Sierra Leone
De Stichting Vrienden van Effatha ondersteunt sinds 2011 twee organisaties in Sierra Leone. Het
betreft de welzijnsorganisatie van Doven SLNAD en de National School of the Deaf, beide in
Freetown. Sierra Leone is sinds een verschrikkelijke burgeroorlog en de uitbraak van de Ebola
epidemie één van de armste landen van Afrika.
De SLNAD, the Sierra Leone National Association of the Deaf behartigt de belangen van Doven in
Sierra Leone. Met steun van Vrienden van Effatha hebben zij een kantoor in de hoofdstad Freetown
opgezet. Vanuit dit centrum organiseert SLNAD allerlei activiteiten. Jaarlijks de Wereld Doven Dag en
sindskort gebarencursussen. Er zijn veel plannen om de activiteiten uit te breiden en net als in de
hoofdstad Freetown, vestigingen op te zetten in de steden Bo, Makeni en Kerema. Ook zijn er
plannen om Doven aan werk en inkomen te helpen. Gedacht wordt aan het opzetten van een
bakkerij, wasserij, boerderij en een kapsalon. Voor dit alles is geld nodig. Vrienden van Effatha
betaalt de exploitatie van het kantoor van de SLNAD en de salarissen van de medewerkers. Ook
wordt een startkapitaal verstrekt waarmee met de kapsalon een begin kan worden gemaakt.

Alweer zes jaar heeft de SLNAD in het centrum van Freetown een eigen kantoor. Het bevindt zich op
de vierde verdieping van dit gebouw.
De National School for the Deaf in Freetown is een grote school (ca.75 leerlingen) in een bijzonder
gebouw. Er zijn weinig ramen met als gevolg dat het binnen erg donker is en daarmee ongeschikt
voor onderwijs aan Doven. Vrienden van Effatha geeft deze school financiële steun waardoor er
gekookt kan worden. De leerlingen krijgen nu dagelijks een warme hap. Dat is belangrijk want als een
school voor eten zorgt, zijn de ouders eerder bereid hun Dove kind naar school te sturen.

De National School for the Daf in Freetown heeft sinds 1995 geen onderhoud meer gehad. Er moet
allereerst iets gedaan worden aan de verlichting.

Het gebouw heeft bijna geen ramen. In de lokalen is het erg donker. Voor Dove leerlingen volstrekt
ongeschikt. Een paar tl-buizen zouden wonderen doen.

Achter de school is een keukentje gebouwd. Geld voor afbouwen en inrichten is er niet. Een emmer
rijst staat klaar om gekookt te worden. Eerst moet de kookpot schoon.

Voorlopig wordt er hier gekookt. Als er geld komt kan de nieuwe keuken worden ingericht.

Er zijn veel Leones nodig om de Doven in Sierra Leone te helpen een beter leven te krijgen.

