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Beste allemaal, 
 
Jonas L. Williams is vanaf eind februari tot begin maart naar Sierra Leone gegaan om de bouw te 
coördineren. 
Met trots kan ik jullie laten zien wat er allemaal gedaan is. Er is veel werk verzet. 
In de vorige nieuwsbrief was de grond geëgaliseerd en de steentjes gemaakt. Inmiddels hebben vele mensen 
in Campbell Town de handen uit de mouwen gestoken en geholpen met het leggen van de fundering voor de 
school.  
 
Tot nu toe gaan we redelijk gelijk op met de bouw van het nieuwe gebouw van de OSG Sevenwolden, Fedde 
Schurerplein in Heerenveen. Waar inmiddels ook de fundering is gelegd. 
 
Wij houden het thema:   “ Wij een nieuw gebouw, zij een nieuw gebouw ”  er in ! 
 
Het enige verschil is dat wij nog niet al het geld voor het hele gebouw bij elkaar hebben. Schatting rond de 
30.000 euro. Het wordt echt een hele mooie grote school waar veel kinderen naar toe kunnen.  
Maar inmiddels hebben wij al moeten constateren dat de prijzen van cement en ijzer zijn gestegen. 
 
We moeten nu eerst weer wachten tot er weer leuke en goede acties gehouden worden die flink wat geld 
opleveren. Daarna kan de bouw weer verder in Sierra Leone. 
 

 
Begin van de bouw                                                            storten van blokken voor fundering 
 
 

 
Het uitzetten van de lijnen voor de bouw. De funder ing gemaakt van dikke stenen die vervolgens tot 
kleine stukken worden geslagen om het geheel nog st eviger te maken. 
 
De leerlingen van de ST.Rose en mw. Turay de directrice van de school zijn hartstikke blij.  
Tegen Jonas Williams, de voorzitter van Stichting Earthian Roots deed zij de uitspraak: “ Waar een paar 
maanden geleden nog bush was, komt nu iets tot stand. Ongelofelijk! “.  



.  
 
Na 3 weken hard werken staat de fundering er nu zo bij.  
 
Wat ik hoop is dat ik  ‘’ iedereen “ de komende jaren kan stimuleren om nog heel wat” steentjes “ bij te 
dragen. In de vorm van euro’s  zodat de kinderen van de ST Rose school niet meer in dit soort lokalen les 
hoeven te krijgen met schoolborden die bijna uit elkaar vallen.  
 

 
Les in rekenen 
 
 



 
 De oude school 

 

 
De nieuwe school 
 
Ik wil heel graag een activiteiten commissie oprichten die zich gaat richten op het bedenken en uitvoeren van 
goede acties.  
 
Wie wil zijn energie en tijd daar voor geven.?  
Meld je aan bij: 
 
Rooske Westerdijk 
r.westerdijk@sevenwolden.nl 
 
 
Stichting Earthian Roots 
Postbus 5266, 9700 GG Groningen, The Netherlands,  tel +31 (0)50 5271824  Postgiro: 3973927 Kv k: 02089573 

 
 


