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Het afgelopen jaar steunde u het onderwijsproject in Sierra Leone. Dankzij
uw steun konden honderden kinderen naar school, kregen tientallen
docenten extra trainingen en leerden ouders lezen en schrijven. Namens
alle kinderen in Sierra Leone heel hartelijk bedankt voor uw steun.
De leerling en zijn/haar thuissituatie, de docent en het schoolgebouw
spelen belangrijke rollen in het succes van onderwijs. In Sierra Leone
zet Woord en Daad zich op deze drie vlakken in: kinderen ontvangen
onderwijs en hun ouders ondersteuning, docenten krijgen training en
scholen worden gebouwd. Dankzij uw steun konden onze
partnerorganisaties Cotton Tree Foundation (CTF) en Evangelical
Fellowship of Sierra Leone (EFSL) in 2018 mooie resultaten boeken,
waar we u graag over informeren.
De regering van Sierra Leona heeft afgelopen jaar 6 christelijke scholen
erkent. Deze erkenning kan ertoe leiden dat er fondsen vanuit de
regering worden opengesteld voor christelijk onderwijs. Daarnaast
maakte de regering bekend dat er gratis kwaliteitsonderwijs zal komen
voor kleuter-, basis- en middelbare scholen. Wat specifiek het
kwaliteitsonderwijs inhoudt zal later in het jaar bekend worden. De
hoop leeft hiermee op voor gezinnen dat zij binnenkort hun kinderen
hoe dan ook naar school kunnen sturen.
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1) Kinderen en ouders
In totaal konden afgelopen jaar 61 kinderen naar de kleuterschool, 1.430
kinderen naar de basisschool, 359 kinderen naar de middelbare school én
kregen 147 kinderen en volwassenen les in lees- en schrijfvaardigheden.
Ouders spelen een belangrijke rol in het onderwijs van hun kinderen.
Kinderen met betrokken ouders presteren beter. Daarom zet Woord en
Daad zich in om ouders bij het onderwijs van hun kinderen te betrekken.
Het afgelopen jaar is de betrokkenheid en deelname van ouders van
kinderen in verschillende dorpen toegenomen. Dit gebeurde onder andere
door de oprichting van verschillende programma’s voor ouders.
Bijvoorbeeld de oprichting van een moederclub in het dorp Lileima. Zij
zetten zich in voor de school en stimuleren kinderen die vroegtijdig
gestopt zijn met school, weer terug te gaan.
2) Docenten
Goed onderwijs staat of valt met een goede docent. Daarom worden
docenten getraind en opgeleid, zodat de kwaliteit van het onderwijs stijgt.
In 2018 werden 250 nieuwe docenten opgeleid. Daarnaast werden op
lokaal niveau 47 docenten getraind binnen het traject Edu4Change. Op
het programma stonden de onderwerpen ‘Ouders als Ouders’, ‘Educatief
Leiderschap’, ‘Een kind in nood begrijpen en helpen’ en ‘De Kunst van het
Onderwijs.’ De docenten die deze training kregen, zijn enthousiast over
het programma. Voor twee docenten resulteerde de cursus zelfs in een
promotie tot ‘senior teacher’.
3) Scholen
Goed onderwijs staat of valt met de faciliteiten op de campus. Een goede
hygiënische situatie op scholen vormt een gezonde basis voor de
Docenten krijgen een training onder het thema: ‘Een kind schoolkinderen en leerkrachten. Daarom zijn CTF en EFSL een
in nood begrijpen en helpen’ partnerschap aangegaan met ‘Living Water’. Er wordt een analyse gemaakt
van de hygiënische situatie op de scholen aan de hand van een WASHscorecard. Uit deze analyse zullen implementaties komen die vervolgens
tot verbetering van de hygiënische situatie zullen leiden. Waterpunten op
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school, schone toiletten en handen wassen ná toiletgebruik door de
kinderen zijn drie voorbeelden die de hygiënische situatie op de scholen
kan verbeteren.
Daarnaast worden er nieuwe scholen gebouwd. Samen met onze lokale
partner bouwen we bijvoorbeeld in het dorpje Levuma een school. Dit is
een kleine gemeenschap van 25 huishoudens die leven in een dorp zonder
voorzieningen. Er is geen gezondheidszorg, school, drinkwatervoorziening
of infrastructuur.
Dagelijks bezoeken 200 kinderen uit de omgeving van het dorp de school.
Samen met partnerorganisatie EFSL bouwen we een nieuwe school zodat
de 200 kinderen uit Levuma en de nabijgelegen dorpen Kpetema en
Mosonga naar school kunnen.
Wat brengt 2019?
Eind vorig jaar zijn de eerste stappen gezet om een INCE-project op te
zetten. INCE verbindt christelijke scholen wereldwijd in een netwerk met
De school in Levuma. het doel het onderwijs zo in te richten dat de kinderen en jongeren in deze
landen zicht krijgen op een betere toekomst. Beide partners van Woord en
Daad participeren hier in. Daarnaast wordt er samenwerking gezocht met
andere onderwijsinstellingen in het land. In de loop van 2019 hopen we
meer te kunnen rapporteren over deze samenwerking.
Dit jaar wordt in Levuma in het Bonthe district een school gebouwd. Het
nieuwe gebouw moet ruimte bieden aan 200 kinderen. Naast de
klaslokalen wordt er gewerkt aan de hygiëne op het schoolterrein. Zo
wordt er een toiletgebouw gerealiseerd en een waterput geslagen.
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