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AKTIE NIEUWS:     Compagnonsschool helpt stichting Earthian Roots                donatie  € 358,62  

 
De spontane Ebola actie in 2015 van kinderen van de Compagnonsschool in de Knipe heeft een 
prachtig bedrag opgeleverd. Zij hebben een voorlichtingspresentatie gekregen van Geesje Hoekstra en 
hebben de schouders eronder gezet.  
 
CBS  Het Kompas Heerenveen steunt kinderen in Five Mile                                 donatie  € 448,06 
 
De leerlingen van de CBS Het Kompas hebben in het schooljaar 2015 jaar onze stichting geholpen 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 2015  

Deze prachtige en unieke kaarten hebben ze verkocht aan familie, vrienden en buren.  
 
Daarnaast hebben de kinderen enorm geholpen met het verzamelen van leerzame 
spelletjes en speelgoed. Alles is in de container gegaan en aangekomen in Sierra Leone. 
 

 
 

De Meester S. Wijbrandischool Oudehorne helpt kinde ren van Newton Five Mile community 
school in 2016  

 
Wibrandus school in Oudehorne heeft besloten dat ze dit schooljaar de zendingscollecte voor de 
kinderen in Sierra Leone gaan doen. Wij zijn heel benieuwd naar hun acties.  Geesje Hoekstra gaat op 
deze school weer een presentatie geven,  nadat zij in november samen met haar echtgenoot de 
kinderen in Five Mile heeft bezocht. 
 

 
 
 
 



Donateurs:  enorm bedankt!  
PKN de Knipe - Tjalleberd, Get there
 

 
. 

 
Gemeente Heerenveen Millennium subsidie 
 
De familie  Hoekstra uit de Knipe 
Leone club in Bo, de tweede grote 
De boys waren enorm blij en met name de keeper
SC Heerenveen – Sierra Leone 

 
 

Get there , PKN Heerenveen, Remonstrantse gemeente 

 

Gemeente Heerenveen Millennium subsidie is goed gebruikt!  

uit de Knipe zorgt ervoor dat 2 voetbalteams van de SC Heerenveen
grote stad van Sierra Leone, voorzien werden van nieuwe tenue’s. 

waren enorm blij en met name de keepers want zij kregen echte keepers 
Sierra Leone 2e team  

 

Remonstrantse gemeente Groningen     

 

 

van de SC Heerenveen- Sierra 
rden van nieuwe tenue’s.  

keepers handschoenen. 



FC Heerenveen -Sierra Leone  1e team 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens een toernooi gehouden in Bonthe, waaraan 8 voetbalteams 
deelnamen, bleek SC Heerenveen- Sierra Leone  het sterkste team te  
zijn. Alle spelers kregen 15 euro als prijs.  
Francis Njai roepnaam Franco ( in de cirkel ) werd Man of the match  van 
het toernooi. Hij kreeg 30 euro en een mooie oorkonde uit handen van de 
organisator. De teams konden afreizen naar Bonteh omdat de 
burgemeester van het dorp ervoor gezorgd had dat de voetballers geld 
kregen voor vervoer op brommers en gezorgd had voor eten. 



Earthian Roots Youth Group:  Doet het goed !  

 

 
 
Het bewerken van het land heeft niet alleen 11 zakken pinda’s à zo’n 50 kilo per zak opgeleverd, maar 
heeft ook geleid tot contacten met de United Nation Development Program (UNDP) wat  een onderdeel 
is van de United Nation (UN) 
De youth Group heeft een aanvraag ingediend voor ondersteuning bij het opstellen van een 
businessplan voor de ontwikkeling van de activiteiten van de youth group. Inmiddels zijn er mensen 
van de organisatie langsgeweest en het ziet er naar uit dat er “hulp” vanuit het land zelf gaat komen. 
Dit dankzij het feit dat de jeugd zich heeft georganiseerd en ook functioneert. Dankzij een beetje hulp 

van onze kant lijkt het nu echt te gaan lukken.   
 
De Cassave machine, aangeschaft van een donatie 
van Books for Life staat voorlopig nog bij de fabriek 
tot het gebouw klaar is, waar de cassave verwerkt en 
opgeslagen kan worden. 
 
De Youth Group kijkt uit naar de oogst die volgend 
jaar maart 2017 klaar zal zijn. Cassave heeft een 
lange groeitijd nodig. November 2015 zijn de sticks 
geplant. Bij een goed klimaat kan de groeitijd  18 
maanden in beslag nemen.  
 
 

 



 
 
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN   bij de scholen Five Mile & Campbelltown 

 
Newton Five Mile Community School is op dit moment een “ private school ” die graag een 
gecertificeerde school wil worden en erkend gaat worden door de regering, maar het blijkt enorm lastig 
te zijn om goed gekwalificeerde docenten te krijgen.  
 
De school kan kiezen voor 3 verschillende vormen. 
 
1. Government-owned: De school wordt volledig overgenomen door de overheid. Dit houdt in dat 
er geld beschikbaar is voor salarissen, lesmateriaal en onderhoud. Wat ook inhoud dat de 
overheid alles voor het zeggen heeft en de invloed van docenten en bestuur zeer gering is. 
2. Government-assistant: De school wordt ondersteund door de overheid. De leraren ontvangen 
salaris van de overheid, maar moeten zelf voor lesmateriaal zorgen en onderhoud van 
schoolgebouw is voor eigen rekening. De leraren en ouders houden wel inspraak. 
  
3. Private: De school wordt niet ondersteund door de overheid, het lesprogramma en voorwaarden 
aan de leraren zijn wel landelijk vastgelegd.  
 

 
 
Kinderen krijgen les maar schoolgeld opbrengen blijft voor veel ouders een groot probleem. Met name 
als een gezin bestaat uit meerdere kinderen.  
 
WIE HELPT  deze ouders en kinderen om naar school te kunnen gaan? 
 

 
 
St.Rose U.M.C primary school School bouwt 2 nieuwe klaslokalen vanwege een enorm leerlingenaanbod. 
Onze stichting gaat dit jaar het schoolgebouw officieel overdragen aan de Community van Campbelltown en de 
Methodist Church. De school is in 2011 officieel geopend. We hebben toen afgesproken de school nog 5 jaar te 
ondersteunen met middelen en materialen. De docenten worden betaald door de regering. Nu zullen zij het zelf 
moeten gaan redden. 



  
 
 
Hulp geven blijft nodig in Sierra Leone 

 
Wij willen als stichting Earthian Roots heel veel doen, en dat doen wij ook. Onze insteek is dat we een 
aanzet geven en dat de mensen daarna zelf in de community hun eigen weg moeten vinden.  
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 onder andere de gemeenschap in 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. 
 
 
Rectificatie:       
In de vorige Nieuwsbrief heb ik per ongeluk C1000 vermeld maar dat moest zijn   

 

Brouwer Nieuwehorne  
 

 
Ook hebben de inwoners van Heerenveen hun flessenbonnen ingeleverd en ons gesteund om de Beat 
Ebola Rijst actie voor elkaar te kunnen krijgen. Waarvoor dank. 
 
    

 
ONDERWIJS 

 
HET PRODUCT  

VAN JOUW EN  

MIJN INZET 

 

Earthian Roots 



 

            

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 
 
    

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 geschikt 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)  
 

Prachtige materialen- gekregen van Gered Gereedschap Groningen- ingeladen in Container op 21 december j.l. 
 

Tussen kerst en Oud en Nieuw is de container gelade n. Inmiddels is hij aangekomen in Sierra Leone 

 

Vele handen maken licht werk!  

Materialen inmiddels aangekomen in Newton 5 Mile en uitgepakt in Sierra Leone. 

 

Het heeft deze keer ontzettend veel moeite gekost en heel veel geld om de container uit de haven te krijgen.  
1900.00 euro voor de verscheping en  2700,00 voor inklaren in de haven. Voorlopig is dit voor wat ons betreft de 
laatste keer dat wij spullen gaan sturen. Gelukkig zijn de mensen er wel heel blij mee. 

 



 

 

Voetbalshirts damesteam SC Heerenveen  goed terecht gekomen. 

 

De voetballers uit Five Mile zijn dolblij met hun nieuwe voetbalshirts, gekregen van het damesteam van SC Heerenveen

 

 

 

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 

 
 


