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Beat EBOLA  benefiet         Opbrengst   € 1031,50  

  
Het was een spetterende avond met prachtige bands. De gasten hebben genoten en dankzij de inzet 
van alle bands en vrijwilligers is er een mooi bedrag opgehaald voor de rijstactie voor Five Mile. 

  
      The Boosters  

 
 
 
 
 
 



 
The Rising Sun 
 
Via onderstaande link kunt u nogmaals van de geweldige bands genieten. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ol3gJPvJWsc&feature=youtu.be 
 
Beat EBOLA  rijstaktie op CBS de Burcht      Opbren gst  € 2274,99  

 
Kinderen van de CBS de Burcht in Heerenveen  hebben zich enorm ingezet en een geweldig bedrag 
bijelkaar gebracht. Geesje Hoekstra en Jonas Williams kregen een cheque overhandigd en werden 
ontvangen met een zelf geschreven rap door een aantal leerlingen.   

 
 
 



 
 
BEDANKT namens inwoners Newton Five Mile  

 
Alle donateurs,  PKN Heerenveen, Diakonie van Remon strantse Gemeente Groningen, 
supermarkt Coop Nieuwehorne, AH Heerenveen,  PKN de  Knipe/Tjalleberd, Prot. Gemeente 
Oude-en Nieuwehorne  De Regenboog, Protestantse Gem eente Heerenveen. 
 
Dankzij hulp van jullie allemaal hebben wij alle 230 gezinnen gezinnen een zak rijst van 25 kilo kunnen 
geven met uien en blikjes tomatenpuree. 
 

  

  
Onderstaande link: kunt u horen hoe blij de mensen zijn. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fZtQp7DFQK8&feature=youtu.be 
 
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN in Sierra Leone 

 
De ebola is nog steeds aanwezig. Maar gelukkig op zijn retour. De inwoners van Five Mile zijn tot nu 
toe ongeschonden gebleven en laten we hopen dat het zo blijft. Wat ons inmiddels wel duidelijk is 
geworden dat de WHO en andere grote organisaties te lang hebben gewacht met werkelijk ingrijpen. 
Snel handelen blijkt nog altijd heel ingewikkeld. Gelukkig is er nu een vaccin ontdekt dat gaat werken. 
Maar desondanks blijft er nog steeds veel hulp nodig. Wekelijks sterven er veel kinderen en 
volwassenen aan Malaria, een nog veel groter probleem. 
 
 
 
 



Hulp geven blijft nodig in Sierra Leone 

 
Wij willen als stichting Earthian Roots heel veel doen, en dat doen wij ook. Wij hebben korte lijnen. 
Onze vrijwilligers in Nederland en ook in Sierra Leone zetten zich ontzettend hard in om zaken voor 
elkaar te krijgen. 
 
Maar wij kunnen dat niet alleen! Daarom vragen wij jullie om de mensen te blijven steunen. 
 
Laten we allemaal praktisch handelen en concreet een steentje bijdragen. Want als je  25 euro over 
hebt, kun je daarvoor 1 kind 1 jaar lang naar school sturen. 
 
Wij hopen dat jullie allemaal zien dat wij als stichting Earthian Roots niet alleen kletsen… maar ook de 
dingen in de praktijk uitvoeren. Gelukkig zijn wij in staat samen met de mensen in Sierra Leone iets op 
te bouwen en de gemeenschap van Five Mile vooruit te helpen. 
 
Wij kunnen het geld inzetten voor de projecten en doen het allemaal met vrijwilligers hier in Nederland 
en in Sierra Leone.  Wij hebben geen duur betaalde krachten in dienst. 

 
 
 
 
 
 



 
KAART IN ACTIE : CBS  Het Kompas Heerenveen helpt stichting Earthian Roots  

 
 
 
 
De leerlingen van de CBS Het Kompas gaan dit komende jaar onze 
stichting helpen met het inzamelen van geld voor de schoolkinderen in 
Sierra Leone.   
 
Met hun Kaart in actie  hebben alle leerlingen hun eigen kaart 
gemaakt.  Deze actie is gestart op 30 april en duurde tot en met 21 
mei. Deze prachtige en unieke kaarten mogen ze verkopen aan 
familie, vrienden en buren. De helft van de opbrengst is voor de 
kinderen in Sierra Leone . Wij zijn heel benieuwd. Veel succes. 

 
 

AKTIE NIEUWS:            Steun van BOOKS4LIFE  Groningen                     2550,00                                                                                                
 
 

 
 
Van de voorzitter van Books for Life heeft Jonas Williams onze voorzitter op 11 april 2015 een cheque 
overhandigd gekregen om het project voor de jeugd van Sierra Leone te kunnen ondersteunen.  
 

Agricultural Production & Skills Training Program: 

 

Earthian Roots wil de jeugd van Newton Five Mile 

basisvaardigheden aanleren voor het verbouwen van 

landbouwproducten en het verwerken hiervan.  Zodat zij zelf 

in staat zijn hun eigen middelen van bestaan op te bouwen en 

daarna zelf verder kunnen gaan met het opzetten van 

trajecten.  Het geld wordt besteed voor : 

 

 



• de aanschaf van cassave sticks, die in de grond worden gezet en waarop de  cassave gaat groeien. 

• materialen voor verwerking van cassave meel. 

• aanschaf van een machine en grondstoffen om zeep te kunnen maken. 

   

 
De jongeren zijn meteen enthousiast aan de slag geg aan. 

 

 
Dankbetuigingen vanuit Sierra Leone. 

 

 

 

 



AKTIE NIEUWS:     Flessenbon actie  AH Helpman Groningen  Opbrengst:  €  361,55                                                                                    

HELPMAN. 

AH BONNEN GEVERS   

BEDANKT 
Uw bonnetje 

MAAKTE HET VERSCHIL ! 
                

Scholarships:   
 
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 
 
Dit zijn kinderen die jullie vanuit Nederland helpen om naar school te kunnen laten gaan. 
 

   
 

   

 

WAT DOE JIJ MET PAPIER? 

 

VLIEGTUIGJES VOUWEN IN VWO-4 ! 

Earthian Roots 

 



 Ook dit najaar staan wij weer op markten en braderieën met onze mutsen, sjaals en mooie kussens en loterij ! 

 
� za 19 september Turfstekersmarkt,  Heerenveen 
� Zo 8 november:   Die zijn Leuk Markt,  Groningen  
� Za 19 December : Wintermarkt Hoornsemeer, Groningen 

 

  
        

 
 



 
GEZOCHT:  Wie helpt ons verzamelen   ? 

 
Prijzen:  Heeft u nog cadeautjes liggen die u niet gebruikt of niet nodig hebt? Wij zijn altijd op zoek naar 
leuke kleine spulletjes die leuk zijn als prijsje voor onze loterij. Bel ons dan komen we graag langs om 
ze op te halen. 050-5271824 (omgeving Groningen) of 0513-688568 ( Omgeving Heerenveen)  

 
Gezocht Spellen :  
 
puzzels, rekenspelletjes, memory, mooie plaatjes, educatieve spelletjes die je ook in het Engels kunt 
gebruiken. Spellen om bv. de kleuren te leren, voor de klassen in Newton Five Mile.

 
      docenten team community primary school Five Mile 

 
 

 

 

 

 



Naaimachines van Gered Gereedschap Groningen eerst naar opslag  Wolthuizen Stilma in Heerenveen   

 

Eigenaar Hans Wolthuizen ontvangt klein presentje v an secretaris Rooske Westerdijk meegenomen uit Sier ra Leone  

Verzenden container kost veel geld:  

Wij hebben op dit moment veel nuttige spullen verzameld en willen die dolgraag naar Sierra Leone 
gaan versturen, maar daarvoor hebben we zeker 3000 euro nodig voor het versturen en 2000 euro om 
in te klaren. Wie helpt ons?  

Voetbalshirts  SC Heerenveen 

De voetbalshirts van de dames van SC  Heerenveen krijgen een goede bestemming. Ze worden in November meegenomen 
door onze vrijwilligster Geesje Hoekstra. 

 

AKTIES HELPEN ORGANISEREN :        ALS MAATSCHAPPELIJKE STAGE 

 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR ACTIEVE EARTHIANS  (WERELDBURGERS) 

Ben je creatief, houd je van resultaten, wil je graag iets voor een ander doen? 
ORGANISEER EEN AKTIE VOOR STICHTiNG 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 
 

 
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 

 


