
    NIEUWSBRIEF JUNI 2019 

     

Beste allemaal, zoals gebruikelijk in deze periode onze 2e nieuwsbrief dit jaar.  

De optiek: Het lijkt maar niet te lukken met de optiek. Jos is geweest, heeft zijn uiterste best gedaan 

de apparatuur aan de praat te krijgen, helaas. Fijne elektronica en het klimaat ter plaatse lijken een 

slechte combinatie vergelijkbaar met de kwetsbaarheid van computers aldaar. Wel is hij aan het 

werk geweest met een jongeman die volgend jaar, na zijn studie, als assistent opticien wil beginnen. 

We overleggen met mensen uit de optiekwereld in Nederland voor een oplossing. Zij hebben deels 

ervaring met dergelijke projecten en hebben ons aan veel spullen geholpen. 

           

          

Het kinderprogramma: Dit jaar vieren we het 10 jarig bestaan. Een mooi voorproefje was de 

afsluiting voor de Ramadan. Prima georganiseerd en getimed. Wat hebben ze veel geleerd! Eén van 

de kinderen praatte het programma aan elkaar en anderen lieten zien wat ze doen. Onze 

toekomstige assistenten?! 

 



Het Park: De keuken is verhuisd. Een deel van het toiletgebouw is omgebouwd tot keuken en afwas. 

Iedereen is blij met deze aanpassing. De linnenkamer is nu in de oude keuken en het werkt vele 

malen efficiënter. Grote platen die  doelloos op het Park lagen werden ineens waardevol: ze dienen 

gedeeltelijk als afscheiding en van de rest konden we het geraamte voor een douche, toilet en 

omkleedruimte maken aan de kant van de rivier. Het geheel moet nog afgemaakt worden 

(waterleiding, afvoer en septic tank ).  

 

 

Het grote gebouw heeft, dank zij een schenking, airco. Daar is natuurlijke ook een grote generator 

voor nodig en die heeft  een mooi plekje op het Park gekregen. Er staan intussen een twintigtal 

houten banken her en der op het Park, van de gekapte bomen (ivm de verbreding van de weg) 

            

 

De groentetuin staat er mooi bij, zo nu en dan kunnen we uit eigen tuin eten. 



De rivier de Sarinka: De afgelopen maanden is er veel tijd en aandacht besteed aan het 

herbebossingsproject. Van het Nederlands Consulaat in Conakry hebben we 7000 euro gekregen 

voor aanplant van 7000 jonge bomen, training voor mensen uit de omliggende dorpen voor het 

houden van bijen en het maken van “groene houtskool”. Vooral dit laatste slaat enorm aan. Het 

materiaal wat je hiervoor nodig hebt is 1) droge bladeren en 2) groente afval (enorme bergen afval 

op de markt). Dit wordt geperst en met het aanhangende zand gemengd, vervolgens moet het 48 uur 

drogen en is het klaar voor kookgebruik. Het werkt hetzelfde als houtskool, echter komen er nu geen 

schadelijke dampen vrij. Daarnaast hebben we contact met een ONG Euro Guinee, waar een Duitse 

Guineeër aan het hoofd staat. Zij willen graag met ons samenwerken. Bij dit project gaat het met 

name om hygiëne en sluit prima bij ons aan. 

           

 

Afscheid nemen en toch samen verder: Gedurende een langere periode heeft Sekou Oumar Bah veel 

werk verricht voor onze stichting. Naast het geven van computercursussen is hij ook de naaste 

medewerker van Alice geweest. Het was een gezamenlijk idee van ons en hem om hem door te laten 

groeien naar een grotere rol in de aansturing van de dagelijkse gang van zaken. 

De kracht van Sekou Oumar bleek meer te liggen in het onderhouden van netwerken, het bedenken 

van initiatieven en het geven en organiseren van cursussen. Hij heeft besloten om zelfstandig verder 

te gaan en een van de doelstellingen van zijn bedrijf is het bewust maken van jonge Guineeërs om de 

mogelijkheden in hun eigen land te ontdekken en hen ervan te weerhouden om de voor velen 

‘kansloze’ en risicovolle reis naar Europa te maken. 

Zijn bedrijf heet Etoiles d’Afrique en hij heeft ondertussen samenwerkingsafspraken kunnen maken 

met het OIM (een afdeling van de Verenigde Naties die zich inzet voor verbetering van vraagstukken 

die met immigratie te maken hebben). 

We hebben een goede tijd met elkaar gehad en weliswaar in een andere rolverdeling blijven we 

samenwerken en wensen hem veel succes toe. 

Hij was in zijn nopjes toen Alice hem de beker en een automagneet met eigen logo gaf.



 
 

We proberen naast deze nieuwsbrief ook geregeld berichten op de eigen Facebook pagina te 

plaatsen.  

 

Plannen en begroting voor 2019: 

• Afmaken renovatie kamers begroot op    3000 euro  staat nog open 

• Afmaken renovatie keuken/receptie     4500 euro  staat nog open 

• Afmaken renovatie vergaderzaal     7000 euro  gerealiseerd 

• Afbetalen aankoop 2e hands auto    4000 euro  rest 1000 euro 

 

Er staat nog het één en ander op ons verlanglijstje voor dit jaar. Graag danken wij voor uw steun en 

hopen opnieuw op uw support. 

Ons rekeningnummer is IBAN NL33 TRIO 0212 4997 69 t.n.v. Stichting Milly Mamoudou 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur: Aty van Nes, Jos Grootveld en Christel ten Berge, 

Alice Scholing  

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=233822096650036&ref=br_rs

