
Acres of Hope biedt rechtstreeks steun aan 
kansarme kinderen in Liberia. 

 
Liberia, één van de armste landen ter wereld in 2014 getroffen door Ebola. Nu door de 
gevolgen van de Corona pandemie. 

Acres of Hope biedt er steun via onderwijs- en gezondheidsprojecten. Zo bouwden we in 
2012 een school voor de Rock Hill gemeenschap, waar kinderen uit deze Community vanaf 
5 jaar reeds meewerkten in de steengroeve. Vandaag steunen we 300 van deze kinderen 
met € 5 per maand om naar school te gaan in de AoH Rock Hill Community School. 

Rechtstreekse hulp nemen we bij Acres of Hope heel serieus … in 2014 tijdens de Ebola 
crisis bleven we actief in Liberia, we ondersteunden een grote ‘awareness campagne’ in de 
Rock Hill Community. Er werden info sesies gegeven op de AoH school over hoe mensen 
zich tegen het virus konden beschermen en er werden hulppakketten uitgedeeld  daar bijna 
niemand van de 30000 mensen in deze Community stromend water heeft. (emmer met 
kraantje, zeep, bleekwater, info met foto’s daar de meeste mensen er niet kunnen lezen) 
Het resultaat was verbluffend, slechts enkelen Ebola slachtoffers werden er gemeld. 

Door de Corona maatregelen zijn alle geplande acties van Acres of Hope geannuleerd, doch 
de kansarme kinderen in Liberia blijven op onze steun rekenen. Anders dan toen met Ebola 
zitten we nu zelf midden in deze pandemie.  

Liberia is in lockdown, zoals België, maar daar is er geen compensatie voor het loonverlies 
van de arme bevolking. De kinderen hebben honger en daar wil Acres of Hope iets aan 
doen. 

Op 23 april start Acres of Hope met de verkoop van mondmaskers tvv Liberia. 

Op 4 mei kunnen ze daardoor reeds een eerste voedselbedeling organiseren als steun voor 
de families van de kinderen in Rock Hill. Super dank aan ieder die onze actie tot nu steunde. 

Nu zowat iedereen hier mondmaskers heeft loopt deze actie ten einde.  

De honger blijft  momenteel één van de grote problemen. De corona besmettingen lopen 
op in Liberia en dan vooral in Montserrado de provincie waar onze school gevestigd is. 
Ondersteuning voor de families van onze schoolkinderen is onontbeerlijk als we actief 
willen helpen om de verspreiding van het Covid 19 virus tegen te gaan in deze Community. 
Daarnaast is er geen activiteit in de steengroeve. De economische crisis als gevolg van deze 
wereldwijde pandemie is voor deze kansarme bevolking nog harder. 

Met Acres of Hope proberen we om ook in deze moeilijke situatie zoveel mogelijk 
ondersteuning te bieden. 



Uw hulp zou echt een heel groot verschil kunnen maken voor de mensen van Rock Hill. 

Dank om dit te overwegen. 

Kris Lambrecht 

Acres of Hope – Rozenlaan 14 – 9880 Lotenhulle – lambrechtkris@yahoo.com – 
http://www.acresofhopebelgium.be – 0476 483 498 

Hier enkele foto’s van acties: 

    

    



    

 

4 mei 2020 voedselbedeling Rock Hill Community in Liberia. 

    



   

Dank aan iedereen die deze actie steunt, zonder jou was dit niet mogelijk. 

Ik bescherm jou – jij beschermt mij 

Hou het veilig – keep safe. 


