
Projectreis Kris - 2021 van 12 februari tot 16 maart 

 
In corona-tijden was het niet evident om deze trip te ondernemen. De officiële uitnodiging van de 
Liberiaanse overheid om Zahn Zeeye Clinic die we in Nimba County bouwden, over te dragen aan de 
lokale bevolking en de bevestiging van onze lokale partners dat er weinig besmetting met covid19 
was in Liberia, gaf me de moed om toch naar Liberia te vertrekken. 

 

Zahn Zeeye Clinic: 

In 2014 bezochten we Nimba,  Yarwein-Mehnsonoh district en het dorp Zahn Zeeye voor het eerst. In 
dit gebied wonen ongeveer 30000 mensen. Zahn Zeeye was één van de vele dorpen die we 
bezochten op aanvraag van een lokale vroedvrouw Elisabeth B Saye, die ons de noden in de streek 
wouw tonen. Heel confronterend was de eenvoud en basic manier waarop deze mensen leefden, het 
warme welkom dat we overal mochten ontvangen … de vele noden die er waren.  

De 14 jaar burgeroorlog, die duurde van 24 december 1989 tot 18 augustus 2003, verwoestte het 
hele land. Het liet het land achter met een ongeschoolde bevolking, geen elektriciteit, geen stromend 
water en een bijna onbestaande gezondheidszorg. De gevolgen  van deze burgeroorlog zijn tot op 
heden nog sterk aanwezig. Vooral in het binnenland zie je schrijnende toestanden, mensen leven er 
van wat het land hen geeft. Dit vaak zonder enig perspectief voor de toekomst. 

In 2014, net na ons projectbezoek aan Nimba County, kwam het dodelijke Ebola-virus in Liberia. Met 
zijn povere gezondheidszorg, werd het land het  zwaarst getroffen met 4809 doden. 

 

Zahn Zeeye – dorp diep in de Liberiaanse Jungle van Nimba County waar we een verbond mee sluiten om hulp te bieden in deze regio. 

       
Foto1 -traditionele vroedvrouwen in Zahn Zeeye    foto2 – gift solarlicht met 4 lampen     foto3 – workshop voor traditionele vroedvrouwen 

 

Toen we in 2016 de regio terug bezochten kwam de vraag om te helpen met een ‘Clinic’ (ziekenpost) 
in dit gebied. De dichtste gezondheidzorg is Jackson F. Doe Memorial Regional Referral Hospital in 
Tappita open sinds 2011. Zahn Zeeye ligt op 25 km van dit ziekenhuis, de weg is eerder een bospad 
waarbij je vele kleine primitieve bruggen over moet om er te geraken. In het regenseizoen spoelen 
deze bruggen vaak weg door het geweld van de rivieren. Zieken of zwangere vrouwen moeten vele 
uren, te voet, stappen om hulp te krijgen. Mensen hebben er geen auto. 



  
Foto 4,5 en 6 van Ganta tot aan het project in Zahn Zeeye 125 km over aardewegen (droog seizoen) niet bereikbaar in regenseizoen 

Voor deze mensen besloot Acres of Hope Belgium te zoeken naar hulp. We begonnen met het 
steunen van een mobiel team van vroedvrouwen, die de verschillende dorpjes bezochten. We 
zorgden voor enkele bromfietsen om hun verplaatsingen vlotter te maken en zwangere vrouwen  
tijdig naar het ziekenhuis te vervoeren. Ook werd een workshop gegeven rond hygiëne en veilige 
bevalling aan traditionele vroedvrouwen uit de regio. Er werd een opleiding gegeven om risico-
zwangerschappen te herkennen en zodoende vlugger door te verwijzen naar het ziekenhuis van 
Tappita. 

                                                       
foto 7,8 en 9 transport vanuit Zahn Zeeye naar Tappita Hospital op 25 km 

In December 2018 is Acres of Hope dan begonnen met de bouw van een Clinic in Zahn Zeeye. 
Ongeveer 9000 mensen wonen rond dit centraal dorp in de regio. Vroeger, voor de burgeroorlog, 
had dit dorp reeds een erkende Clinic. Deze is echter door de rebellen in brand gestoken en tot op de 
grond afgebrand.  

  
Foto 10,11 en 12 bouw van Zahn Zeeye Clinic 

   
Foto 13 het bouwteam                                           foto 14 Zahn Zeeye Clinic                                       foto 15 bevallingsruimte 



   
Foto16 één van de kamers                                      foto17 badkamer aan de bevallingsruimte        foto18 vaccinatielokaal 

 

Info: het ziekenhuis bestaat uit een registratielokaal, een appotheek, een labo, een doktercabinet, een bevallingsruimte, badkamer, 
toiletten, ruime kamer voor jongens en mannen, ruime kamer voor meisjes en vrouwen, vaccinatie kantoor, 2 wachtruimten en twee 
ingangen. 

 

In 2020 zijn de bouwwerken van deze Clinic voltooid, echter wegens de wereldwijde corona 
pandemie kon deze pas in februari 2021 overgedragen worden aan de lokale bevolking. 

 

 

        

  

Overdracht ceremonie Zahn Zeeye Clinic 



 

Met dank aan Kiwanis Tielt voor de sponsoring van de waterput voor Zahn Zeeye Clinic. We leverden 
het materiaal en kijken uit om bij volgend bezoek aan Zahn Zeeye de afgewerkte waterput te zien. 

   

Acres of Hope Belgium werkt voor dit project nauw samen met de Representative for Nimba County 
district # 9  Hon. Johnson N. Gwaikolo; County Health team from; Dr. Andrew K. Tulay;  the Town 
Chief Mr. John Gbor; Zahn Zeeye project responsible Mr. William Dahn en onze project coordinator 
Mr. Anthony O. Gilman. 

Acres of Hope zal het project zeker verder opvolgen en – waar mogelijk – ondersteuning bieden in 
reële noden binnen dit project. 

 

Materiaal waterput 
handpomp en cement 

gesponsord door 
Kiwanis Tielt 



Acres of Hope School: 

De school in Rock Hill werd gebouwd door Acres of Hope Belgium tussen 2010 en 2012 voor de 
kansarme kinderen van Rock Hill Community die zonder onze tussenkomst werken in de 
steengroeve. Families leven er van minder dan 1 euro per dag en kappen rotsen tot steenslag om te 
overleven. Kinderen vaak niet ouder dan 5 jaar moeten reeds meehelpen aan deze zware arbeid. 
Voor deze kinderen bouwden we de school en ondertussen ondersteunen we meer dan 300 kinderen 
met het schoolgeld. Door deze ondersteuning is de ouderbijdrage klein en kan er toch goed 
onderwijs gegeven worden. 

 

    
Foto’s stenen kappen in de steengroeve ook kinderen helpen mee                                  foto enthousiaste kinderen op Acres of Hope School 

 

Dit schooljaar startte ook in Liberia anders door de corona pandemie. De school ging open op 4 
januari 2021 en het schooljaar loopt tot eind juli 2021. Door ons aller inspanning en de sponsoring 
die we vanuit België samenbrachten konden alle 300 kinderen van Rock Hill terug naar school 
komen. 

Doordat er momenteel weinig tot geen besmettingen (meer) zijn in Liberia hopen we dat dit 
schooljaar gewoon kan doorgaan en de kinderen geen onderwijs moeten missen zoals vorig jaar 2020 
toen bleven de scholen ook gesloten waren van maart tot augustus wegens corona preventie. Online 
les in Liberia is onmogelijk daar geen van onze kinderen thuis de beschikking over internet of een 
computer heeft. Heel wat kinderen zijn vorig schooljaar niet geslaagd voor hun eindtesten, waardoor 
ze niet konden overgaan naar de volgende graad. 

In het regenseizoen kampt de school met wateroverlast, waardoor de klassen onder water komen te 
staan. Er was veel schade omdat boeken en materiaal vaak in dozen op de grond bewaard werden. 
Om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden werden in elke klas boekenrekken 
opgehangen zodat dit probleem zeker niet meer kan voorvallen. Daarnaast zijn de muren rond de 
wandelgang verhoogd om het water buiten te houden en werden er trappen geplaatst. De school 
vraagt onze hulp om het binnenplein te overdekken zodat ze dit als aula kunnen gebruiken voor 
groepsactiviteiten met de kinderen. Het binnenplein zou dan opgehoogd worden waardoor het 
water niet meer tot aan de klassen kan komen. De goten kunnen bij de hevige regens het water niet 
voldoende afleiden, waar een afhellend dak dit wel zou kunnen. Dit zou een win/win situatie zijn 
voor de school: zij zouden geen externe ruimte meer moeten huren voor hun gezamenlijke 
schoolprogramma’s, de ruimte kan verhuurd worden om schoolkosten te dekken en de 
wateroverlast tijdens het regenseizoen kan vermeden worden. Ik neem hun vraag mee naar België 
om voor te leggen aan ons team hier en om te kijken of we hiervoor sponsoring kunnen vinden. 



     
Foto’s hevige regens zorgen voor wateroverlast op school – ook hier is de klimaatwijziging voelbaar, het regenseizoen begint steeds vroeger 

 

 

Andere activiteiten tijdens dit projectbezoek waren: 

Verschillende meetings met officials van het Ministerie van Onderwijs in Liberia. Hierdoor kon de 
Acres of Hope school enige ondersteuning ontvangen via een materiële gift. Met deze contacten 
hopen Rebecca J Suomie, supervisor van onze school en DEO van het Ministerie van Onderwijs, en ik 
onze school onder de aandacht van de overheid te brengen. 

 

       
Foto’s in het Ministerie van Onderwijs – ontmoeting met de depute Ministers and the Minister of Education Prof. D. Ansu Sonii. (foto rechts) 

 

Op school werd ook een workshop gegeven voor de leerkrachten rond correct aanbrengen van 
informatie in de klas, werken volgens het leerplan, hoe dit leerplan gebruiken voor de dagelijkse 
lesplanning, tips en tricks om interesse op te wekken bij de minder begaafde leerling, belonen en 
straffen in de klas, … heel interessant om deze mee te volgen. Telkens bij een workshop wordt er ook 
een maaltijd voorzien voor de gastspreker en de deelnemers. Een goed moment om iedereen wat 
beter te leren kennen en bij te praten. 

 

     



 

     

 

 

School sportdag waar leerlingen, oud leerlingen, ouders en schoolpersoneel samen verschillende 
matchen speelden.  

De meisjes/vrouwen spelen kick-ball een soort combinatie van voetbal en honkbal.  

De jongens/mannen spelen voetbal. Er was een hele voorbereiding nodig om deze dag te 
organiseren, we zijn dan ook daar enkele dagen mee bezig geweest.  

De avond voor het evenement werden de voorbereidingen voor de maaltijd gedaan en reeds van 
voor 6u in de morgen stonden we allen aan de kookpotten om voor bijna 400 personen te koken … 
op houtskool vuurtjes …  

Het was een heel toffe dag en een leuke belevenis om samen met de kinderen en leerkrachten dit 
evenement succesvol te beleven.  

De volgende dag moest alles dan natuurlijk ook weer opgeruimd worden, met vele handen gaat dit 
gelukkig snel. 



      

     

   

Voorbereiding van de sportdag op school 



     
Vormen van de verschillende teams – leerkrachten tegen ouders – oud leerlingen tegen nieuwe leerlingen 

 

     
Kris – de aftrap – de sportdag mag beginnen – en het was tof e leuk voor iedereen, een onvergeetelijke dag voor de kinderen. 

 

   



       

 

     

 

     
En na een intensieve sportdag – eten voor iedereen: rijst – bonen – kip 

 

   
Foto samen met Minister Peter Bemah, Deputy Minister for Technical and Vocational Education and training (TVET) -  Ministry of Youth and 
Sports in Liberia 



Ook nieuw sinds dit jaar - Avondonderwijs voor jong volwassenen op AoH school. 

 

 

 

 

 

We hebben enkele kinderen uit uiterst moeilijke gezinssituaties op school. Deze kinderen zitten in 
een speciaal totaal sponsorpakket individueel gebonden aan een sponsorouder hier in België. Voor 
één van deze kinderen konden we voor haar 16de verjaardag dank zij haar sponsorouders, een dagje 
shopping plannen. Het was ongelooflijk om te zien hoe het meisje straalde, een prachtig moment 
waarbij je beseft dat we in onze projecten echt een groot verschil maken in het leven van een kind in 
Liberia. 

 

     



In 2020 was het thema van ons projectbezoek – oogtesten uitvoeren. We deelden waar nodig brillen 
uit maar niet altijd hadden we de juiste gepaste bril mee. Tijdens mijn projectbezoek kon ik, met 
dank aan Kim deze brillen leveren. 

   

Bezoek aan het verdeelcentrum voor covid preventie in het land. Verschillende handwas-stations 
staan  klaar om verdeeld te worden. 

     

Bezoek en meeting met Dr Tulay van Fransis of Assisi Health Center waarmee we nauw samen 
werken voor onze medische projecten. In zijn klein ziekenhuis vinden bijna dagelijks bevallingen 
plaats, ook is er een operatiezaal waar keizersneden of andere ingrepen kunnen uitgevoerd worden. 
Er werken in dit ziekenhuis ook verpleegsters en verplegers in opleiding. Hij vertelde me dat het 
enige echotoestel dat ze hebben stuk is en vraagt aan Acres of Hope of we hem kunnen helpen om 
een nieuw (of goed tweedehands) toestel te bekomen. 

     



Tijdens dit projectbezoek ontmoette ik ‘Principals’ van verschillende scholen. Zo kreeg ik een kijk op 
werking en aanpak in andere onderwijsinstellingen in Liberia. Ook dit was een interessante ervaring. 

 

 

Terug thuis met heel veel ideeën om verder te gaan. Nu hopen dat we vlug door deze moeilijke 
Corona pandemie komen en terug onze normale werking bij Acres of Hope kunnen opnemen. Want 
er blijven noden … 

 

Je kan ons ook in 2021 helpen met: 

 

Voor Acres of Hope school: met €5 per maand kunnen we één kind van Rock Hill in onze school 
ondersteunen … of €60 per kind voor een schooljaar. (totaal 300 kinderen)      

                                                                                                                                                                   

Voor Dr Tulay in Fransis of Assisi Health Center: Een draagbaar echotoestel kost nieuw € 6000. 

 

Voor Zahn Zeeye Clinic: basisuitrusting voor deze ziekenpost bvb bevalling set kost €60; 
verbandmateriaal kost €50; beademingsballon voor een baby kost €90, set koorts- en pijnmedicatie 
aankopen in Monrovia kan voor een gift van €100, …  Voor alle materiële giften kan u ons ook 
ondersteunen voor de logistiek, namelijk het vervoeren van de goederen 425 km van Monrovia naar 
het binnenland, waarvan  125 km over aardewegen en bospaden, … 

 

Voor Acres of Hope school: 2022-2023 – Aula bouwen totale kostprijs voor dit bouwproject is 
€18000. 

 

Elke gift vanaf € 40 op jaarbasis komt in aanmerking voor een fiscaal attest. 


