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Beste ‘support’ers en sympathisanten,
Beste meters en peters van The Flemish Primary School,

Allereerst hopen we dat jullie het goed en gezond stellen! Net als het Noorden, werd in 2020
ook het Zuiden getekend door de COVID pandemie. De geplande activiteiten van EFS zagen
er daardoor anders uit. We werden uitgedaagd om manieren en middelen te vinden om onze
projecten toch te realiseren en de leerkrachten, leerlingen en hun families te blijven steunen
tijdens de moeilijke corona tijden.
Via deze weg willen we jullie allen van harte bedanken! Dankzij jullie inzet en enthousiasme
hebben we in 2020 weer veel kunnen realiseren! Graag geven we jullie een overzicht van onze
acties in Noord én Zuid.

Installatie zonnepanelen middelbare school
in samenwerking met Energy Assistance

Dankzij Energy Assistance werden in 2016/2017 onze
kleuter en lagere school, alsook de twee blindenscholen die
we ondersteunen, voorzien van zonnepanelen. Dit nieuws
verspreidde zich in Sierra Leone als een lopend vuurtje.
Verschillende andere lokale organisaties en scholen
dienden via ons een aanvraag in. Onze eigen aanvraag ter
elektrificatie

van

onze

middelbare

school

werd

goedgekeurd in 2019. Samen werd beslist om de
zonnepanelen en overige benodigdheden lokaal aan te
kopen. Dit heeft een groot voordeel naar garantie en
vervanging van stukken bij defect. In februari kwamen twee
vrijwilligers van Engie ter plekke om de zonnepanelen te
installeren en de lokale elektricien op te leiden.
Een welgemeend dank je wel aan Jos en Andreas! Tijdens hun
beperkte verblijf daar hebben ze veel gerealiseerd. We bezochten
de eerdere projecten ter opvolging en ze losten hier en daar wat
probleempjes op.

1

NEWSFLASH

Eye for Salone

04/12/2020

Teachers against COVID19
In samenwerking met EDUKADO
In april 2020 zijn de eerste gevallen van COVID bevestigd door de overheid in Sierra Leone.
In eerste instantie werden provinciegrenzen gesloten. Kort daarop werden ook de scholen
gesloten en was er zelfs een volledige lock-down, die gelukkig niet van lange duur was.
Eind mei 2020 werd door EFS een concreet actieplan uitgewerkt om te voorkomen dat COVID
de arme gebieden in de schoolomgeving zou treffen. Edukado organiseerde hiervoor een
knappe, volledig digitale inzamelactie die bijna 2.500 euro opbracht! Ook sympathisanten,
meters en peters hebben financieel bijgedragen om het actieplan te kunnen omzetten in
daden.

Gedurende 10 weken is er elke maandag een huis-aanhuis rondgang geweest waarbij de leerkrachten de
mensen zijn gaan inlichten over de COVID pandemie.
Door van deur tot deur te gaan sensibiliseren, konden
ook de allerarmste families worden geïnformeerd, die
niet beschikken over TV of radio. Naast het informeren
van de families, werden er 3.500 mondmaskers en
2.500 stukken zeep uitgedeeld!

Tevens

werd

er

afstandsonderwijs

georganiseerd.

Op

woensdagen werden werkbundels uitgedeeld en de ingevulde
bundels terug binnengebracht op school. Een 100-tal leerlingen
waren enthousiast om hun huiswerk te komen inleveren!

Inmiddels is de pandemie ter plekke gelukkig onder controle en
blijkt het Afrikaanse continent minder getroffen dan de welvarende
landen.

Graduation time!
Ondanks corona kon het “National Primary School Examination” toch doorgaan voor de
leerlingen van het 6de leerjaar van de Flemish Primary School van EFS.
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Er studeerden 9 leerlingen af, waarvan 5
sponsorleerlingen. Een hele prestatie om in dit
speciale corona jaar toch te slagen in dit
examen, dat voor alle erkende West Afrikaanse
scholen hetzelfde is.
Dikke proficiat en dank aan de
sponsorouders voor hun jarenlange steun!
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Voor sommigen is het een springplank naar verdere studies, anderen hebben
basisvaardigheden verworven die hun nog levenslang van pas zullen komen. Door corona
konden we hen jammer genoeg geen ceremonie geven voor de diploma uitreiking.

Workshop ‘Family Planning’
Zoals de meesten van jullie ondertussen weten organiseren we ook 4 keer per jaar een
activiteit rond anticonceptie op de speelplaats aan de school. Omwille van Corona waren grote
bijeenkomsten echter verboden. Daarom integreerden we deze informatie en sensibilisering
in de deur aan deur campagne. De beperkingen rond bijeenkomsten zijn inmiddels opgeheven
door de overheid, alsook het verplicht dragen van het mondmasker. Eind november kon
opnieuw de eerste fysieke bijeenkomst na corona worden georganiseerd, in samenwerking
met Marie Stopes. Er waren 70 vrouwen die konden gevaccineeerd worden met de prikpil.
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Flemish Secondary School
Bouw sanitaire blok
Traag maar gestaag blijven de werken aan de

middelbare school doorgaan.

Dankzij de steun van Gemeente
Herent en Salvatorhulp zijn we in
april kunnen starten met de bouw van
de

sanitaire

arbeidskrachten

blok.

De

lokale

hebben

met

4

manpower een enorme septische put
gegraven.

Hoewel de bevoorrading van materialen tijdens de lockdown niet altijd mogelijk was, is Sanko
er toch in geslaagd om de ruwbouw te realiseren tegen eind augustus. Door de sterke
prijsstijging, zeker van geïmporteerde materialen zoals cement, waren de gekregen subsidies
ontoereikend om de sanitaire blok volledig af te werken. De verdere afwerking staat begin
2021 gepland. Hiervoor werd een subsidie aangevraagd en goedgekeurd bij de Stad Brussel
i.s.m Edukado. Dankzij deze partner kunnen we eveneens een groot waterreservoir aankopen,
dat we zullen vullen
met

water

uit

de

waterput. We deden
een aanvraag bij de
gemeente Herent voor
de aankoop van een
solar waterpomp.
Fingers crossed!

Opstart van het nieuwe schooljaar
2020-2021
Op 6/10/2020 kon “The Flemish Primary School” weer opengaan. Zoals gewoonlijk komen de
leerlingen met mondjesmaat toe in de loop van de eerste week. In totaal zijn er 152 leerlingen,
waarvan 72 jongens en 80 meisjes. Voor het tweede jaar op rij komen er meer meisjes dan
jongens naar school. Van deze 152 leerlingen zijn er 55 leerlingen die door een Belgische
meter of peter gesteund worden.
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Leerkrachten en leerlingen wassen meermaals per dag
hun handen met zeep. De mobiele units met water werden
reeds

geïnstalleerd

op

de

compound

sinds

juni.

Zij waren noodzakelijk door de grote opkomst bij het
afgeven/terugbrengen van de werkbundels en zijn bij de
meeste leerlingen intussen ingeburgerd.

Dankzij

de

steun

van

de

gemeente Pelt, kon er bijkomend
schoolmeubilair worden voorzien!

De school werd eveneens van een
likje verf voorzien. #freshlook
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Wist je dat…
… je ons nu kan volgen op facebook én Instagram.
… we educatieve koffers hebben voor scholen die op vraag kunnen worden
uitgeleend.
… we in maart 2020, als alternatief voor ons eetfestijn, lekkere Afrikaanse maaltijden zullen
bereiden die besteld en afgehaald/geleverd kunnen worden. De juiste formule bekijken
we nog. Meer nieuws volgt!

Wat brengt 2021?
We willen inzetten op het versterken van onze PR en naambekendheid. Hiertoe gaan we,
dankzij vrijwilliger Beatrice, de website van een update voorzien en onze sociale media nieuw
leven inblazen. Wil je onze avonturen volgen, kijk dan regelmatig op onze Facebook- en
Instagrampagina.
Verder zoeken we blijvend naar fondsen om onze schoolwerking te ondersteunen en op
termijn onze secundaire school te kunnen openen.
In Sierra Leone willen we onze sanitaire blok afwerken en van watertoevoer voorzien. We
houden de vinger aan de pols bij het lokale Ministerie van Onderwijs. Onze basisschool is
erkend, maar we zijn wachtend op subsidies. Eens we jaarlijks subsidies ontvangen, kan onze
school volledig zelfbedruipend zijn en kunnen we ons richten op het openen van de secundaire
school.

Voel jij je aangesproken om, voor slechts 75 euro op jaarbasis,
peter of meter te worden of ken je iemand die ook interesse
zou hebben? Geef ons een seintje!

Onze leerlingen en wij zelf zijn u alvast van heel dankbaar!
Het EFS – team (Katelijne Domen, Mohamed Sanko, Griet
Goris, Adama Keita)

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, gelieve contact op te nemen via
eyeforsalone@hotmail.com
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