Jaarverslag

HOE HET BEGON
In een van de kleine dorpjes in het zuidoosten van Sierra Leone is in 2020 een
kerkje gebouwd. Naast dit kerkje staat sinds 2021 ook een school, met elkaar
verbonden door een schoolplein. Evangelist Daniel Lusenie heeft met hulp van
lokale bouwers de gebouwen gerealiseerd. Evangelist Lusenie is geboren in dit
dorp. Mede door traumatische ervaringen die hij tijdens de burgeroorlog (19912002) in zijn vaderland heeft meegemaakt, moest hij vluchten. In 2014 is hij na
veel omzwervingen in Europa gekomen, waar het echtpaar Roukens hem in 2015
voor het eerst heeft ontmoet.
Tijdens zijn vlucht is hij opgevangen op een zendingspost in Gambia, waar hij onderwijs heeft gekregen en vervolgens ook een driejarige theologische opleiding
heeft gevolgd. Hiervoor is hij in 2011 geslaagd.
Sinds de eerste ontmoeting zijn er hartelijke banden gevallen. Er is vanaf het begin ook een geestelijke band met hem gegroeid, waarin ervaren werd hoe de
Heere Daniel stap voor stap onderwijs gaf vanuit Zijn Woord en de nood op zijn
hart bond om Gods Woord te gaan brengen in zijn vaderland.
Het reformatorisch gedachtengoed is hem lief. In de periode dat hij in Europa
was, is hij door meerdere personen onderwezen in o.a. de Heidelbergse en Westminster Catechismus. Sinds begin 2020 is Daniel weer helemaal teruggekeerd
naar zijn geboortedorp Limba in Sierra Leone.
Nadat de bouw van het kerkje voltooid was, kwam de wens om naast het kerkgebouw ook een school te realiseren. “Hoe kunnen de mensen de Bijbel lezen, als
zij niet kunnen lezen en schrijven?” zo vroeg Daniel.
Door de financiële hulp van
betrokkenen was het mogelijk geworden om het
kerkgebouw te realiseren
en daarna te starten met
de bouw van een school.
Het besef groeide dat we dit
verder uit moesten bouwen
en zo is er in de zomer van
2021 besloten om Stichting
Njalowei op te richten.

JAARVERSLAG
Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Njalowei. De stichting is opgericht op
10 september 2021. In dit jaarverslag wordt een verantwoording gegeven van de
activiteiten die in dit jaar hebben plaatsgevonden. Omdat dit het oprichtingsjaar
is, is er in de maanden na de oprichting vooral de focus gelegd op de opbouw
van naamsbekendheid en fondswerving. Zodat er mogelijkheden gegenereerd
werden om de continuïteit van de projecten te borgen en om de geplande activiteiten voor het jaar 2022 uit te kunnen voeren.

PROJECTBEZOEK
Opening school
Vrijdag 17 september was een bijzondere dag: de dag waarop de Grace Academy
in Limba Bagbo Village officieel werd geopend. Voor het eerst in de geschiedenis
is er een christelijke school voor de kinderen in het district Bagbo. De school is
gestart met een leerlingenaantal van ruim 300. Dit is ver boven verwachting! De
aanmeldingen bleven binnenkomen. Het laat zien hoe groot de behoefte aan
onderwijs is. De opening vond plaats met de bijbehorende ceremonie, wat belangrijk is in de cultuur van Sierra Leone. Het was een feestdag voor de hele omgeving. De school is geregistreerd bij de lokale en landelijke overheid. De leerkrachten zijn gediplomeerd om les te geven.
Kennismaking met de bevolking
Tijdens het projectbezoek (16-24 september) zijn er meerdere bezoeken gebracht aan omliggende dorpjes en daar contact gemaakt met de bewoners. De
mensen zijn erg gastvrij en vriendelijk. Bij zo’n bezoek is Gods Woord geopend,
werd daar kort bij stilgestaan en gebeden. Deze dorpen, waar ook leerlingen vandaan komen die op de Grace Academy zitten, worden regelmatig bezocht door
Evangelist Daniel Lusenie.
De grote nood
De nood is groot in Sierra Leone.
Veel inwoners zijn getraumatiseerd door de burgeroorlog die
gewoed heeft. De generatie inwoners die deze oorlog hebben
meegemaakt, zijn de ouders en
grootouders van de leerlingen
van de school.

De ebola uitbraak (2014-2016) heeft diepe economische sporen achtergelaten in
het land. Verreweg de meeste inwoners zijn zeer arm. Daarom zal in de komende
jaren, als de Heere het geeft, de stichting zich inzetten op goede scholing, medische ondersteuning en een groeien naar meer zelfredzaamheid.
Via de stichting zijn voor verschillende leerlingen en dorpsbewoners de medische
kosten betaald voor medicijnen, een operatie of behandeling in het ziekenhuis in
de stad Bo. Als deze steun niet was gegeven, waren deze personen waarschijnlijk
overleden. Nog vaak zijn infecties en een gebrek aan goede medicijnen en behandeling, de oorzaak van hoge sterftecijfers. Daarom is het ons uitzien om in het
jaar 2022 een EHBO-post te bouwen waar eenvoudige medische handelingen
gedaan kunnen worden en medicijnen verstrekt worden.

VOORTGANG PROJECTEN
Kerk
In de zomer van 2020 is het kerkgebouw geopend, sinds de eerste zondag worden de diensten door een grote groep dorpsbewoners bezocht. Ook steeds
meer ouders van leerlingen uit naburige dorpen bezoeken de zondagse dienst.
Zij leren de liederen, er wordt met hen gebeden en Gods Woord wordt aan hen
uitgelegd. Diep in de wouden in het zuidoosten van Sierra Leone, klinkt iedere zondag Gods Woord. Een geopende deur...! Iedere werkdag wordt de dag
geopend in het kerkgebouw met zingen, Bijbellezen en gebed. Een klein uurtje
later wordt de schooldag op dezelfde wijze op het schoolplein geopend met alle
leerlingen. Op schooldagen wordt het kerkgebouw ook gebruikt om 2 groepen
kinderen les te geven, omdat de school te klein is.
School
De school is iedere dag open, dit is niet vanzelfsprekend in Sierra Leone. Op veel
scholen wordt 3 dagen per week lesgegeven. Er zijn 2 schoolbussen en 2 motoren waarmee de leerlingen opgehaald en weer thuisgebracht
worden. Het is te gevaarlijk om de
leerlingen op eigen gelegenheid
te laten komen. De aanschaf van
deze voertuigen en de brandstof
is bekostigd door de stichting, en
ook de inrichting van de school
en het lesmateriaal.

Tijdens het projectbezoek zijn er meerdere teamsessies geweest met de docenten en medewerkers. Hierin is o.a. met elkaar nagedacht over welke kernwaarden
de docenten en school willen uitstralen. Deze kernwaarden zijn door een van de
bestuursleden verder uitgewerkt en onderbouwt vanuit Gods Woord. In 2022
zullen we door middel van workshops aan de leerkrachten dit verder vervolg geven. Maandelijks wordt er een vergoeding beschikbaar gesteld om de onkosten
van de school te dekken. In het najaar heeft er een incident op de school plaatsgevonden wat tot gevolg heeft gehad dat er meerdere leerkrachten zijn ontslagen. De vacatures zijn grotendeels weer opgevuld.
Waterput
Al voor de opening van de school was er begonnen met het graven van een waterput. Vanwege het regenseizoen kon deze niet afgemaakt worden. Dit zal in het
komende jaar gebeuren.
Sanitaire voorzieningen
Naast de school is er een toiletgroep gebouwd om de hygiënische omstandigheden te verbeteren. Veel omliggende dorpen beschikken niet over toiletten.

VOORLICHTING EN WERVING
Website
Op de website (www.njalowei.nl) wordt actuele informatie gegeven over
de verschillende projecten. Aan de hand van veel foto’s wordt het werk dat
in Sierra Leone gedaan wordt, dichterbij gebracht. De acties ten bate van de
stichting vindt u hierop terug en zijn er allerlei producten te koop in de webshop. Het is mogelijk om een sponsorpakket af te sluiten, waardoor maandelijks financiële ruggensteun wordt gegeven aan
een leerling, een gezin, of een leerkracht
van de school. De ruggensteun bedraagt
€ 10, € 25 of € 50 per maand. Ook is er
de mogelijkheid om een eenmalige steun
te geven.
Logo
Om de herkenbaarheid te vergroten is er een
logo ontworpen waarin de activiteiten van de
stichting en de afhankelijkheid hierin van Gods

zegen tot uitdrukking worden gebracht. De uitleg van het logo leest u op onze
website: www.njalowei.nl/over-njalowei
Presentatie
Bestuursleden hebben presentaties gegeven over het werk van de stichting op
basisscholen en jeugdverenigingen. Daarnaast is er een ondernemersavond georganiseerd in de regio Nunspeet, waar de noodzaak van het werk is toegelicht
en de projecten zijn uitgelegd. Deze avond was de basis voor een groter groeiend netwerk die we noemen ‘Vrienden van de Stichting’.
Fondswerving
De fondswerving is voornamelijk gedaan binnen de kring van vrienden en familie.
Ook zijn kerkelijke organisaties aangeschreven met een verzoek om steun.
Daarnaast heeft een jeugdvereniging een sponsorloop gehouden wat een mooi
bedrag heeft opgeleverd voor de school.
In 2021 zijn er namens de stichting meer dan 600 Bijbels (in de Engelse en Arabische
taal) verscheept naar Sierra Leone. Deze zijn geschonken door de Gereformeerde
Bijbelstichting en via een actie op de Graaf Jan van Nassauschool in Gouda.

ORGANISATIE
De bestuurssamenstelling van Stichting Njalowei was op 31 december 2021
als volgt:
Dagelijks bestuur:
J.L. Roukens (voorzitter)
L.A. Roukens-Verhoeven (secretaris)
H. de Weerd (penningmeester)
Algemeen bestuur:
E.K. Baas
J.J. Harthoorn
J.G. Lindhoud
A.M. Weststrate
ANBI
De stichting heeft per 16 november 2021 van de Belastingdienst de ANBI-status
ontvangen zodat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.
Bank
Stichting Njalowei heeft een bankrekening bij de Rabobank Nunspeet. Het
IBAN-nummer hiervan is: NL35 RABO 0375 1947 46
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