde.   
Wat wil je in een land waar de basisvoorzieningen voor velen ontbreken? Geen schoon 
drinkwater, geen electriciteit, geen geld om naar het ziekenhuis te gaan, om medicijnen te kopen.  
Geen middelen en vaak geen kennis van zaken. Waar kun je handschoenen, mondkapjes etc. 
krijgen? Wij konden ze niet vinden. Gelukkig hadden we ze meegenomen vanuit Nederland.  
En deden de Ebola groet.. hand op hart en voor over buigen en zeggend “How the body” zodat 
we geen handen hoefden te schudden. 

 
 
Voorlichting  
Gelukkig is er in het land een enorme informatiestroom op gang gekomen. Maar of dat iedereen 
die geen radio of TV heeft en niet kan lezen, heeft bereikt is maar de vraag. 
Wel kwam er regelmatig een auto langsgereden met geluidsversterking en met een Ebola 
waarschuwing. Maar mensen in de buurt geloofden het “toen” nog niet. Gelukkig inmiddels wel. 
 
 



PUBLICITEIT IN NEDERLAND  
 
De Nederlandse Ginny Mooi is zeer actief in Nederland om aandacht te vragen voor dit 
probleem. 
 

 
 Franco een van de jongeren uit 5 Mile Newton staat nu op een poster van www.kickebola.org 
 
HOOP DAT IEDEREEN IN DE WERELD NU WAKKER GEWORDEN I S! 
 
Snelle actie is geboden anders wordt deze ramp nog erger dan de burgeroorlog die ze jarenlang 
hebben gehad. 
 
  ONTWIKKELINGEN: in Sierra Leone  

 
AKTIE NIEUWS:            Steun van PKN kerk de Knipe.   1000,00                                                                                                
 
De afgelopen jaren heeft onze stichting veel steun ontvangen van de mensen vanuit deze 
kerkgemeenschap.   
Zij hebben zich jarenlang ingezet om de oogkliniek in Lunsar te ondersteunen met middelen. 
 
Tijdens onze reis afgelopen zomer hebben wij ook daar een bezoek gebracht. De Kliniek zag er 
mooi en goed georganiseerd uit. Wij werden heel hartelijk ontvangen door dr.John Mattia en  
Thomas Kamara en zijn staf in deze schone en mooie kliniek. 
Tijdens het verzenden van onze 1e container hebben wij ook spullen voor deze kliniek 
meegebracht.  
 

   
Thomas Kamara, Geesje Hoekstra, dr. Johan Mattia         Opslag met medicatie en middelen 



 

SC Heerenveen schenkt nieuwe voetballen aan 
 

Het voetbalteam van Lunsar werd  voorzien van prachtige nieuwe ballen, en waren daar zeer blij mee.

 

                

St. Rose U.M.C  primary School in Campbelltown
 

 

Schoollokalen zomer  2014   
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SC Heerenveen schenkt nieuwe voetballen aan voetbalteam van de  Oogkliniek in 

Het voetbalteam van Lunsar werd  voorzien van prachtige nieuwe ballen, en waren daar zeer blij mee.

chool in Campbelltown  wordt zeer intensief gebruikt.

 
         

voetbalteam van de  Oogkliniek in Lunsar                                                                                     

 
Het voetbalteam van Lunsar werd  voorzien van prachtige nieuwe ballen, en waren daar zeer blij mee. 

intensief gebruikt. 

 



 
 
 
Ti 
Docenten bezig met rapporten    Leerlingen wachtend op hun rapport? 

 

Afgelopen zomer hebben wij natuurlijk weer een bezoekje gebracht aan de St. Rose School. 

Helaas hebben wij geen contact kunnen krijgen met de directrice van de school Mw Turay; zij 

was al op vakantie.  Haar docententeam was wel aanwezig en druk bezig met het verwerken van 

de resultaten. De school is in 2011 geopend. 

Wat ons wel opviel was dat het gebouw heel intensief wordt gebruikt en dat de muren, die er bij 

de oplevering natuurlijk prachtig uitzagen al behoorlijk beschadigd waren. Ook het aangeleverde 

meubilair bleek niet een lang leven beschoren te zijn. 

Het gaat er een beetje anders toe dan in Nederland. Dat mag duidelijk zijn. Maar ze zijn nog 

steeds blij met het “droge “ gebouw en door de uitbreiding van leerlingen zijn ze zelf gestart met 

de bouw van 2 extra lokalen. We hebben deze gemeenschap in ieder geval een zetje in de rug 

gegeven.  

Vanwege EBOLA -crisis zijn alle scholen op slot gezet, in eerste instantie tot december. 

Maar zoals het er nu uitziet zal dat waarschijnlijk nog wel langer duren. 

 
MIND –UP: maakt voorlichtingsboekjes  over puberteit en  safe  sex  voor jeugd in Sierra Leone 

 
Mensen van Mind-Up, een onderdeel van de GGZ  in Heerenveen hebben ervoor gezorgd dat 
onze organisatie nu beschikt over een 2 hele leuke voorlichtingsboekjes.  
 
Mind-up zet mensen met psychische of psychiatrische problematiek weer in hun eigen kracht. 
Zij ondersteunen hen bij het (her)vinden van eigen talenten en het benutten van 
maatschappelijke kansen. 
 

 



 
 
Wij hebben een aantal van deze boekjes meegenomen naar Sierra om ze daar voor te leggen 
aan mensen die vaker met dit bijltje gehakt hebben.  
Wij weten dat er veel goede voorlichting moet komen, maar we weten ook dat bepaalde zaken 
niet altijd in “the open” bespreekbaar gemaakt kunnen worden, zoals wij dat doen. 
Gelukkig waren de reacties positief. Bij een volgend bezoek gaan we ze allemaal meenemen en 
uitdelen op scholen en leerinstituten.  
    
Voetbalteams in Five Mile doen het heel goed in de competitie. Volwassenenteam heeft 
zelfs de cup gewonnen.        
 

 
 

 
Kids uit de omgeving 5 Mile kregen een mooie nieuwe bal. Helaas was deze niet een lang leven beschoren.. na een 

week was hij alweer lek. 

 

 

 

 

 



SPORTEN VOOR HET  

GOEDE…. 

 

DOELSPORTEN ! 

 
Earthian Roots 

 
Schoolplaten ooit overgebleven na verhuizing  OSG Sevenwolden Heerenveen krijgen 2e leven. 

 

 
Europa kaart gegegeven aan Naycom institute     Hoe zit ons lichaam in elkaar ? 
 

 
 
Tijdens ons verblijf heb ik (Rooske Westerdijk) een presentatie gegeven voor leerlingen van de 
National Youth commission   (Naycom) in Waterloo.  
Ik was gevraagd om te iets te vertellen over de rol van vrouwen in onze samenleving. 
Hoe het onderwijs in Nederland is georganiseerd en te praten over seksuele opvoeding en de rol 
van mannen in onze samenleving. 
Op dit instituut zitten veel jonge meisjes. Er is veel schooluitval omdat ze op jonge leeftijd 
kinderen krijgen, en er dan vaak alleen voor staan. Omdat opvoeden, geld verdienen, 
huishouden bij elkaar teveel wordt. Dat is natuurlijk erg jammer. Vandaar dat ik ook met name de 
jongens in de zaal heb toe gesproken.  
Ik heb het punt aangestipt dat deze dames zeer sterk zijn, maar dat de hulp van de mannen 
onontbeerlijk is en dat ook mannen hun verantwoordelijkheid moeten nemen als zij een kind 
verwekken?  Na afloop van mijn “eigen verhaal” over hoe ik gekomen ben, waar ik nu sta. 
Kwamen er een aantal jonge dames naar mij toe. Ze waren zeer openhartig over hun eigen 
ervaringen.  
Een meisje vertelde dat zij op 8 jarige leeftijd misbruikt was door een basisschooldocent. Ze had 
aangifte gedaan bij de politie, maar er is nooit iets mee gedaan en de docent geeft nog steeds 
les. Een andere jonge vrouw( 19 jaar) vertelde dat ze nog nooit seks had gehad. Ik heb haar 



geprezen en gezegd dat zij heel goed bezig was (maak eerst je opleiding af) en dat er dan 
vanzelf iemand op haar pad zou komen. Maar ik begreep dat ze zich een beetje een outcast 
voelde ten opzichte van andere meisjes.  De docent die mij uitgenodigd had vond het heel 
bijzonder dat de dames zo openhartig waren. 
 
Scholarship programma  ook voor jongeren  
 

  
Amara Kolokoh                      ondertekening contract Scholarship programm. 
 
Wij ondersteunen niet alleen basisschool kinderen, maar hebben ook een aantal jongeren in ons 
programma opgenomen. Een daarvan is Amara Kalokoh een Albino jongen die zeer gemotiveerd 
is om zijn middelbare school “the Evangelica Model Highschool” in 38 Mile af te maken.  
Hij was naar zijn tantes (in 5 Mile) gekomen om geld te vragen voor zijn examenjaar. Maar 
helaas zij konden hem niet helpen. Gelukkig hebben we een sponsor voor hem gevonden. Zeer 
bijzonder hoe hij de leerstof tot zich neemt. Hij kan niet goed zien en zit me zijn neus bijna op het 
papier. Hij had een verbazend mooi handschrift. Ik vroeg hem hoe hij de leerstof tot zich neemt 
als je de aantekeningen op het schoolbord niet kunt lezen.Hij vertelde dat hij aan medestudenten 
vraagt om de aantekeningen over te mogen schrijven. Zo leert hij zijn huiswerk.  
 
Scholarship programma voor basisschool kinderen.  

 
Inmiddels hebben wij 10 extra kinderen in ons programma op kunnen nemen en staat de teller nu 
op 30 kinderen.  
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. Onderstaande foto is genomen tijdens de 
rapportuitreiking. 
 

 
Five Mile community primaray School. Five Mile,Newton  

 

 
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 
 
Originele muts voor de winter nodig?     

 

   
 
Wie helpt ons verzamelen   ? 

 
Spellen : puzzels, rekenspelletjes, memory, mooie plaatjes, educatieve spelletjes die je ook in het 
Engels kunt gebruiken. Spellen om bv. de kleuren te leren. 
 
Zonnelampen: zodat de families, en kinderen ook ’s avonds licht hebben. (waka waka lamp). 
 

 

Contacten: mbt.  kennis verwerven over waterzuiveringsapparatuur, zonnecollectoren, 
lasapparaten en andere technische hulpmiddelen, voor houtbewerken. 

 



Landbouw projecten 5 Mile  & Gofor            

.   
In Newton  Five Mile zijn we gestart met het verbouwen van  pinda’s. Dit project is  opgezet voor jongeren 

tussen de  15-25 jaar. Wij mogen gebruik maken van grond van een grondbezitter, maar als hij het kan 

verkopen zal hij dat doen. Helaas hebben we het geld niet om een stuk grond aan te schaffen. 

 
         Pinda plantage ontginning  maart 2014                         vlak voor de oogst  augustus 2014 
 

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 STICHTNG EARTHIAN ROOTS.  

 
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 


