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AKTIE NIEUWS: Meester S Wijbrandi school leerlingen uit Oudehorne geven kinderen in
Sierra Leone een kans
donatie € 455,86
De leerlingen van deze school hebben enorm hun best gedaan en onze vrijwilliger Geesje Hoekstra
mocht een mooie cheque ontvangen. Naderhand zijn er toch nog extra donaties binnengekomen en
werd het bedrag een stuk hoger. Waarvoor zeer veel dank.

AKTIE NIEUWS:

Kinderen van BSO Vossenhol uit Paterswolde organiseren Fancy Fair
opbrengst € 183,35

Kinderen van deze buitenschoolse opvang maakten allerlei artikelen en verkochten dit voor onze
kinderen in Sierra Leone. Daarnaast was er heerlijk eten gemaakt en konden ze een workshop met
verschillende soorten trommels volgen.

Schoolspullen goed aangekomen en verdeeld in Five Mile & Gofor
De door leerlingen van de CBS Het Kompas in Heerenveen verzamelde spellen en schoolspullen
werden met enthousiasme ontvangen door docenten en leerlingen in Gofor.

De school kreeg een mooi handgemaakt schilderij als dank voor hun inzet.

Wolthuizen Stilma als Top Movers heeft ons ontzettend geholpen bij stalling alle spullen.
Wim Koelewijn mocht namens Wolthuizen Stilma verhuizingen en opslag een prachtige houtsnede
ontvangen als TOP MOVERS.
De afgelopen 5 jaar mochten wij zonder
zonder kosten alle spullen in de opslag stallen totdat de container
verscheept kon worden. Dit was voor onze stichting een enorm grote gift. Waarvoor heel erg veel dank.

Wim Koelewijn met voorzitter Jonas Williams

De leden van Earthian Roots Sierra Leone ontvangen een certificaat: wegens meest succesvolle
NGO van het Western Rural District.

Dit hebben zij verdiend met de organisatie van:
van landbouwprojecten onder de
e jongeren van Newton Five
Mile; het verdelen van de naaimachines,
naaimachines gekregen van Gered Gereedschap, aan een Women group uit
Three Mile: het trainen en regelen van competitie wedstrijden
wedstrijden voor de voetbalteams; het verspreiden
van schoolspullen
oolspullen en spellen bij verschillende basisscholen.
basisscholen
Gezichten bij de actieve leden van de Earthian Roots in Sierra Leone. (ERSL)

Mr. S. B.Dumbuya hoofd coördinator

Coördinator voetbal.

Coördinator landbouw
Amo Williams (rechts)

Naaimachines gekregen van Gered Gereedschap

Uit handen van de headman Five Mile Junior Davies Francis Kamara
kregen dames van Three Mile Women group naaimachines van
Gered Gereedschap

Tandpasta voor de jeugd van Five Mile

Shirtjes gekregen van Survivalrun de Knipe

Earthian Roots Youth Wing: Doet het goed !
Leden volgden cursus van Business Developments & ontvingen certificaat
Vier leden van de Earthian Roots Youth Wing ontvingen een certificaat voor hun goed afgelegde
cursus Business development service aangeboden door de organisatie Restless Development. De
leden kregen naast een certificaat ook geld om te investeren.

Zij hebben vaardigheden geleerd om een eigen business te kunnen runnen.

Als dank overhandigd Francis Kamara komkommers aan de coördinator van Restless Development

Landbouw projecten lopen goed.
Verbouw van cassave en pinda’s, mais, komkommer en cashew

Kweken van jonge cashew bomen voor de plantage in Gofor.

Verbandtrommels overhandigd aan verschillende organisaties
Gekregen van het bedrijf: debesteEHBOdoos & Gered gereedschap

Alle jeugdleden kregen een zak met kleding, verzameld door Nederlandse gezinnen.

HUIDIGE STAND VAN ZAKEN bij de scholen Five Mile & Gofor en Campbelltown

Geesje Hoekstra in gesprek met de directrice Kadija Wellington van de Newton Five Mile Community School.

De school was een private school maar is nu gelukkig in het proces opgenomen om erkend te worden
als gecertificeerde school.
Kinderen in ons Scholarship programma kunnen naar de school van hun keuze gaan.
Sierra Leone is een land waar alle religies vertegenwoordigd zijn en waar mensen in harmonie met
elkaar omgaan en naast elkaar wonen.
Primary school: kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Wordt afgesloten met een certificaat. NPSE, National Primary School Examination
Vakken: Engelse verhalen / theater, Woordenschat, Lezen en Schrijven ,Reken , Maatschappij leer, lichamelijke Opvoeding, Landbouw
kunde, kunstvakken, Godsdienstleer. Huishoudkunde.
Secondairy school: kinderen van 13 tot 18 jaar. Afgesloten met diploma: WAEC. West African Examination Counsil.
Biologie/scheikunde/Natuurkunde, Wiskunde, Taal en Kunst, Maatschappij leer, Landbouw kunde, Krio (locale taal),huishoudkunde,
Ondernemerschap.

Hulp in de vorm van kennisoverdracht blijft nodig in Sierra Leone

Stichting Earthian Roots wil heel veel doen.
Maar wij kunnen dat niet alleen! Blijf de mensen in Sierra Leone steunen.
•
•

Wij komen graag voorlichting geven over onze projecten in Sierra Leone.
Verkoop van onze leuke handgemaakte artikelen op markten en braderiën.( zie agenda)

•
•

Koop onze originele mutsen en sjaals zowel voor kinderen mannen en vrouwen.
Wij komen graag bij uw organisatie langs met ons assortiment.

WESTERSE GEDACHTE :
GELD MAAKT NIET GELUKKIG…
( MAAR IS WEL MAKKELIJK !)
AFRIKAANSE GEDACHTE :
IK WOU DAT IK HET HAD !

Earthian Roots

Scholarships:
Wilt u een kind ondersteunen ? voor 25 euro kan 1 kind 1 jaar naar school gaan.
Neem contact op met Stichting Earthian Roots door een mailtje te sturen naar
info@earthianroots.nl
Of bel 050-5271824

GEZOCHT: Wie helpt ons verzamelen ?
Prijzen: Heeft u nog cadeautjes liggen die u niet gebruikt of niet nodig hebt? Wij zijn altijd op zoek naar
leuke kleine spulletjes die geschikt zijn als prijsje voor onze loterij. Bel ons dan komen we graag langs
om ze op te halen. 050-5271824 (omgeving Groningen) of 0513-688568 ( omgeving Heerenveen)
Gezocht Vrijwilligers: voor het staan op markten. Gevraagd enthousiasme, durf om mensen aan te
spreken. Wat krijg je ervoor terug. Leuke ervaringen.
AGENDA markten, braderieën, presentaties?

Wo 12 oktober

13.00 - 17.00 uur

Nordwin College, Heerenveen

Zo 6 november

11.00 - 17.00 uur

Zeldzaam Mooi, Vismarkt Groningen

Do 17 november

13.00 - 16.00 uur

markt in zorgcentrum Anna schotanus, Heerenveen.

Za 19 november

13.00 -17.00 uur

Sinterklaasmarkt Knipe, locatie multifunctioneel centrum de
Barte

Za 26 november

11.00 - 17.00 uur

Wintermarkt, Mildam

Za 10 december

11.00 - 17.00 uur

Winter Markt Hoornse Meer, Groningen

AKTIES HELPEN ORGANISEREN :

ALS MAATSCHAPPELIJKE STAGE

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR ACTIEVE

EARTHIANS

(WERELDBURGERS)

Ben je creatief, houd je van resultaten, wil je graag iets voor een ander doen?
ORGANISEER EEN AKTIE VOOR STICHTiNG EARTHIAN ROOTS.
Je kunt heel veel bereiken als je een plannetje maakt en hem gewoon uitvoert zoals bv.
•
•
•
•
•

Auto’s wassen
Koekjes bakken en verkopen
Feest organiseren
Filmavond organiseren opbrengst voor het goede doel
Uitdaging bedenken en laten sponsoren

Neem contact met ons op: 050-5271824 of stuur een mailtje naar info@earthianroots.nl

HELP ONS MEE




VIND JIJ ONZE PROJECTEN OOK DE MOEITE WAARD?
HELP ONS AKTIES OP TE ZETTEN EN UIT TE VOEREN.
WE KUNNEN HELAAS NOG GEEN GELD TOVEREN. MAAR WIE WEET…. TOVERT U TOCH EEN BEETJE MET
ONS MEE.

MEER INFO:

www.earthianroots.nl contact: 050-5271824 Rooske Westerdijk
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