NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2018
Beste mensen, weer even de halfjaarlijkse update over de activiteiten van de Stichting in Guinee:
De optiek: Dank zij steun van de Rotary in Ermelo, is er een container met materiaal voor de optiek
onderweg naar Guinee. Nog steeds volop in gesprek met een aantal Nederlandse opticiens. We
zoeken financiering voor een 3-jarig plan, waarin een Nederlandse opticien 3 x per jaar zal komen om
een drietal Guineeërs op te leiden en te begeleiden. Begroot op 13.000 euro.

Het kinderprogramma: Eén van de assistenten is een prachtige danser en dat is nu een onderdeel
van het kinderprogramma geworden. De kinderen “smullen” ervan. Heel verassend hoe ze in korte
tijd verschillende passen onder de knie krijgen en Lansana geniet van het overdragen van zijn kennis.

Het internetcafé: Het project voor 15 kansarme meisjes en 15 kansarme vrouwen draait heel goed.
Dit wordt gesponsord door Orange Foundation en duurt tot december van dit jaar. De vrouwen
krijgen hierin training in het gebruiken van een laptop, telefoon en tablet. Daarnaast algemene
ontwikkeling b.v., een (vrouwelijke) gynaecoloog wordt uitgenodigd, praten over geboortebeperking
en hoe dit te handelen binnen de cultuur; filmpjes over vrouwen in andere delen van de wereld. Zeer
verrijkend!

Park: Dank zij jullie steun is een deel van de renovatie op de logeerkamers gedaan. Zes kamers
hebben een nieuw plafond, zijn geverfd en nieuwe matrassen. We sparen nog door om het af te
kunnen ronden (rest bedrag 3000 euro).

Algemeen: We zijn een partnerschap aangegaan met een ONG JAF, die zich naast jongeren, ook inzet
voor het milieu. Het niveau van de rivier de Sarinka (waar wij ook aanzitten), is angstwekkend laag
aan het eind van het droge seizoen. Intussen weten we dat de Sarinka drie bronnen heeft, waarvan
er twee zijn ingedroogd. Oorzaak: brand en het kappen van bomen waardoor de zon alle gelegenheid
heeft om het water te laten verdampen. We zijn de dag van mijn vertrek in het klein gestart met het
planten van 200 jonge bomen, die snel groeien en veel schaduw geven. Dit moest ter elfder ure
omdat het regenseizoen begon en we nog niet de financiering voor het totaal hebben gevonden (we
zoeken hiervoor in Guinee). Langzaam, langzaam gaan we vooruit. Nu zitten we volop in het
laagseizoen en dan weten we weer dat we (nog) niet genoeg vlees op de botten hebben. Gelukkig is
tot nu toe het salaris, uit eigen verdiensten, betaald en het dagelijkse eten voor het
kinderprogramma en de werknemers geregeld.
We zijn op de goede weg! Voor de grotere uitgaven (vervangen auto; verplaatsing receptie, naar een
centrale plek op het Park=10.000 euro, verbetering natuurlijk zwembad) zijn zij nog afhankelijk van
ons in Nederland. Blijf ons daarom steunen, zodat we hier kunnen sparen voor de grotere posten in
Guinee.
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