
Beste donateur,

Voor jullie ligt de nieuwsbrief van de Jerome Damey Foundation, editie 2022-01.
We willen jullie opnieuw graag bijpraten over het werk van de stichting in de afgelopen maanden en het
afgelopen jaar.
2021 was voor velen een roerig jaar, ook voor de stichting, het bestuur, de vrijwilligers en de kinderen in Guinee.
Zo hebben we helaas afscheid moeten nemen van een groot deel van het bestuur die, om uiteenlopende
redenen, hun functie hebben opgezegd. Na intern beraad en op advies van een extern buro heeft de stichting
besloten met een veel kleiner bestuur, vooralsnog bestaande uit 4 bestuursleden, verder te gaan. Gelukkig
hebben we de opengevallen plekken ook al kunnen invullen. Het bestuur bestaat momenteel uit Gerard
Geenacker (secretaris), Ruben Koole (penningmeester), Sjirk Sietsma (alg. bestuurslid) en Erik Schuphof
(voorzitter).
Het bestuur wil ook hier zijn dank uitspreken aan iedereen die zich voor langere of kortere periode heeft willen
inzetten voor de Jerome Damey Foundation.
Klein, daarmee slagvaardig en uitermate gemotiveerd, zo willen we als bestuur het nieuwe jaar ingaan.
Wachtend op wat 2022 voor ons in petto heeft. Dat alles onder de zegen van God.
Wat vindt u verder in deze nieuwsbrief?

 Een (beeld) verslag van de reis die Gerard en Lamko afgelopen najaar maakte
 Een korte update van de bouwwerkzaamheden
 Een Covid-19 update voor de regio N’Zérékoré

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Erik Schuphof
Voorzitter Jerome Damey Foundation
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Verslag Guinee-reis
Eind oktober 2021 zijn Lamko en Gerard Geenacker naar
Guinee afgereisd om de Marja Urbachschool te bezoeken. Dit
keer zijn ze via Liberia gegaan omdat hiermee de reisafstand
flink verkort wordt, ipv een autoritje van 22 uur, duurde de rit nu
nog maar 5 uurtjes.

Zowel de heenvlucht als terugvlucht naar Liberia waren op zich
wel bijzondere, aldus Gerard.
Het vliegtuig was namelijk op beide vluchten nagenoeg leeg,
misschien als gevolg van de Covid-19 restricties, of dat er
gewoon niet veel reizigers naar Liberia gaan?

Aangekomen in Liberia, logeerde het stel bij familie in Harbel,
een stadje op 10 minuten van het vliegveld. De volgende dag
ging de rit dus per auto naar Guinee, via de rubberplantages
van Firestone. Aangekomen in het grensplaatsje Ganta werd er
eerst voor de innerlijke mens gezorgd. Voor vertrek uit Harber
was door de zus van Lamko een grote pan met rijst, aubergines,
okra en vis meeggeven. Deze overheerlijk maaltijd werd bij
weer een andere zus in Ganta verorberd. Daarna ging de reis
verder naar de grens met Guinee, na enkele formaliteiten
konden Lamko en Gerard de smalle grensbrug over de
Manoriver oversteken en zo Guinee binnenwandelen. Ja,
binnenwandelen, want de auto waarmee ze gebracht waren,
bleef aan de Liberiaanse kant en aan de Guinese kant zouden
ze worden opgehaald door de chauffeur van de president van
Croix-Rouge Guinee, Jeffson, vergezeld door de voorzitster van
Fondation Jerome Damey Guinee. Alleen ligt er nog een stukje
niemandsland tussen de grensposten. Dus dat betekende een
paar honderd meter sjouwen met 4 koffers. Maar omdat Lamko
en Gerard officiële documenten bij zich hadden van de
stichting, werd er voor begeleiding gezorgd door de officier
van de immigratiedienst, deze stuurde een jongeman van de
gendarmerie om de chauffeur die aan de Guinese grens stond
te wachten, op te halen.
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Na een uurtje onverharde weg kwamen ze aan in N’Zérékore en
zoals altijd weer van harte welkom geheten door de vele juichende
buurtkinderen.

De dagen erna werden gevuld met bezoekjes aan de school, familie
en loKale overheden. (Hiervan volgt verderop een verslag)

Uiteindelijk komt er ook een tijd van vertrek aan, Lamko en Gerard
werden nu door de president van Croix-Rouge Guinee persoonlijk
weggebracht naar de grens. Bij de grens aangekomen, was daar ook
weer de jonge man van de gendarmerie, die Lamko en Gerard de
eerste keer bij de grens had geholpen. Hij herkende ze meteen en nu
escorteerde hij ze helemaal de grens over tot bij de zus in Ganta.
Helaas was hij in al zijn enthousiasme vergeten dat Lamko en Gerard
nog wel even moesten stempelen bij de immigratie, dus nadat ze
afgezet waren in Ganta, kwam na een kwartiertje de jongeman op
zijn motor én daarachter de pick-up van Le Croix-Rouge om ze weer
op te halen en naar de stempelpost te brengen.

Na een vermanend woordje van de immigratie officier werd er
toch nog even gelachen, hij bleek namelijk een goede vriend
van een broer van Lamko te zijn en daarna werden ze weer
terug naar Ganta geëscorteerd. Vanuit Ganta ging het met
een taxi richting Harbel. De volgende dag nog even snel naar
Monrovia, dat op 1,5 uur rijden van Harbel ligt, om een PCR-test
te doen alvorens teruggevlogen kon worden naar Nederland.

Tot die tijd verbleven Lamko en Gerard nog een dagje in Harbel.
De volgende dag werden ze naar het vliegveld gebracht en na
enkele onvoorziene vertragingen, zoals niet werkende incheck
computers en de (on)nodige controles door diverse autoriteiten,
kon er geboard worden, wederom in een vrijwel leeg vliegtuig.
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Voortgang bouw van de school

De Marja Urbachschool is inmiddels uitgebreid met 4 lokalen en
er gaan nu 118 kinderen naar school, verdeelt over 4 groepen:
te weten: creche, groep 1, 2 en 3.
Van deze 118 kinderen worden er 75 gesponsord via het
kindsponsorprogramma, voor 34 kinderen wordt het schoolgeld
door hun eigen ouders betaald en kunnen er nog eens 9
kinderen extra naar school vanuit deze betalende ouders.

Tijdens het verblijf in Guinee van Lamko en Gerard werd er nog
hard aan de 1e etage gewerkt. Zo werden de balustrade, de
anti-vole voor de ramen en de deuren geplaatst en ook werd
er binnen volop gewerkt aan de afwerking.

De kinderen van groep 2 hebben een kleine moestuin
aangelegd met o.a: mais, okra en zoete aardappelen, deze
worden mede gebruikt voor de warme maaltijden.

Ook was er de jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen de groepen 2
en 3. De meiden tegen elkaar en de jongens tegen elkaar. Dit
jaar was het extra leuk omdat er voetbalkleding gedoneerd was
door de Oosterbeekse voetbalclub OVC’85 en de teams
hadden ook namen: Team Rotsbouw en Team Chico’s Place,
met bijbehorende vlaggen.

De meiden van Chico’s Place wonnen van Rotsbouw met 1-0 en
de jongens van Rotsbouw wonnen van Chico’s Place na een
zinderende strafschoppenserie.

Na afloop kregen de kinderen een kleinigheidje, geschonken
door fam. Ekkebus en echte afrikaanse oliebollen (gemaakt
door Lamko). Dit alles werd aan elkaar gepraat door
sportverslaggever Gerard en onder begeleiding van een heuse
DJ. Al met al een leuke sportieve dag.
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Verder werd er gekeken naar de staat van onderhoud van de
1e vier lokalen, het toiletgebouw en het gebouw waar de
conciërge en tijdelijke administratie in gevestigd zijn.
Het enige dat aandacht behoeft is het ijzerwerk dat voor de
balustrade van de gallerij is gebruikt. Deze is door de vele
kinderhandjes wel toe aan een verfbeurt. Verder zijn is de
begane grond in goede staat.

We hopen dat in 2022 het gebouw helemaal afgebouwd kan
worden, dwz de 2e etage met vier lokalen en het dak. Er staat
dan een gebouw van 12 lokalen, die ingezet worden als leslokalen,
maar ook als eetzaal, gymzaal (als het buiten te slecht weer is) en
de administratie zal in een van de lokalen gehuisvest worden.
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Covid-19 update voor de regio N’Zérékoré

Vrijwel alle landen hebben in meer of mindere mate te maken
met de Covid-19 pandemie. Zo ook Guinee.

Een paar actuele (en officiële) gegevens:
 Op 8 januari kende Guinee 33.500 geregistreerde

besmettingen waarvan 29815 genezen
en 394 overleden (Covid-19 doden buiten het
ziekenhuiworden niet geregistreerd);

 Vrij reizen voor mensen met een negatieve test of met
volledige vaccinatie;

 Scholen en kerken zijn opengesteld;
 In openbare ruimtes moeten mondmasters worden

gedragen.

Voor onze school betekent dit (gelukkig) dat de lessen gewoon
doorgaan, uiteraard wordt er gelet op voldoende hygiëne.
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