
Nieuwsbrief 5: juli 2009 
 
 
Beste allemaal, 
 
Thanks, 
voor iedereen die zich heeft ingezet. De donateurs & de leerlingen van de OSG Sevenwolden ! 
 
De leerlingen van de ST. Rose School hebben speciaal voor jullie allemaal mooie tekeningen 
gemaakt. 
Zij zien de vorderingen van heel dichtbij. Maar we zijn er nog niet, vandaar dat ik jullie allemaal wil 
oproepen. Blijf met je creatieve ideeën komen  en draag zo een steentje bij. 
 
Want het thema blijft:  Wij een nieuw gebouw – Zij een nieuw gebouw . 
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Koekjes bakken, taartjes maken, tijdens Koninginnedag je laten bekogelen met waterballonnen, 
flessen verzamelen, beursjes maken van “ afval frisdrankpakken”.  
Er is van alles verzonnen om geld te verzamelen en jullie hebben er veel tijd  en energie  ingestopt.  
 
 
 



 
Tijdens een “spetterende” feestavond in discotheek Gossip in Heerenveen werd het eindbedrag  
bekend gemaakt. De cheque werd overgedragen aan Jonas Williams de voorzitter van de Stichting.  
Het was een zeer geslaagde avond met muzikale bijdrages van de uit Sierra Leone afkomstige zanger 
Uncle Kelly en Scooly uit Groningen. 
 
WE KUNNEN WEER VERDER MET DE BOUW! ………………. 
 

Bouwvakkers van bouwgroep Dijkstra  Draisma op de hoogte gesteld van ons 
project: 

 
Het leek mij een goed idee om ook de mensen die in Heerenveen zo hard aan het bouwen zijn iets te 
vertellen over het project. Om het thema : Wij een nieuw gebouw, Zij een nieuw gebouw  ook bij 
hun bekend te maken. 
De projectleider dhr.de Vries en uitvoerder dhr.Hielkema waren meteen enthousiast. Zij hebben ervoor 
gezorgd dat de ruimte bezet was met bouwvakkers en ik heb ze een powerpoint presentatie gegeven 
tijdens hun  “lunch pauze “ op de bouwplaats. 
Het was voor beide partijen een nieuwe ervaring. Ik kreeg veel enthousiaste reacties. Inmiddels heeft 
dit geleid tot het uitwisselen van ideeën.  
Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft toegezegd dat de school in Sierra Leone een schoolvlag mag 
ontwerpen en dat zij hem zullen laten maken. Een geweldig leuke actie. In Campbell Town zijn ze 
meteen aan het ontwerpen geslagen. 

  
Heerenveen      Campbell Town 
 
Nieuwe acties ? 
De 3e klas actie is afgerond, maar het zou fantastisch zijn als er weer nieuwe plannen bedacht en 
uitgevoerd gaan worden. Wie helpt mee ? 
 
groet Rooske Westerdijk  
 
Stichting Earthian Roots 
Postbus 5266, 9700 GG Groningen, The Netherlands,  tel +31 (0)50 5271824  Postgiro: 3973927 Kv k: 02089573 
 



 


