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Arnhem, 7 juni 2022 
Beste donateur, 
 
De tweede nieuwsbrief van de Jerome Damey Foundation voor dit jaar. Daarmee gehoor 
gevend aan ons besluit jullie als donateurs en belangstellenden wat regelmatiger op de hoogte te 
houden van het werk van de stichting. 
Inmiddels zijn we alweer bijna 5 maanden onderweg in dit jaar en is er al best weer veel gebeurd. 
Zo hebben we al twee bestuursvergaderingen achter de rug, vergaderingen waarin we over de 
afgelopen jaren hebben gesproken en de lessen die we daaruit hebben geleerd. 
Maar ook hoe we als stichting en stichtingsbestuur verder willen, wat onze visie is en hoe we die 
het beste kunnen uitvoeren. Het beste voor de kinderen in Guinee, want daar zetten we ons 
uiteindelijk voor in. Voor hén willen we graag een goede toekomst, zij verdienen het net zo hard 
als elk ander kind. Daarbij opnieuw de hoop uitsprekend dat God ons werk zegent. 
 
In deze nieuwsbrief vindt u: 

• Een kort verslag van het bezoek wat we in maart/april maakten 
• Big surprise. 
• Een korte update van de bouwwerkzaamheden 
• Meer informatie over mogelijkheid tot sponsoren van een kind 

 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
Erik Schuphof 
Voorzitter Jerome Damey Foundation 
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Verslag Guinee-reis 
 
In maart/april van dit 
jaar brachten Gerard en 
Lamko opnieuw een 
bezoek aan Guinee. 
Ditmaal was ook ik (Erik) 
in de gelukkige 
omstandigheid om aan 
de reis deel te nemen, in 
elk geval een deel 
daarvan. 
 
Vooraf wel spannend, 
met name omdat dit mijn 
eerste Afrika-reis was. 
Wat ga je aantreffen, 
wat ga je meemaken, ga 
ik erg last hebben van 
een cultuurshock, krijg ik überhaupt een cultuurshock? 
 
Zomaar wat vragen die je vooraf erg bezig kunnen houden, maar wat heb ik genoten van de 
reis. 
 
De reis zelf was er een met “hindernissen”. Sowieso omdat er vanwege economische 
omstandigheden opeens geen vliegtuigen meer richting Liberia vlogen (note: we vlogen via 
Monrovia in Liberia omdat deze stad veel dichter bij N’Zérékoré ligt dan Conakry, de hoofdstad 
van Guinee). Maar toen we uiteindelijk een goede en betaalbare vlucht hadden gevonden en 
geboekt, bleek dat een groot deel van de wereld nog steeds in de ban is van de Covid pandemie. 
We moesten voor zowel de heen- als de terugreis voor elk land een flinke stapel papierwerk 
invullen. En van ons werd ook verwacht dat we op meerdere manieren konden aantonen dat we 
geen Covid onder de leden hadden. 
 
Praktisch kwam het erop neer dat we, 

• om vanuit België te mogen vertrekken, een negatieve Covid PCR test moesten kunnen 
laten zien; 

• om in Casablanca te mogen overstappen, we een ingevulde gezondheidsverklaring 
moesten kunnen laten zien, samen met een vaccinatiebewijs; 

• om in Monrovia te mogen uitstappen, we een ingevulde app (ja echt, een app. Het minst 
ontwikkelde land heeft het het best voor elkaar) moesten kunnen laten zien; 

• om Liberia in te mogen we een Covid sneltest moesten doen op het vliegveld. 
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Voor de terugweg dan de hele riedel natuurlijk in omgekeerde volgorde: 

• Covid PCR test om Liberia uit te mogen; 
• formulier om het vliegveld van Monrovia te mogen betreden; 
• healthcheck formulier voor overstap in Casablanca; 
• healthcheck formulier om in te mogen stappen in het vliegtuig naar Brussel. 

 
Uiteraard brengen al die testen ook de nodige kosten met zich mee. Het maakt de reis ruim €200 
duurder. Maar dat moet je er dan maar voor overhebben. 
Overigens goed om te melden: de reizen die wij maken worden 100% door ons zelf betaald. Het 
door u gedoneerde geld gaat echt naar de kinderen en de school en wordt dus niet gebruikt om 
onze (snoep)reizen van te bekostigen. 
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Het verblijf in Guinee (en Liberia) zelf. 
Wat een lieve, dankbare en vooral trotse 
mensen hebben we daar ontmoet. Blij maar 
vooral dankbaar voor het feit dat er iemand 
is die zich hun lot aantrekt. 
Zo werden we bij de ambassadeur van 
Guinee in Liberia uitgenodigd. Hij kon bijna 
niet stoppen ons te bedanken voor het feit 
dat wij in het verre Nederland oog hadden 
voor hun kinderen. Hij zei: “Voor elk lokaal 
wat jullie in jullie school bouwen en in gebruik 
nemen, kunnen we een kindergevangenis 
sluiten.” 
De harde realiteit. Geen opleiding is heel 
vaak een leven in gedwongen criminaliteit. 
Toch iets om stil van te worden. 
 
 
De school en de leerlingen. 
Inmiddels krijgen ongeveer 120 kinderen, mede dankzij jullie donaties, les op onze school. 
Ze gaan echt met plezier naar school en doen, zonder uitzondering, heel erg hun best om iets te 
maken van de kans die hun wordt geboden. Mooie, blije en zelfverzekerde mensjes. Wat een 
verschil met de talloze wees- en straatkinderen die daar het straatbeeld bepalen. 
 
Speciaal voor “le president de la fondation” en de oprichters van de stichting was een mooi 

welkomstfeest georganiseerd 
waarin we feestelijk werden 
onthaald door de kinderen. 
Ook de nodige 
hoogwaardigheidsbekleders 
(burgemeesters van 
N’Zérékoré en Boma, de 
wijkoudste, de regiodirecteur 
onderwijs, de prefect van de 
grootregio N’Zérékoré, etc) 
gaven acte de présence. 
Zelfs de landelijke televisie 
was aanwezig om verslag te 
doen wat ‘s avonds op het 8-
uur journaal werd 
uitgezonden. 
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En wat was het mooi te zien dat de kinderen in feestkleding met gezang en dans (het blijft Afrika) 
lieten blijken dat ze blij waren ons te mogen ontmoeten. Nou ben ik geen begenadigd danser 
maar het gevoel was in elk geval geheel wederzijds. 
 
Grote lol dat ze ook hadden dat die twee grote blanke mannen zo druk aan het klussen waren 
op hun school. Witborden ophangen in de nieuwe lokalen, hekken van de eerste verdieping 
verven. En dat alles onder het toeziend oog van een hele horde aan kinderen die vol verbazing 
toekijken. Blijkbaar iets wat ze niet gewend zijn. Bazen doen dat soort klussen toch niet zelf? 
 

        
 
Overigens zijn deze lokalen nu bijna klaar om in gebruik genomen te worden. Flink schoonmaken, 
schoolmeubels erin en dan kunnen na de vakantie de lessen beginnen. Mooi, een nieuwe mijlpaal 
in het bestaan van de stichting. 
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Big surprise 
Al schrijvend vraag ik me af of deze titel de lading dekt. Misschien moet er “Blessings” komen te 
staat. 
Afgelopen periode kregen we een mooi bericht van een basisschool in Kapelle, Zeeland. Zij 
hadden een sponsoractie gehouden en schonken de opbrengst aan de Jerome Damey 
Foundation. 
Zomaar een school waar we geen connectie mee hebben. En dan toch zo’n actie. Super, heel blij 
mee, we voelen ons enorm gezegend. 
 
Een andere actie die kortgeleden ten einde is gekomen en waarvan we wel wisten dat de 
opbrengst daarvan (in elk geval de helft) voor ons zou zijn, is die van Stichting RAGWeek 
Nijmegen. Deze, aan de Radboud Universiteit gelieerde stichting haalt jaarlijks, in een speciaal 
daarvoor bestemde week, geld op bij de Nijmeegse studenten. 

 
 
Wij mochten bij de bekendmaking zijn en waren even heel erg stil toen we hoorden dat zij bijna 
€48.000 hebben opgehaald. Wij delen dit geld (met alle plezier) met Stichting Straatmensen, een 
lokaal Nijmeegs initiatief die dak- en thuislozen in Nijmegen van lunchpakketten voorzien. 
Super toch? 
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Voortgang bouw van de school 
Tot slot een korte update met betrekking tot de bouw van de school. 
Eerder konden we melden dat de eerste verdieping was gebouwd en, zoals hierboven gemeld, is 
de planning dat deze lokalen na de vakantie ook echt in gebruik genomen gaan worden. 
Uiteraard moet er nog het nodige worden opgeruimd en schoongemaakt. Ook zullen er nog 
schoolmeubels moeten worden gemaakt en geplaatst. Maar dat gaat vast goed komen. 
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Waar we bij de school veel last van hebben is dat het gebouw nog niet af is. Er zit geen dak op en 
daarmee zijn de 8 lokalen erg onderhevig aan allerlei weersinvloeden die slijtage bevorderen. Als 
het een keer flink regent dan staan de plassen in de lokalen. 
Daarom willen we erg graag op korte termijn het pand afbouwen. Een derde laag lokalen met 
daarop een fatsoenlijk dak. 
 

 
 
Mede door de actie van Stichting RAGWeek Nijmegen kunnen we in elk geval het dak van de 3e 
laag te laten bouwen. Het pand wordt daarmee beter bestand tegen de weersinvloeden. Wij 
hopen, mede naar aanleiding nog komende donaties, op korte termijn voldoende geld te hebben 
gespaard om de volledige 3e laag, en daarmee het volledige basisschoolgebouw, te kunnen laten 
afbouwen. 
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Sponsorouders gezocht! 
Zoals eerder in deze nieuwsbrief vermeld, zijn wij gezegend met een mooi schoolgebouw met 
acht ruimtes die voor het komende schooljaar (2022/2023) beschikbaar zijn. Een schoolgebouw is 
nodig voor de missie van de Jerome Damey Foundation: zoveel mogelijk arme kinderen onderwijs 
bieden! 
Met de 4 nieuwe lokalen hebben we de mogelijkheid om voor het komende schooljaar het 
leerlingenaantal fors uit te breiden. Wij gaan daarmee voor elk kind een langlopende financiële 
verplichting aan. Dat kunnen we helaas niet alleen. Daarom willen wij u vragen dit met en voor ons 
te doen. 
Wilt u voor € 15 per maand voor een langere periode een kind sponsoren zodat wij de financiële 
zekerheid hebben dat dit kindje de gehele basisschoolperiode kan doorlopen? 
Met deze maandelijkse € 15 zijn alle nodige kosten voor onderwijs (inclusief de dagelijkse 
maaltijden die aan de kinderen worden verstrekt) gedekt. Ook medische zorg en salarissen van de 
leerkrachten worden vanuit deze gelden betaald. 
Dit is erg "goedkoop" (sorry voor het begrip), maar wij willen nog maar eens benadrukken dat 
onze doelstelling is om de kinderen in Guinee een betere toekomst te bieden. 
Dit doen we door: 

• zo efficiënt mogelijk om te gaan met het aan ons gedoneerde geld; 
• het aanbieden van onderwijs, daarmee investeren wij in de toekomst van het kind; 
• daar waar mogelijk gebruik te maken van (lokale) vrijwilligers; 
• te sturen op lokale (familiaire) verbondenheid; 
• geen gebruik te maken van commerciële 

budgetten. 
elke gedoneerde Euro wordt omgezet in 
Guineese Frank en komst rechtstreeks toe aan 
uw sponsorkind. 

 
Bent u nog geen sponsorouder en past een langere 
financiële verantwoordelijkheid voor een betere 
toekomst van één (of meerdere) kind(eren) bij u? Dan 
willen we u vragen om sponsoring te overwegen. U 
kunt zich aanmelden via onze website 
	
www.jeromedamey-foundation.nl 
 
Wilt u eerst meer informatie? Neem dan gerust contact 
op met één van de bestuursleden. 
 
Velen van u zijn al sponsorouder, daar zijn wij u erg 
dankbaar voor. Misschien wilt u ons nog verder helpen. 
Bij dezen aan u de vraag om de bijgesloten flyer 
binnen uw netwerk door te sturen naar mogelijke 
geïnteresseerden. 


