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1.  VOORWOORD: 
Dit jaarverslag beschrijft het doel en de werkwijze van de stichting, welke projecten er in 2013 

zijn uitgevoerd en hoe de gelden hiervoor zijn geworven.  

De financiële verantwoording wordt gedaan aan het einde van het verslag. 

 

Stichting Earthian Roots heeft na zijn oprichting (d.d. 18 juli 2005) zich ingezet om projecten in 

Sierra Leone vorm te geven.  

Het eerste project: bouw van een basisschool in Campbelltown is daadwerkelijk van start gegaan 

in 2008.  

 

Dit verslag is voor ons één van de manieren om donateurs, subsidieverstrekkers en 

belangstellenden te informeren over de activiteiten in  Sierra Leone en in Nederland. 

Daarnaast geven wij u inzicht in onze financiële positie, door middel van het financiële 

jaarverslag 2013 . 

 

We willen dit jaarverslag gebruiken om onze plannen voor het komende jaar toe te lichten.  

Wij hopen dat als u dit leest en iets meer wilt weten, contact met ons opneemt. 

 

Wij zijn een kleine stichting en werken alleen met vrijwilligers. We willen de lijnen zo kort 

mogelijk houden om zoveel mogelijk te kunnen realiseren. Bij onze manier van werken hoort alle 

kosten zo laag mogelijk houden, zodat we zoveel mogelijk geld aan de projecten in Sierra Leone 

kunnen besteden.  

 

Heeft u vragen of goede ideeën laat het ons weten. Wij staan open voor uw initiatieven als 

donateurs. 

 

Namens bestuur van stichting Earthian Roots  

 

Jonas Williams  Rooske Westerdijk 

     
Voorzitter Jonas Williams.     Secretaris/penningmeester 
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2.  ORGANISATIE: 

 

DOELSTELLING:  
 

Stichting Earthian Roots richt zich op: 

 

• Het verbeteren van de organisatiestructuur in Sierra Leone, zodat de projecten op juiste 

wijze uitgevoerd worden met een zo maximaal mogelijk resultaat. 

• Wij selecteren projecten die een grote verandering te weeg zullen brengen in armoede 

bestrijding. 

• Het vinden van fondsen, donateurs, mensen die acties voor ons willen organiseren zodat 

er financiële middelen vrijkomen voor de uitvoering van de projecten in Sierra Leone. 

• Evalueren van projecten en zorgen voor continuïteit op basis van wederzijds respect. 

 

 

Wij willen dat kinderen, jongeren en volwassenen vaardigheden leren die gericht zijn op het 

verbeteren van hun positie in de maatschappij. 

 

 

VISIE & MISSIE 
 

Onze visie is dat de gemeenschap in Sierra Leone zonder uitsluiting kunnen deelnemen aan de 

samenleving. Ongeacht van welk geloof zij zijn.  

 

Wij willen mensen inzicht geven in hun eigen functioneren. 

Wij willen laten zien dat iedereen even waardevol is en dat zij op eigen kracht veel kunnen 

bereiken.  

 

Een eerste stap hierin is het aanbieden onderwijs of het volgen van een opleiding. Het verwerven 

van kennis met als doel dat de mensen hun eigen keuzes kunnen maken en kunnen werken aan 

persoonlijke ontwikkeling met als doel het bereiken van economische onafhankelijkheid. 

 

WERKWIJZE: 
 

Uitgangspunt is dat projecten uitgevoerd worden door medewerkers van lokale organisaties, 

zodat de opgedane kennis en ervaring in het land blijven.  

 

Soms krijgen deze mensen een vergoedingen voor hun werkzaamheden, maar lang niet in alle 

gevallen. Ook in Sierra Leone werken wij met vrijwilligers. 

 

De Nederlandse vrijwilligers en bestuursleden krijgen geen vergoedingen alle donaties komen 

terecht in Sierra Leone. 

 

De voorzitter dhr Williams tot nu toe elk jaar aanwezig geweest om zaken te controleren en te 

stroomlijnen.  
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BESTUUR & VRIJWILLIGERS: 
 

 

Het bestuur bestaat uit 2 leden; een voorzitter, een combinatiefunctie 

penningmeester/secretaris. 

De keuze voor een klein bestuur is gemaakt met het oog op een vlotte werkwijze. Bestuur en 

vrijwilligers zien af van vergoeding van onkosten, zodat deze vergoedingen indirect ten goede 

komen als een donatie aan de stichting. Ook de reizen verblijfskosten van de voorzitter zijn privé 

donaties aan de stichting. 

 

Daarnaast stellen meerdere vrijwilligers tijd en energie en aandacht ter beschikking om 

verschillende activiteiten te organiseren zoals het staan op markten, voorlichtingsavonden bij 

verschillende organisaties, scholen, clubs. 

 

Bestuursondersteuning NGO,  Sierra Leone; 

Sallieu Dumbuya, operation manager, is verantwoordelijk voor de (financiële) voortgang van de 

projecten in Sierra Leone. Hij adviseert onze voorzitter over de voortgang van de projecten . 

 

 

 

Postadres: 73 Masiaka Highway, Five Mile Newton, Sierra Leone    

E-mail adres :earthianrootssl@gmail.com 

Telefoonnummer: 00232 77706657 
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3.  ACTIVITEITEN & ACTIES:  

 

Ontwikkelingen:  

De afgelopen jaren hebben wij veel acties ontwikkeld en uitgevoerd op scholen en bij andere 

organisaties. 

Dit jaar zijn wij iets minder actief geweest in de voorlichtingsactiviteiten maar hebben we veel op 

markten en braderieën gestaan, om onze stichting over het voetlicht te brengen.  

Dat heeft in ieder geval veel leuke nieuwe contacten opgeleverd.   

De actiebereidheid om een ´sponsoractie op te zetten van derden´is dit jaar wat teruggelopen.  

Onze vrijwilligers hebben op de volgende markten gestaan: 

 

Februari presentatie contact Heerenveen € 50,00 

Maart    Ladies night Drachten   € 75,00 

Maart  Opbrengst Flessengeld     € 88,90 

April Die zijn leuk    € 228,50 

Mei     markt Anna Schotanus  € 100,00 

Mei    markt  Nieuwe Horne   € 100,00 

Mei     Braderie Ameland    € 538,50 

Mei    markt Oldeboarn   € 100.00 

Oktober   markt de Knipe   € 228,60 

Oktober    Nordwin college   € 110,00 

Oktober   Fancy Fair Vossehol    € 272,00 

November    markt de Knipe   € 80,00 

November    Die zijn Leuk Markt   € 364,00 

November    Anna Schotanus markt  € 120,00 

November   Mildam    € 210,00  

December   Wintermarkt Hoornse Meer  € 164,00 
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DONATIES: 

 

PKN Tjalleberd :        

Jaarlijks krijgen wij van deze kerkelijke organisatie een mooie donatie. 

 

Get There:  

Jaarlijks ontvangen wij een donatie van dit computer bedrijf. 

 

Gered Gereedschap  Groningen: steunt ons in met materialen. Ook dit jaar hebben wij weer weer 

hand en elektrische naaimachines gekregen om in de container mee te nemen. 

 

De Beste EHBO doos: wij hebben een aantal EHBO dozen en dozen vol pleisters, 

verbandmiddelen, scharen etc.  mogen ontvangen die wij in de container mee zullen nemen.  

 

Wolthuizen Stilma verhuizingen: Zij zorgen ervoor dat wij gebruik kunnen maken van 

opslagruimte tot het moment dat er genoeg spullen zijn om een container te kunnen versturen. 

 

Families: 

Vele families steunen jaarlijks voor 25 euro een kindje in Sierra Leone 

  

 

Ervaringen met fondsenwerving:   

 

In 2013 hebben we ervaring opgedaan in het contact zoeken met fondsen. 

Helaas heeft dit niet geleid tot concrete resultaten. Het heeft ons wel inzicht gegeven in hoe 

zaken kunnen verlopen. 

Wij hebben geprobeerd fondsen te werven voor het opstarten van een kleinschalige ziektekosten 

verzekering  & geprobeerd mee te participeren bij een voorlichtingsproject in Sierra Leone over 

het belang van geboorteregistratie op initiatief van Cordaid/Christian Brothers. Helaas heeft ons 

mooie plan, wat veel tijd en energie heeft gekost om te schrijven en te stroomlijnen niet geleid 

tot een concrete samenwerking. De voorzitter is wel met een medewerkster van Cordaid in 

Sierra Leone bij verschillende projecten langs geweest. 

Cordaid heeft dit project over` geboorteregistratie voorlichtingsactiviteiten` inmiddels afgerond.  

 

Wel hebben twee medewerkers van stichting Earthian Roots Sierra Loene een korte cursus 

kunnen volgen voor financieel management aangeboden door Christhian Brothers in Sierra 

Leone. 

 

De plannen met betrekking tot het organiseren van en groot muziek en sportevenement met 

voorlichting activiteiten blijft nog even in de koelkast tot een beter moment. 

 

Communicatie: 
  

Alle gevers krijgen meteen persoonlijk een dankbrief. Regelmatige donateurs worden eens per 

kwartaal bedankt.  

Dit jaar hopen wij onze website te gaan verbeteren en meer aansluiting te gaan vinden bij de nieuwe 

communicatie methoden. Facebook, Twitter,etc 
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4.  UITVOERING VAN PROJECTEN: 

 

In dit afgelopen jaar 2013 is in Sierra Leone  gewerkt aan de verdere ontwikkeling en de 

uitvoering van de projecten met betrekking tot: 

 

ONDERWIJS: 

 

PROJECTPLAN 1  : ST. ROSE U.M.C.  PRIMARY SCHOOL: 

De leerlingen hebben in  2011 een prachtig nieuw gebouw gekregen. 4 lokalen plus docenten 

ruimte en een opslagruimte. De directie en docenten zijn zelf verantwoordelijk voor 

pedagogische invulling van het onderwijs. Wij als stichting blijven op de achtergrond aanwezig en 

zullen ondersteunen bij onderhoud van het schoolgebouw. 

Doel:  Het verbeteren van de werkomstandigheden in de school. Dit omdat het aantal leerlingen 

uitgebreid is en er een te kort aan schoolbanken en opbergruimte is ontstaan.  

Daarnaast zijn we bezig met het  aanleggen van een waterpomp. Hij is nog niet in gebruik genomen 

omdat we moeten wachten tot het droogseizoen aangebroken is  om het laagste punt te kunnen 

bereiken. Want als hij wordt geslagen tijdens het regenseizoen is er geen water als het peil daalt.  

 

Datum Omschrijving Bedrag in Leones Bedrag in Euro 

24-2-2013 St Rose school vloer&4 5.500.000 1000 

21-2-2013 workmanship&waterpomp 21.037.500 3825 

  Totaal 26.537.500 4825 
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PROJECTPLAN 2:   Community primary school Newton  

Doel:  Ondersteuning van de school in middelen. Op deze school worden ook een aantal kinderen 

geholpen door middel van scholarships. 

 

Leerlingen van de Community primary school in Newton 

PROJECTPLAN 3:   SCHOLARSHIPS: 

Doel:  

Wij hebben op dit moment 22 kinderen in dit project. Het schoolgeld wordt betaald door 

gezinnen in Nederland. Ieder jaar krijgen de sponsoren informatie over de ontwikkelingen van de 

kinderen. Wij hopen dit jaar het aantal uit te kunnen breiden.  Door in Nederland families te gaan 

benaderen of zij een kindje willen sponsoren om naar school te kunnen gaan. 

 

LANDBOUW: 

 

 PROJECTPLAN 4:   Cashewplantage Gofor 

Doel:  

Opzetten van een grote en kleine landbouwprojecten,  waarmee de medewerkers  van Earthian Roots 

Sierra Leone zelf  inkomsten  generen. Zodat zij in de toekomst de uitwerking van projecten zelf te kunnen 

financieren.  De cashew plantage bevindt  zich in Gofor, waar mensen uit de omgeving de bomen en de 

omgeving onderhouden. De bomen zijn beschikbaar gesteld door de regering van Sierra Leone en zullen 

na 3 jaar vrucht gaan dragen.  
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Project Gofor Cashew (Salaris +vervoer)       

Datum Omschrijving   leones Euro 

22-1-2013 Project Gofor Cashew (Salaris)   2.275.000 450 

26-3-2013 Project Gofor Cashew (Salaris)   3.300.000 600 

28-5-2013 Project Gofor (vervoer) 

 

1.000.00 200 

27-12-2013 Project Gofor Cashew (Salaris)   3.850.000 700 

  

  

9.425.000 1950 

     PROJECTPLAN 5: opzetten pinda plantage Newton en ondersteuning  

• In Newton zijn we gestart met het verbouwen van  pinda’s. Dit project is  opgezet voor jongeren 

tussen de  15-25 jaar. 

• Blijven ondersteunen van reeds opgezet landbouwprojecten in Newton.  

  
 

 

SPORT: 

 

Projectplan 6: ondersteunen van voetbalteams regio Newton 

Doel: het blijven ondersteunen van 2 voetbal teams met  materialen. 

• Jongensteam onder 16  

• Jongensteam boven 16 

Ook willen we kijken of er meisjes geïnteresseerd zijn voor het opzetten van een dames/meisjes team. 
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CULTUUR: 

 

Projectplan 7: opzetten van een groot muzikaal evenement in het Koroma stadion Newton 

 

Organiseren van muziek evenementen voor jeugd en jongvolwassenen. In samenwerking met 

jongerenclub zijn wij bezig met het opzetten van dit evenement. 

 

 

GEZONDHEIDSZORG 

 

Wij zijn bezig met het uitwerken van een plan om een kleine ziektekosten verzekering op te gaan zetten.  

Waarschijnlijk in de omgeving van Waterloo en Newton. 

• Basiskennis overdracht m.b.t. EHBO vaardigheden: 

Zorgen dat de docenten op de scholen basiskennis krijgen over EHBO. Zodat ze ook weten hoe ze met de 

materialen die in de dozen om kunnen gaan.  De dozen zijn beschikbaar gesteld door  “ de beste EHBO 

doos” . 

5. TOEKOMST PLANNEN: 
 

Wij zullen in 2014 wederom onze eigen weg proberen te bewandelen met eigen gelden en 

middelen. Wat zal betekenen dat er veel ingezet zal moeten worden op het organiseren van 

eigen acties en het werven van donateurs.  

Daarnaast zouden wij heel graag de onderstaande projecten tot uitvoering willen brengen. 

 

• Project GOFOR 

Voor de komende jaren willen wij dolgraag nog een school gaan bouwen in Gofor een gebied wat vlakbij 

de Liberiaanse grens ligt. Een heel arm gebied waar bijna geen voorzieningen zijn.  In dat gebied zijn we 

nu ook actief met het opzetten van een kleinschalig landbouw project. 

• Project VAKSCHOOL 

 in Newton gericht op het leren van vaardigheden.   

Maken van kleding,  bouwen, houtbewerken, computervaardigheden, haar & huidverzorging. 

Metaal bewerken , lassen,  auto reparatie. 

Korte termijn planning:  Container versturen  

met o.a. schoolmaterialen,  leermaterialen , spellen met betrekking tot het verbeteren van reken en 

taalvaardigheden, pennen, potloden, papier .   

Het versturen van een container is een kostbare zaak ( verzenden ± €3000 inklaren € 2000) 

ENERGIE VOORZIENINGEN: 

• Opwekken van energie  door middel zonnepanelen  

•  waterzuivering apparatuur. 

• Lampen die op zonne- energie branden 

Op zoek  naar contacten: 
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� Wij willen in contact komen met mensen die ons kunnen helpen met het uitwerken van ons plan 

voor  de ziektekostenverzekering 

� kennis verwerven over waterzuiveringapparatuur & zonne energie  

Ook willen wij de kinderen de mogelijkheid geven om  een solar lampen aan te schaffen, zodat de 

families, en kinderen ook ’s avonds licht hebben.  ( bv. Waka –Waka lamp) kosten 30 euro per lamp. 

Daarnaast willen wij de onderstaande zaken verder uit gaan werken. 

 
• Website verbeteren, meer aangepast op deze tijd. 

• Acties organiseren op scholen en bij instellingen. 

• Voorlichtingsactiviteiten uitbreiden.  

• Staan op markten, fairs. Werven van meer vrijwilligers 

• Proberen aansluiting te krijgen bij onderwijs instellingen die zaken voor ons uit kunnen werken.  

• Nieuwe contacten leggen met ander organisaties, scholen m.b.t. kennisverwerving over op  praktisch 

gebied. 

• Versturen van een container met schoolspullen en gereedschappen voor vakonderwijs. 

• Onderzoek doen naar zonne-energie en zonne-lampen & zuiverings apparatuur 

 

 

SIERRA LEONE EEN PRACHTIG LAND……….  MET MOOIE MENSEN………….  WAT NOG VEEL AANDACHT 

VERDIENT 

 

Postbus 5266, 9700 GG Groningen, The Netherlands,  tel +31 (0)50 5271824  IBAN: NL 91 ING B000 3973927 Kv k: 02089573 

 


