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Inleiding 

Het jaar 2010 had een moeizame start;  we hadden als stichting Taiama-Andreas te weinig middelen 

om te kunnen voorzien in een noodhulpvraag van Women’s Partnerschip for Justice and Peace 

(voortaan WPJP) uit Sierra Leone. De hulpvraag die kwam, bestond uit financiële ondersteuning van 

het projectonderdeel genaamd “Girls Education and Empowerment Program”. De focus van het 

grote WPJP project in het jaar 2009 was verschoven  naar het projectonderdeel “Gender Based 

Violence(GBV)” en de daarmee samenhangende verstrekking van microkredieten aan vrouwen. Bij de 

Landelijke Vastenaktie (LVA) werd door ons voor het jaar 2009 een aanvraag ingediend voor dit 

projectonderdeel. Het beleid inzake de verstrekking van microkredieten werd gewijzigd in die zin, dat 

voor het verkrijgen van een microkrediet, als voorwaarde werd verbonden dat de ouders hun  

kinderen naar school dienden te laten gaan. Op deze wijze werd het andere projectonderdeel “Girls 

Education and Empowerment Program”, waarmee WPJP en de stichting Taiama Andreas in 

2006/2007 begonnen was, verdergaand gewaarborgd en gecontinueerd.  

De directe steun voor het projectonderdeel “Girls Education and Empowerment Program” werd dan 

ook beëindigd.  

Echter, er was wel nog sprake van een groepje leerlingen (meisjes) die wees en/of vluchteling waren 

en/of ouders hadden die onvermogend waren, en aldus reeds gestart waren met een 

onderwijstraject.  In september 2010 werd dan ook duidelijk dat de WJWP voor deze groep 

leerlingen onvoldoende financiële middelen had om de voortgang te kunnen financieren c.q 

continueren en alsnog financiële ondersteuning nodig was ter hoogte 5.000,-- euro.  De Stichting 

Fides II, waarvan wij in het verleden meerdere donaties hebben mochten ontvangen voor dit 

projectonderdeel, bleek in staat en om de benodigde financiële ondersteuning voor de laatste keer 

te leveren. Echter, Fides II gaf tevens te kennen dat er verdergaand geen middelen waren om dit de 

komende jaren voort te zetten. De hulpvraag van WPJP kon dan ook op deze wijze nog gehonoreerd 

worden.Wij willen in dit verslag Fides II wederom bedanken voor deze ondersteuning en hun 

jarenlange betrokkenheid!!!  

Om ervoor zorg te dragen dat WPJP ook in de toekomst kan worden ondersteund op dit 

projectonderdeel, heeft het bestuur van onze stichting besloten een buffer op de eigen 

spaarrekening te creëren. Een dergelijke buffer is op het einde van het jaar 2010 gerealiseerd met 

behulp van sponsorgelden, giften en andere opbrengsten.  

Financiële resultaten  

Voor de Landelijke Vastenaktie in het jaar 2010 werd door WPJP een financiële ondersteuning 

gevraagd voor het projectonderdeel “Support Scheme for rural women and girls”. Dit is tevens 1 van 

de 4 projectonderdelen van het grote WPJP meerjarenproject. Dit projectonderdeel werd voor de 

komende 2 jaren begroot op 34.584,-- euro.  In Sierra Leone werd door WPJP zelf uit de contributies, 

verkoopopbrengsten etc. 5.288,-- euro opgebracht. Tijdens de Landelijke Vastenaktie 2010 werd 

door ons zelf 15.873,83 euro bij elkaar gebracht. Door Cordaid werd dit bedrag aangevuld met 50%, 



aldus 7.936,92 euro. Tot ons grote vreugde deelde Cordaid mede dat zij het totaalbedrag zouden 

aanvullen tot precies 25.000,-- euro. Door deze extra aanvulling  bevestigt de Landelijke Vastenaktie 

wederom het grote belang en de enorme betekenis c.q waarde van het WPJP meerjarenproject. Dit 

is met name gelegen in de wijze waarop de locale initiatieven, planning en uitvoering is opgezet in 

Sierra Leone, waarbij tevens veel aandacht is voor de uitwisseling van ervaringen, wederzijds respect, 

vriendschap en het creëren van bewustwording hier in Nederland. Dit vormen de fundamenten van 

ons stichtingsdoel. 

De financiële resultaten tijdens de Landelijke Vastenaktie 2010 zijn tot stand gekomen door; 

 De vele giften die tijdens en ook buiten de Vastenactie door onze trouwe sympathisanten 

bijeengebracht zijn. Op deze personen die op dergelijke wijze hun directe betrokkenheid 

laten blijken, drijft onze stichting; 

 Activiteiten rond de koffiestop op de Heerlerbaan; 

 Voorlichtingsbijeenkomsten op en sponsoracties van de 2 basisscholen, genaamd Basisschool 

“Ummer Clumme” te Klimmen en basisschool “de Windwijzer” op de Heerlerbaan te 

Heerlen; 

 De sponsoring van Natasja van Dijk bij de NK Veldloop ambtenaren door collega’s, 

ambtenaren, familie en vrienden; 

 Een grote van een bestuurslid van een verenging na het opheffen ervan; 

 Een donatie van een handwerkclub; 

 Een donatie van initiatief 2000.  

 Een grote donatie van de Meandergroep.  

 Een donatie van een wereldwinkel. 

 Een aantal donaties als gevolg van het feit dat iemand afscheid nam op werkvlak en  aan 

iedereen had aangegeven als afscheidscadeau een gift te doen aan stichting; 

 Een grote donatie van een andere stichting.  

Hierdoor kon het grootste deel van het projectonderdeel “Support Scheme for rural women and 

girls” dit jaar worden gerealiseerd.We kijken dan ook terug op een zeer geslaagde actie die niet 

gelukt was zonder vele gulle gevers en betrokkenen die ons ondersteunden. 

We willen dan ook in dit jaarverslag met name de onderstaande groepen, instellingen organisaties 

uitdrukkelijk bedanken voor hun steun en bijdrage; 

 Missionaire werkgroep Heerlerbaan te Heerlen. 

Samen met hen werd de voorbereiding van de Landelijke Vastenaktie 2010 in goede en 

nauwe samenwerking voorbereid.  



 De overige deelnemende parochies van het parochiecluster Heerlen-Zuid. 

Verschillende parochies ondersteunden ons project en droegen bij tijdens de Landelijke 

Vastenaktie 2010.  

 De Landelijke Vastenaktie/Cordaid. 

Door de ondersteuning en grote bijdrage werd het geweldige resultaat van 2010 behaald. 

 Het Missiebureau van het bisdom Roermond. 

Zij namen de folders voor in de Landelijke Vastenaktie voor hun rekening en de folders zagen 

er geweldig uit dit jaar! Tevens verzamelden zij de giften van de andere deelnemende 

parochies van het cluster Heerlen-Zuid en stuurden deze door naar de Landelijke 

Vastenaktie.  

Activiteiten  

Gedurende de Landelijke Vastenaktie 2010 werden, net als vorig jaar, vele activiteiten georganiseerd 

om de bewustwording te vergroten , vriendschappen te verdiepen en nieuwe banden aan te gaan.  

Onderstaand zullen kort enkele activiteiten worden weergegeven; 

 

De ambasadeursreis naar Sierra leone 

Van 8 tot en met 16 november bezochten Marie José Habets en Gard Verstegen WPJP in Sierra Leone 

als “ambassadeurs” van de Stichting Taiama Andreas. Het betrof een uitwisselingsbezoek na het 

bezoek in 2009 van GladysGbappy- Brima en Seku Sessay van WPJP aan ons land.  

We werden uitgenodigd om te gaan kijken naar de vordering van het schoolproject voor meisjes in 

Taiama, het Gender Based Violence(GBV) project in zuidelijk Sierra Leone(rondom Taiama en Bo), de 

wijze waarop met microkredieten wordt gewerkt in deze gebieden, het realiseren van een model 

plantage en de scholing van jonge vrouwen in het spreken in het openbaar over maatschappelijke en 

politieke onderwerpen in heel zuidelijk Sierra Leone (Een projectonderdeel dat vooral ondersteund 

wordt door de congregatie van de Franciscanessen van Heythuysen). 

Wat vooral opviel was de hartelijkheid en vriendschap waarmee we werden ontvangen door grote 

groepen vrouwen. Waar water, elektriciteit en basale sanitaire voorzieningen ontbraken werden we 

uitgenodigd om samen te eten. Omgekeerd werd het erg gewaardeerd dat wij als blanke mensen op 

gelijkwaardige basis met hen omgingen, met hen spraken, de dorpen bezochten en luisterden naar 

hun noden.  

Het was opmerkelijk dat een project voor meisjes en jonge vrouwen dat in 2007 nog  van de grond 

moest komen, nu al ver uit was gewaaierd over het zuidelijk deel van het land. Zowel  in het gebied 

van Taiama als in Bo waren in veel dorpen vrouwengroepen ontstaan, die weer in clusters 

samenwerkten.  

Middels terugbetaling van de opbrengst van hun microkredieten (1/3 deel) worden andere 

activiteiten van WPJP  betaald. Bovendien, zoals eerder reeds aangegeven, kunnen de vrouwen 

alleen een microkrediet ontvangen wanneer ze van de opbrengst hun kinderen naar school laten 

gaan.Tijdens onze reis brachten wij een bezoek aan:  



 Verschillende scholen zowel in Taiama als in Bo. 

 Een modelfarm waar vrouwen samen komen om te werken, en elkaar ondersteunen en waar 

 

 Bij verschillende dorpen die ver van de grote weg liggen en waar men vroeg: blijf ons toch 

ondersteunen, maar ook: eet met ons; deze dorpen maken ook gebruik van de 

microkredieten. 

 Bij het Women’s Human Right Centre van WPJP in Bo. Een nieuw centrum, het Earn en Learn 

Centre, dat was geopend in Njala. 

Heel opmerkelijk en ontroerend was dat overal waar we kwamen het moslim gebed en het christen 

gebed (het onze vader) gezamenlijk werd gebeden. Een vreedzaam samenzijn en samenleven, wat 

aldus wel degelijk mogelijk blijkt te zijn!!! 

Er zijn nog veel indrukken te verwerken, maar ons werd nogmaals duidelijk dat als de projecten door 

de mensen  in het land zelf worden opgezet en ontwikkeld, dit resulteert in een groot succes.  

Bovendien groeide de vriendschap, tussen ons, mensen hier, en de mensen  van daar en daar is het 

uiteindelijk toch om begonnen!  

Eline Claasens en Marieke Gulpers die in 2007 bij WPJP in Sierra Leone  op bezoek waren geweest , 

vinden het ongelofelijk dat in zo’n korte tijd zoveel tot stand is gekomen. Door donaties die voor deze 

reis ontvangen waren was het mogelijk om het bezoek (op een klein bedrag na) budget neutraal te 

doen voor wat betreft de beschikbare Stichtingsgelden.  

Communicanten en nacommunicanten 

Op verschillende momenten kwamen kinderen van de parochie bij elkaar om verschillende 

activiteiten te ondernemen rondom het thema “Sierra Leone”. Zo maakten de kinderen zelfgemaakte 

spulletjes en verkochten en doneerde de opbrengt aan onze stichting.  

Milleniumdoelen 

Gedurende het hele jaar 2010 nam een vertegenwoordiging van onze stichting deel aan “De wereld 

in Heerlen, Heerlen in de wereld”. Een overkoepelende aktie in de gemeente Heerlen voor 

groeperingen die deelnemen aan het behalen van de Mileenium doeleinden. U heeft hier wellicht 

regelmatig iets over in de media gelezen of gehoord. In één van de bijeenkomsten van de 

milleniumdoelen werd specifiek aandacht besteed aan het project. 

Overige aktiviteiten 

In september/oktober 2010  konden wij deelnemen aan de jaarlijkse actie van de middelbare school 

het Bernardinuscollege te Heerlen, genaamd de St. Franciscusdag.  

Tijdens de voorbereidingen op de St. Franciscusdag werd door leden van onze stichting in een aantal 

klassen een voorlichting gegeven. Tijdens de St. Franciscusdag werd aandacht op de school gevraagd 

voor het project middels een kraam die was ingerichte met spulletjes uit Sierra Leone.  



Aan de St. Franciscusdag namen in totaal 4 verschillende projectgroepen deel, waarvan aldus onze 

stichting één was. De opbrengsten van de St. Franciscusdag werden verdeeld onder de 4 

deelnemende projecten. Aangezien de leerlingen die aanwezig waren bij onze 

voorlichtingsbijeenkomsten heel enthousiast reageerden op de informatie, hebben wij toegezegd 

begin 2011 in de ze klassen te vertellen over het bezoek van twee van onze leden aan Sierra Leone 

en de ervaring die zij tijdens dit bezoek hebben opgedaan. 

Tot slot 

Het jaar 2010 is om meerdere redenen een vruchtbaar jaar voor zowel de stichting als WPJP 

geweest. 

Door het bezoek van Gladys en Sheku aan onze stichting  in het voorjaar van 2009 zijn de 

vriendschappen en contacten met de WPJP intenser en tevens makkelijker geworden. Dit is na het 

bezoek van Marie José en Gard nog meer verbeterd en duidelijk is geworden dat WPJP een grote 

kracht, goede initatieven, mogelijkheden, doorzettingsvermogen heeft om doelen te bereiken en 

positieve effecten teweeg te brengen. 

 Daarmee wordt het standpunt van onze voorzitter, zijnde Geert Bles, onderstreept, namelijk dat het 

financieel ondersteunen van WPJP belangrijk  is, maar nooit een afhankelijkheidspositie dient te 

weeg te brengen tussen hen daar en wij hier. In Sierra Leone zijn sterke, gedreven mensen aanwezig 

die onze vrienden zijn, die we inmiddels kennen en die ons respect , vertrouwen en ondersteuning 

verdienen. Dit is voor de mensen van WPJP een motiverende kracht in hun streven naar ontplooiing 

en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid!!!  

Heerlen, febr. 2011 

G. Verstegen 

Penningmeester Stichting Taiama-Andreas. 


