
 
 

Wegdam Foundation - mei

Op 11 mei was het dan zo
ver, de opening van de school

waar we vaker een update
over hebben gegeven in deze

nieuwsbrief! Compleet
gerenoveerd met behulp van

de Foundation.
 

Een fantastisch welkom!!
 



Naast de school die volledig
gerenoveerd is, is er ook in

Kawakmie een nieuwe school
gebouwd! 

 
Namelijk de Wegdam High
School! Wat echt een totale

verrassing was.
 



Als kers op de taart ook nog gekroond tot Chief.
 

Ik ben Pa Kombrabia, chief of all chiefs.
 

En niet te vergeten, 3 geiten cadeau gekregen van de
community!

We waren erg blij met de geiten, ik ben tenslotte zelf lang
geitenhouder geweest! Maar toch hebben we besloten ze niet
mee te nemen in het vliegtuig maar te doneren aan de school.

Hiermee kan gefokt worden en hopelijk levert dat iets op. 
 
 



In een buitenwijk van Freetown genaamd Georgebook, welke vanaf
de openbare weg alleen na 20 minuten te voet bereikbaar is, heeft

onze partner stichting We Yone Child Foundation (WYCF) een
primary school gebouwd. In deze wijk van 20.000 inwoners was geen

enkele voorziening, de dichtstbijzijnde school was op 1,5 uur
loopafstand. Later is dit centrum met hulp van de Wegdam

Foundation uitgebreid met een skill center voor tienermoeders.
Naast kleding maken is hier ook een mogelijkheid computerlessen

te volgen. Samen met ICS Computers zijn er laptops en PC’s met
software gestuurd waarmee les gegeven wordt. De vraag is erg

groot, want er zijn veel te weinig mogelijkheden voor de armere
bevolking hiermee in aanraking te komen. De opleiding wordt

afgerond met een examen op landelijk niveau, met dit diploma
kunnen ze solliciteren op functies die anders niet voor hen

weggelegd zijn. De volgende stap is de bouw van lokalen voor een
secondary school en uitbreiding van de computerlessen. 

 
 
 



Deze eerste schooluniformen
voor de nieuw gebouwde school

zijn nu nog gemaakt door de
tienermoeders in Freetown. 

 
Later zal er een soortgelijk skill

center opgezet worden in
Kamakwie, waar ze dan lokaal

gemaakt worden.
 


