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Sierra Leone 
 

Beste Dhr./Mw. J.G. van Mourik 

  

De hartelijke groeten vanuit Sierra Leone, waar ik ben sinds 1 mei. Ik hoop dat 

deze nieuwsbrief je in goede gezondheid tegemoet komt. In onze laatste 

nieuwsbrief vertelden we dat ik naar Sierra Leone zou gaan om de nodige 

voorbereidingen te treffen, het zoeken van een woning (Nicky en Gabriel later 

zouden volgen), aangezien het nu regenseizoen is. Maar natuurlijk ook om te 

beginnen met mijn werk bij een kinderproject. Het is mooi om samen met jou dit 

avontuur, deze levensreis, te bewandelen en hopen dat we dat kunnen 

doorzetten. 
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Nou, hier ben ik dan weer in mijn mooie geboorteland, waar ik altijd weer terug 

heb willen zijn. Het is niet gemakkelijke overgang geweest voor mij en mijn 

familie maar we erkennen dat God aanwezig is en dat altijd zal zijn. 

  

Na mijn aankomst ben ik direct begonnen met het zoeken naar woonruimte. Ik 

dacht dat het niet moeilijk zou zijn, maar dat bleek het achteraf toch. Ik had een 

appartement gevonden, maar voordat we konden betalen had iemand anders 

(mogelijk met een hoger bedrag) het al aangenomen. De tweede optie die ik 

heb bezichtigd was niet in geheel goede staat en daarnaast niet op een locatie 

naar onze wens. Uiteindelijk na meer zoeken hebben we een huis gevonden, 

erg netjes en in een gemeenschap waar we mogelijk werk kunnen verrichten in 

de toekomst. We waren er allebei erg enthousiast over! 

   

  

 

 

Ondanks de hevige regenval, 

modderige bergen en slechte 

wegen, hebben we mogelijkheden 

en tijd gevonden om de kinderen 

met een handicap op te zoeken die 

in en om Freetown wonen.  

 

 

 

 

Onze woning, gelegen in een arme 

wijk. We kijken er naar uit om te zien 

hoe God ons hier gaat gebruiken.  

 

 

 

  

 



 

 

Het geweldige team waar ik mee mag werken. Mooi om te zien hoe mensen uit mijn 

land meehelpen deze kinderen  

 

Huis aan huis therapie: Dit betekend het bezoeken van kinderen met 

verschillende handicaps om oefeningen en fysiotherapie aan te bieden en de 

familie leden (mantelzorgers) te leren hoe ze deze oefeningen kunnen 

voortzetten zonder ETC. Geweldig om te zien hoe families leren om oefeningen 

te doen. Deze bezoekjes vragen om een goede conditie aangezien het nogal 

bergachtig is en de wegen in slechte staat. 

 



 

Bijeenkomsten: Deze worden elke maand georganiseerd om de families 

samen te brengen. We praten over verschillende onderwerpen die op hun/hun 

kinderen van toepassing zijn, zoals epilepsie, autisme, spasme. Afgelopen 

maand mocht ik vertellen over verwaarlozing aangezien dit een 

veelvoorkomend probleem is waar de kinderen en families mee te maken 

krijgen. Deze onderwerpen worden aangedragen om de families en 

gemeenschappen te onderwijzen en te leren dat het niet aan het kind ligt en 

aan spiritualiteit, helaas worden deze kinderen vaak duivels kinderen genoemd 

door gebrek aan kennis. Het mooie aan deze bijeenkomsten is, is dat de ouders 

andere ouders met een kind met soortgelijke beperking ontmoeten en elkaar 

hierin kunnen ondersteunen door het delen van verdriet en problemen. 

 

Leveren van hulpmiddelen: We leveren ook hulpmiddelen voor de kinderen 

zoals stoelen en (sta) tafels. Zodat ze een betere positie kunnen aannemen 

tijdens het staan en zitten, aangezien velen van hen hierin moeilijkheden 

ondervinden.  

 

 
 

  

 

Momenteel ondersteunen en bieden we ook sponsorschap aan en nemen we 

kinderen op die zijn verlaten door hun ouders. Hieronder heb ik de situatie 

beschreven van de volgende twee kleine meiden: 



 

  

Esther: Ze was verlaten door haar moeder en was erg ziek. We dachten dat ze 

het niet zou redden, ook omdat haar vader niet goed voor haar kon zorgen door 

financiële problemen. De buurt waar ze opgroeide was niet een plek voor een 

kind om de juiste hulp te ontvangen. Daarom hebben we, in samen werking met 

jeugdzorg, een andere plek voor haar gevonden waar ze voor een bepaalde 

periode de juiste ondersteuning ontvangt. Hoogstwaarschijnlijk zal dit twee jaar 

zijn, zodat de vader werk kan zoeken en een betere plek kan zoeken om voor 

haar te zorgen. Op dit moment ziet Esther er gelukkig en gezond uit, eer aan 

God! 

  

Danielle: Deze meid is geboren met een beperking zodat ze niet kan lopen en 

daarnaast haar handen ook niet juist kan gebruiken. Ze heeft een stoel 

ontvangen en is een van de kinderen die sponsorschap zal ontvangen. Ze is 

namelijk erg slim. Scholen in Sierra Leone bieden weinig tot geen 

mogelijkheden aan kinderen met een beperking daarom zijn we aan het kijken 

naar andere opties zoals lesgeven aan huis.  

 

 



 

 

Links: Esther met haar "huis moeder". Rechts: Danielle in haar nieuwe stoel.  

 



 

 

Met dat ik deze nieuwsbrief schrijf 

wordt ik door vermoeidheid en 

emotie overmand . Niet omdat ik zo 

veel werk, ziek ben of verdrietig. Ik 

ben nogal druk met de laatste 

voorbereidingen in en rondom het 

huis, want Nicky en Gabriel komen 

zeer binnenkort naar Sierra Leone!! 

Morgen, vrijdag 11 augustus zullen 

ze vliegen. Daarnaast zijn we 15 

augustus 2 jaar getrouwd, dus ik ben 

er blij dat we dit samen mogen gaan 

vieren  
 

 

 

Hiermee ga ik afsluiten. We zullen jullie op de hoogte houden wat we allemaal 

ondernemen hier in Sierra Leone. Wil je ons, voornamelijk Nicky en Gabriel, 

alsjeblieft in je gedachten en gebeden houden in verband met de reis. 

 

Nogmaals bedankt voor het lezen, je steun en gebeden. 

 

Abdulai en familie. 

 

P.S. mocht je meer willen weten over onze visie; wat we willen gaan doen en 

bereiken in Sierra Leone en/of wil je partner worden bezoek dan onze website 

of stuur ons een e-mail. Zie de contact informatie hieronder.  
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Contact adres SLE: 16 J Boyle Lane, Murray town, Freetown 



 

Contact adres NL: Molenweg 7, 7274AA Geesteren (GLD) 

 

Email: hulpenhoopvoorafrika@live.nl 

saikubah2013@gmail.com 

nickyteslaa@hotmail.com 

 

Website: www.hulpenhoopvoorafrika.nl 

 

Bank gegevens: 

 

Abdulai Saiku Bah 

Bankrekening: 540110130027336 (United Bank for Africa) 

Adres: Freetown 

UBA branch: Charlotte street, freetown, Sierra Leone 

Betaling detail: SWIFT TRANSFER 

 

Hulp en Hoop Afrika – A.G. te Slaa 

NL72RABO0114569630 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

   

  

  

 
 
 
 

This email was sent to jgvanmourik@lijbrandt.nl  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Hope for Africa · 4, Park Lane · Kloof · Durban, KZN 3610 · South Africa  

 

 
 

 
 

mailto:hulpenhoopvoorafrika@live.nl
mailto:saikubah2013@gmail.com
mailto:nickyteslaa@hotmail.com
http://www.hulpenhoopvoorafrika.nl/
http://hulpenhoopvoorafrika.us11.list-manage.com/profile?u=b2beac24f60fa99785ed4d0c1&id=c13200209a&e=971bbff626
http://hulpenhoopvoorafrika.us11.list-manage1.com/unsubscribe?u=b2beac24f60fa99785ed4d0c1&id=c13200209a&e=971bbff626&c=244615e63a
mailto:jgvanmourik@lijbrandt.nl
http://hulpenhoopvoorafrika.us11.list-manage2.com/about?u=b2beac24f60fa99785ed4d0c1&id=c13200209a&e=971bbff626&c=244615e63a
http://hulpenhoopvoorafrika.us11.list-manage1.com/unsubscribe?u=b2beac24f60fa99785ed4d0c1&id=c13200209a&e=971bbff626&c=244615e63a
http://hulpenhoopvoorafrika.us11.list-manage.com/profile?u=b2beac24f60fa99785ed4d0c1&id=c13200209a&e=971bbff626
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=b2beac24f60fa99785ed4d0c1&afl=1

