
Nieuwsbrief 1: september 2008 
 

Hallo allemaal, 

 

Jullie hebben je voor de vakantie ingezet en een mooi bedrag  van € 5140,22 

opgehaald voor de St Rose School in Campbelltown in  Sierra Leone.  

Het is een goede start voor het maken van een begin van de bouw van een stenen 

school van 4 lokalen een toiletgroep en een kleine opslag voor de docenten. 

 
 

Zoals beloofd ga ik jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.   

 

Op 22 september 2008 gaat Jonas Williams ,de voorzitter van stichting Earthian 

Roots,  vertrekken naar Sierra Leone. Velen hebben hem zien spreken tijdens de 

bekendmaking van het opgehaalde bedrag. Hij betaalt overigens zijn vliegreis zelf. 

Al het opgehaalde geld wordt besteed aan de bouw. 

De grond is geregeld, de bouwtekeningen zijn klaar en er kan gestart worden met de 

bouw. Jonas gaat het hele proces van bouwen begeleiden.  

 

Mevrouw Turay, de directeur van de St. Rose school kan het nog steeds niet geloven 

dat jullie je ingezet hebben en is werkelijk héél erg blij voor haar kinderen.  

Zij vertelde ons dat ze  al 10 jaar bezig is om geld te krijgen van de regering om haar 

schoolgebouw te verbeteren. Maar dat het tot nu toe nog steeds niet is gelukt. 



 
                                 Mevr. Turay    Mw. Westerdijk  

 

We zullen video-opnamen maken van de bouw en foto’s zodat deze op de site van 

school geplaatst kunnen worden.   

 

Inmiddels is er ook een hele mooie DVD gemaakt van de Sponsorsportdag van 30 

mei door Timo Hensen uit V6. Muziek eronder gemonteerd wordt gezongen door 

Jonas Williams. 

 

Deze DVD-clip  kun je bekijken via de schoolwebsite  alleen via je eigen computer 

want bij de schoolcomputers worden youtube filmpjes geblokkeerd. 

De kwaliteit van de echte DVD is beter dan de versie van youtube. 

http://www.youtube.com/watch?v=9xJeabvmq4U 

 

DVD bestellen? dat kan : 

 

Na betaling van € 8.50  aan mevr. Westerdijk wordt er één voor je gemaakt.  

De opbrengst van de verkochte DVD’s wordt weer gebruikt voor de bouw van de St 

Rose school.  

Jij hebt dan een prachtig document van een zeer geslaagde dag. 

 

 

Groet van mw Westerdijk en Jonas Williams, Namens Stichting Earthian Roots 

 

 



 

 


