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Het jaar 2009 is voor de stichting Taiama-Andreas een veelbewogen jaar geweest. Dat geldt ook in 

financiële zin. Het bezoek van Gladys en Sheku was een prachtig geheel.  

In eerste instantie door hun bezoek en verblijf  “ïn “de Andreasparochie, waardoor de 

verbondenheid van mensen op voet van gelijkheid en hun betrokkenheid met elkaar werd 

geaccentueerd: dit is naast het financiële aspect het belangrijkste doel van onze stichting. Ook in de 

Jozefparochie en Parc Imstenrade heeft het bezoek van Gladys en Sheku dit doel onderstreept. De 

kracht, maar ook de blijmoedigheid en het optimisme in hun woorden hebben grote indruk gemaakt. 

Ook hebben Gladys en Sheku de dat jaar deelnemende scholen Ummer Klumme in Klimmen en de 

Carrousel in Landgraaf bezocht en hebben zelf met de kinderen over hun land gesproken. 

Aan deelnemende partners zoals de zr. Van Heythuysen, Vastenactie/Cordaid, Mama Cash, gered 

gereedschap, Miva en de broeders in Maastricht kon op persoonlijke wijze duidelijk gemaakt worden, 

wat het werk van de Womens Partnership for Justice and Peace(WPJP) in Sierra Leone inhoudt. Met 

name dat het direct gericht is op locaal onderwijs voor meisjes, de zelfstandigheid in materiële en 

politieke zin voor hun moeders, het bestrijden en voorkomen van tegen vrouwen en meisjes 

gericht(seksueel) geweld,  het bereiken van de mannen om dit mogelijk te maken, de financiële 

voorwaarden om dit bereiken en het onder de aandacht brengen van de huidige situatie bij de 

politieke machthebbers.  

Voor Gladys en Sheku was het een druk programma en hard werken, Ze hebben de beschikbare tijd 

goed benut.  

Er waren veel zorgen in de aanloop naar deze reis: het verkrijgen van reisdocumenten was door de 

Nederlandse overheid slecht geregeld. Dit duurde 14 dagen. daarvoor moesten ze al  die tijd in 

Ghana(Accra) en Ivoorkust(Abidjan)  verblijven: zeer kostbaar in reiskosten en verblijfkosten.  De 

WPJP en de stichting Taiama-Andreas zijn de zr. van Heythuysen zeer erkentelijk: hun ruime gift 

maakte het mogelijk dat dit niet door de Stichting vergoed moest worden, waardoor alle verzamelde 

gelden rechtstreeks ten goed aan de Vastenactie kwamen.  

Tijdens de vastenperiode werd wederom geld ingezameld in het kader van de landelijke Vastenaktie 

en van het Missiebureau Roermond.  

Door de deelname van het parochiecluster Heerlen-Zuid  was het bedrag dat in samenwerking met 

de Missionaire Werkgroep Heerlerbaan en vertegenwoordigers van de andere parochies  verzameld  

werd  een totaal bedrag van euro 13278.70. Normaliter vult de Vastenactie, indien mogelijk met hun 

inkomsten, dit met 50% aan: dit zou euro 19918.05 zijn. Mede door de bovengenoemde bezoeken is 

Vastenactie /Cordaid zo overtuigd geraakt van dit project dat zij in dit bijzonder geval het door de 

WPJP ingediende project “Gender Based Violence”  dat begroot was op euro 25997 tot euro 25000 

hebben aangevuld. De stichting Taiama- Andreas kon de overige 997 euro vanuit later binnen 

gekomen donaties aanvullen, zodat er bij het project geen schulden meer zijn. 



Dit is een bijzonder succesvolle vastenactie geweest: door grote, maar vooral ook door veel kleine 

giften, van mensen die het soms ook niet breed hebben. Bijzonder veel dank daar voor. 

Alhoewel de voortgang van het Gender based Violence programma rechtstreeks ten goede komt aan 

de vrouwen en meisjes, was het ook nodig dat het directe scholingsprogramma door moest gaan. 

Daarvoor deed de WPJP in oktober nog een extra verzoek voor euro 5000. 

die daarvoor nodig waren. Omdat het gehele bedrag  niet bij ons in kas was is euro 2200 geleend en 

2800 euro van de spaarrekening daarvoor vrijgemaakt. Daarmee zijn  onze beide rekeningen vrijwel 

leeg en dat is zorgelijk. Er is nog wel hoop op een extra donatie van een sponsor die ons al eens vaker 

heeft geholpen. 

Al met al wil dat zeggen dat we de hulp van velen nog nodig hebben om de WPJP haar projecten ook 

in 2010 te kunnen laten uitvoeren. Ze zijn erop gericht om vrouwen in Sierra Leone op langere 

termijn zelfstandig  deze projecten te kunnen laten financieren. 
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