
    NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2017 

 

Augustus 2017 Het regent in Guinee, wat een kans voor mij om heerlijk in eigen land te zijn, 
eigen taal, cultuur, familie, vrienden èn toch ook een beetje zomer!                                                                        
De afgelopen periode was zwaar: een diefstal, waarschijnlijk door “eigen mensen” en 
daardoor heeft mijn vertrouwen een ernstige knauw gekregen (optelling van 
teleurstellingen). Het onderzoek naar de dader(s) is in volle gang. We hebben reeds van 2 
mensen afscheid genomen, op basis van wantrouwen. Een week later werden mijn twee 
geliefde honden aangereden door een vrachtwagen en stierven ter plekke….kortom, heftig. 
Wat fijn dat ik nu een periode van 3 maanden in Nederland kan zijn om een beetje afstand 
te nemen en te “herpakken”. 

De optiek: In de vorige nieuwsbrief schreef ik over het lastige karakter van de opticien en 
helaas hebben wij elkaar niet meer kunnen vinden. Opnieuw een mooi ingerichte optiek 
zonder opticien. Nu hebben we afspraken met een aantal opticiens in Nederland hoe we de 
optiek toch uiteindelijk aan de praat kunnen krijgen. Voorstel is een projectplan schrijven 
voor b.v. 3 jaar waarin Nederlandse opticiens komen om mensen direct aan een bril te 
helpen en tevens opleiden van meerdere Guineeërs. 

Het kinderprogramma: Tijdens de Ramadan was het kinderprogramma gesloten en nu draait 
het inmiddels weer volop met een zeer goede bezetting. Afgelopen mei is een Nederlandse 
landbouwkundige, Tom Venderbosch, gekomen via PUM en heeft met de kinderen een 
zaaiprogramma gedaan, dat nog steeds doorgaat (sla, tomaten en komkommer), de 
kinderen vinden het prachtig! 

 

Het internetcafé: De eerste ronde leerlingen is “afgestudeerd” met goed resultaat. Nu zijn 
we een planning aan het maken voor een project met Fondation Orange, waarin 15 
kansarme jonge meisjes èn 15 vrouwen, gedurende een jaar bij ons training zullen krijgen. 

Algemeen: Dankzij steun van Stichting Struan is het zonnepanelen systeem zo gemaakt dat 
er nu 2 circuits zijn die onafhankelijk van elkaar werken. Een deel van de panelen die boven 
aan de wegkant stonden zijn naar beneden, er is een huisje gebouwd waar nu de batterijen 



en ondulair in staan. Tom Venderbosch heeft ons ook op het Park geweldig geholpen in de 
biologische groentetuin. Langzaam maar zeker worden we selfsupporting! Dankzij jullie gaan 
de kinderen naar school, zijn er nieuwe batterijen gekocht, is er materiaal voor de tuin en is 
de generator gerepareerd. Er is weer licht èn ook nog eens op een duurzame manier. Ik hoop 
ook het “licht” weer te zien. 

We willen en moeten doorgaan, er is al zoveel geïnvesteerd….Altijd is er dan weer geld 
nodig: de vergaderzaal moet gerenoveerd worden (concurrentie buurthotels die airco en 
geluidswering hebben) kosten € 5000; nieuwe matrassen €1000; herstellen plafonds in de 
kamers €500. Zonder jullie lukt het niet, ik realiseer me het duurt lang, helaas tot op de dag 
van vandaag, voelen we de gevolgen van ebola, daarom blijf ons aub steunen.   
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