
 

 

Stichting Taiama-Andreas 2012 
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 iede reen 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.  

2012 was voor Stichting Taiama-Andreas een bijzonder jaar: tijdens de Vastenaktietijd zouden twee 

mensen van WPJP een bezoek komen brengen. 

Dit bezoek vond plaats van 20 tot 29 maart. 

Tijdens dit bezoek verbleven Gladys Brima en Yvette Kamanda bij leden van de stichting.  

Elke avond vond er een gezamenlijk diner plaats steeds bij een ander lid van de stichting en een 

avond was er een informeel samenzijn met parochiebestuur en pastoraal team van de 

Andreasparochie. Verder werd er een bezoek gebracht aan MIVA in Breda en Gered Gereedschap in 

Amsterdam. 

Als Vastenaktieactiviteit werd er op 22 maart samen gekookt in de Andreasparochie en vond er die 

avond een viering plaats met een solidariteitsmaaltijd. 

   

Op zondag 23 maart was een eucharistieviering met Koor Sound of Peace and Freedom. 

  



 

 

Tijdens deze viering was er uiteraard veel aandacht voor het project in Sierra leone en na de veiring 

was er een gezellig samen zijn waarbij de kinderen van de parochie sieraden verkochten die ze van 

kraaltjes uit Sierra leone hadden gemaakt. De opbrengst hiervan kwam uiteraard  ten goede aan de 

Vastenaktie. 

Tijdens de week dat Gladys en Yvette ons bezochten werden er ook diverse bezoeken gebracht aan 

anderen die WPJP een warm hart toedragen zoals  

 de zusters Franciscanessen te Heythuysen. 

Tevens werd er op diverse plaatsen voorlichting gegeven over het werk van WPJP zoals in  

  de parochie Vrangendael in Sittard. 

En lessen gegeven op. 

 het Bernardinuscollege in Heerlen. 

  



 

 

Impressie van de gezamelijke afscheidsmaaltijd op 28 maart 2012. 

 

Ook na dit mooie maar intensieve bezoek heeft Stichting Taiama-Andreas niet stil gezeten: 

Op 6 april, Goede Vrijdag vond er op het Bernardinuscollege een sponsortocht plaats waarvan een 

deel van de opbrengst ten goede kwam aan Vastenaktie en dus het werk van WPJP. In de week voor 

de sponsortocht werden er door leden van de stichting voorlichtingslessen gegeven en tijdens de 

sponsortocht konden de leerlingen, bij een stempelplaats, een workshop Afrikaans trommelen 

volgen. 

 

Tijdens deze vanwege het bezoek van WPJP bijzondere Vastentijd kunnen we wel zeggen dat 

Stichting Taiama-Andreas en de Andreasparochie de boven vermelde doelen ruimschoots en met 

veel plezier heeft bereikt. 

Ook dit jaar vergaderde het bestuur van de stichting maandelijks in de bestuurszaal van de 

Andreasparochie. 

Marie José Habets-Brounen, bestuurslid 


