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Dit jaar is de actiedag erop gericht om de school ‘Beacon of Hope’ 
helpen. De school ligt aan de rand van Freetown, de hoofdstad van 
Sierra Leone. De directrice Deborah heeft de school in 2009 opgericht 
en werkt er met haar leraren hard aan om kinderen kansen voor een 
goede toekomst te bieden. 

Sierra Leone is een prachtig land. De burgeroorlog is inmiddels 
20 jaar geleden en de Ebola-epidemieën zijn achter de rug, er is vrede, 
maar nog steeds is er veel armoede en onrust. Er is geen openbaar 
vervoer, nauwelijks betaalbare gezondheidszorg, weinig politie en 
ambtenaren, geen uitkeringen of hulp aan armen. Het land heeft 
enorme kansen in de landbouw en handel liggen en heeft door de vele 
landgenoten in de USA en UK zicht op vooruitgang. De mensen zijn 
open, leergierig en enthousiast. 

De school biedt in kleine klassen (10-25 leerlingen) persoonlijk 
onderwijs aan leerlingen van de basisschool en de middelbare school 
en leidt op tot een soort HAVO-diploma. Echter, de school heeft te 
maken met veel uitdagingen, zoals gebrek aan whiteboards, tafels en 
stoelen, half open klaslokalen, lekkage, personeel met weinig 
ervaring, geen bibliotheek of boekenfonds. In het voorjaar heeft de 
school nog met diefstal te maken gehad, waardoor er een maand geen 
salaris was voor de leraren. 

Met de actiedag hopen we o.a. geld in te zamelen (link ) om het 
schoolgebouw op basale elementen te verbeteren, die direct ten 
goede komen aan de kwaliteit van onderwijs. Maar ook verzamelen 
we bepaalde spullen die vervoerd kunnen worden, zoals whiteboards 
(link marktplaats). Ook zoeken we sponsors die individuele leerlingen  
in schrijnende omstandigheden willen steunen. Een van ons (dhr. 
Weeda) is via de gecertificeerde lokale partner www.slyi.nl persoonlijk 
betrokken bij de school. Een groep 3e klassers zal als ambassadeurs 
binnen de school optreden. Meer informatie is in het ActieDag-team in 
Teams te vinden. 
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