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Stichting Taiama-Andreas  
Werkt sinds 2007 samen met organisaties in 

Sierra Leone die het leven van vrouwen en 

kinderen proberen te verbeteren. In 2015 

startte Stichting Taiama-Andreas samen met 

Defence for Children Sierra Leone een  

driejarig project gericht op kinderen en 

jongeren. 

Meer informatie op de website 

taiama-andreas.org 

 

Op 6 maart is er in de Andreasparochie een 

speciale dag waarop u meer informatie kunt 

krijgen over dit project en over het land Sierra 

Leone.   

Defence for Children Sierra Leone 
Doelen 
  Het helpen van kinderen die op welke  

       manier dan ook misbruikt zijn. 

 Het versterken van de zelfredzaamheid 

van kinderen. 

 Kinderen leren op te komen voor hun 

rechten. 

 Kinderen trainen om wat ze geleerd  

hebben over te dragen hebben aan de 

mensen uit hun gemeenschap. 

Meer informatie op de website 

dcisierraleone.org 

Sierra Leone 
Sierra Leone is een land in West-Afrika. Het is 

een van de armste landen ter wereld waar de 

kindersterfte enorm hoog is en het niet 

vanzelfsprekend is dat kinderen naar school 

gaan. Door de armoede zijn kinderen op 

jonge leeftijd gedwongen om te werken. 

Van 1991 tot 2001 woedde er in Sierra Leone 

een burgeroorlog. De laatste jaren was het 

land langzaam aan het opkrabbelen uit een 

diep dal. Helaas legde in 2014 het ebolavirus 

het land volledig plat. Gelukkig is Sierra Leone  

nu bijna geheel ebolavrij. 

In juni 2015 is Samira Halloway (zie midden 

foto hierboven) in het noorden van Sierra 

Leone met een groep jongeren gestart om  

de doelen van Defence for Children in hun 

streek te verwezenlijken. Deze jongeren  

komen twee keer per week bij  

elkaar. Wat zij hier doen? Ontdek dat op  

internet onder:  

http://bit.ly/1lO8Tvj 

Hier kunt u in tekst en beeld zien wat er al 

allemaal is gedaan met het geld van  

Vastenactie 2015.  


