
Stichting Taiama-Andreas 2011 

Stichting Taiama-

Partnership for Justice and Peace (WPJP)  in Sierra Leone. Daarnaast hebben deze activiteiten ook tot 

doel de Sierra Leoonse cultuur,  de Afrikaanse manier van leven en denken dichter bij de mensen in 

Nederland te brengen om zo te laten zien dat het streven naar een betere wereld voor iedereen op  

verschillende manieren kan.  

Stichting Taiama-Andreas is nauw verbonden met de St. Andreasparochie in Heerlen en in de 

Vastentijd ligt dan ook hier de nadruk op activiteiten om geld in te zamelen voor WPJP.  

Activiteiten 

In 2011 was de Vastentijd van 9 maart tot 23 april. 

 Er werd tijdens de voorbereiding van de communicanten een presentatie gegeven over het 

leven van de schoolkinderen in Taiama. De communicanten hebben een deel van hun 

communiegeld afgestaan aan het project van WPJP. 

 Op 1 april werd er door de stichting en de parochie meegedaan aan de landelijke koffiestop.  

Dit gebeurde in winkelcentrum de Bautsch waar een stand werd opgebouwd.  

In de stand was informatie over het project, muziek uit Sierra  Leone en men kon er een  

recept op halen van een Afrikaans gerecht. 

 De viering van half vasten op 3 april stond eveneens in het teken van Sierra Leone. Hier werd 

verteld over de ervaringen die Gard en Marie-José van de stichting hebben opgedaan tijdens 

hun reis naar Sierra Leone in november 2010. Na de viering werden er spullen verkocht die 

ze van daar hadden meegebracht en ook de kinderen hadden meegeholpen door lekkernijen 

te maken die werden verkocht. De opbrengst was uiteraard bestemd voor onze Vastenaktie. 

 Op 21 april Goede Vrijdag  vond er op het Bernardinuscollege te Heerlen de jaarlijkse 

sponsortocht plaats. De jongeren van de school werden door familie en vrienden gesponsord 

om een wandeltocht te lopen. Een deel van de opbrengst ging naar het project in Sierra 

Leone. 

Tijdens de sponsortocht werden de leerlingen getrakteerd op 1500 bananencakes die door 

leden van de stichting en vrouwen uit Sierra Leone die in Heerlen woonachtig zijn, de avond 

van te voren met veel liefde waren gebakken. 

In de weken vooraf aan deze sponsortocht kregen de leerlingen tijdens lessen uitgebreid 

informatie over het land Sierra Leone en het goede doel waar ze voor gingen lopen.  

Deze lessen werden verzorgd door leden van de stichting Taiama-Andreas. 

  



Ook buiten de vastentijd is Stichting Taiama-Andreas actief. 

Op 4 oktober Franciscusdag wordt er op het Bernardinuscollege wederom geld in gezameld voor 

 

Er worden weer voorlichtingslessen gegeven door leden van de stichting en op de dag zelf staat de 

Stichting met een stand op de school. Verder werden er door leden van de stichting en Sierra 

Leoonse mensen in Heerlen woonachtig een workshop djembee spelen  gegeven.  

Impressie van een dag op het Bernardinuscollege. 

  



Als afsluiting van het jaar verzorgde Stichting Taiama-Andreas op 11 november een voorlichtings/ 

discussieavond bij Stichting de drie Ringen locatie kerkgebouw de Ark Landgraaf  

De avond werd met de volgende tekst ingeleid: 

Missionering kan dat ook anders? 

Dat blijft Geert Bles zich afvragen. Hij is al jaren pastor van de Heerlense Andreasparochie.  

Nog altijd heersen over missionering ideeën die stammen uit het begin van de vorige eeuw.  

Het blijft moeilijk om daar anders over te denken en naar te handelen.  

Geert werkte rond de jaren zestig al in Afrika en heeft daar, na het Tweede Vaticaans Concilie, heel 

andere gedachten over. Hij zal dit toelichten. 

Daarna verduidelijken Marie-José Habets en Gard Verstegen een aantal uitgangspunten aan de hand 

van een Powerpoint-presentatie. Zij bezochten in november 2010 Sierra Leone: een 

uitwisselingsbezoek als bestuursleden van de Stichting Taiama-Andreas. Zij willen graag met u van 

gedachten wisselen over eigentijdse ideeën ten aanzien van contacten tussen mensen uit Afrika en 

Europa over en weer. 

Tot slot werd er door het bestuur van de Stichting maandelijks vergaderd waarbij de actuele stand 

van zaken besproken werd. Naar aanleiding daarvan waren er regelmatig contacten met WPJP in de 

persoon van Gladys Brima . 

Voor meer informatie over Stichting Taiama-Andreas en haar activiteiten zie  

www.taiama-andreas.org  

http://www.taiama-andreas.org/

