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Wij een nieuw gebouw – Zij een nieuw gebouw . 
 

NIEUWS VANUIT SIERRA LEONE:NIEUWS VANUIT SIERRA LEONE:NIEUWS VANUIT SIERRA LEONE:NIEUWS VANUIT SIERRA LEONE: “Herstel oude school “ “Herstel oude school “ “Herstel oude school “ “Herstel oude school “                                                                                                                                                            
 
Er kwam een telefoontje vanuit Campbell Town…. het huidige schoolgebouwtje miste al een deel van 
een zijmuur. Door de aanhoudende regen en vochtigheid was de leemlaag van het oude gebouwtje 
weggezakt en is de leemlaag boven de deur naar beneden gevallen. Daarom hebben we besloten om 
een beetje geld te investeren in het kopen van wat zakken cement zodat de leerlingen toch weer een 
muur hebben in het huidige gebouwtje. Voordeel het dak kan nu ook beter gesteund worden. 
Want..tja, het onderwijs moet (ook nu de nieuwe school nog niet klaar is) doorgaan. 
Maar we gaan door……………….. stap voor stap.! 
        

 
 
Zijkant 1e bezoek 2008         2009 klein muurtje gebouwd alleen niet stevig genoeg om alles te dragen 
vol gaten.     
 
 
 

zaterdag 10 oktober presentatie van OSG Sevenwolden op Duurzaamheids/ zaterdag 10 oktober presentatie van OSG Sevenwolden op Duurzaamheids/ zaterdag 10 oktober presentatie van OSG Sevenwolden op Duurzaamheids/ zaterdag 10 oktober presentatie van OSG Sevenwolden op Duurzaamheids/ 
MillenniummarktMillenniummarktMillenniummarktMillenniummarkt    
ABE LENSTRA stadion vanaf 10.00 uur ABE LENSTRA stadion vanaf 10.00 uur ABE LENSTRA stadion vanaf 10.00 uur ABE LENSTRA stadion vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.tot 17.00 uur.tot 17.00 uur.tot 17.00 uur.    
 
Tijdens deze Millenniummarkt / Energiebeurs zullen leerlingen van onze school een marktkraam in 
gaan richten om het project ook bij anderen bekend te maken.  
 
Er hebben zich al een aantal “enthousiaste” leerlingen gemeld die zich hiervoor in willen zetten 
 
doel: * Aandacht voor  Millenniumdoel 2:  Alle kinderen in 2015 naar school  
           
         * promotie project St. Rose  &  OSG Sevenwolden : wij een nieuwe school - zij een nieuwe       
 school 
 
         * Verkoop van “kleine zaken” . 
 
         * Contacten leggen voor toekomst. 
 
 
 



 
 
SCHOOLBORDEN IN DE OPSLAG bij firma Wolthuizen Stilma verhuizingen HeerenveenSCHOOLBORDEN IN DE OPSLAG bij firma Wolthuizen Stilma verhuizingen HeerenveenSCHOOLBORDEN IN DE OPSLAG bij firma Wolthuizen Stilma verhuizingen HeerenveenSCHOOLBORDEN IN DE OPSLAG bij firma Wolthuizen Stilma verhuizingen Heerenveen    

 
Dankzij een genereus aanbod van verhuisbedrijf Wolthuizen Stilma konden de afgedankte 
krijtschoolborden gered worden van de container. Er hangen nu whiteboards aan de OSG 
Sevenwolden muren. 
Wolthuizen Stilma heeft namelijk ook de mogelijkheid om inboedels op te slaan. Als de bouw klaar is 
kan het worden verscheept. 
 
STAND VAN ZAKEN TOT NU TOE STAND VAN ZAKEN TOT NU TOE STAND VAN ZAKEN TOT NU TOE STAND VAN ZAKEN TOT NU TOE IN SIERRA LEONE.IN SIERRA LEONE.IN SIERRA LEONE.IN SIERRA LEONE.    

 
Met het opgehaalde geld van de 3e klas actie in juni zijn stenen voor de opvulling van de fundering en 
cement gekocht.  
Helaas kan er nog geen vloer gelegd worden omdat het regenseizoen nog aan de gang is. Het 
regenseizoen duurt van mei tot oktober. Zodra deze echt over is zal er verder gegaan worden met 
afwerken van de vloeren. 
 

 
 
Vorige fase      NU: ingevuld met stenen. 
 
 
ONTWERP VAN DE VLAGONTWERP VAN DE VLAGONTWERP VAN DE VLAGONTWERP VAN DE VLAG   VOOR  ST. ROSE SCHOOL CAMPBELL TOWN   VOOR  ST. ROSE SCHOOL CAMPBELL TOWN   VOOR  ST. ROSE SCHOOL CAMPBELL TOWN   VOOR  ST. ROSE SCHOOL CAMPBELL TOWN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Het ontwerp van de vlag is dankzij de geweldig “digitale snelweg “ naar ons toegekomen. De 
bouwgroep Dijkstra Draisma is nu bezig met het uitwerken van deze schets tot een echte vlag. 
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