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Ebola crisis in Liberia
Onze vzw Acres of Hope
(AoH) als enige Vlaamse
organisatie werkzaam in
Liberia, West-Afrika.
Het gebied waar we werken is Rock Hill, GSA
road Paynesville Distrikt 6
Monrovia, Liberia. De op
één na grootste gemeenschap van de hoofdstad
Monrovia. De mensen in
distrikt 6 zijn heel arm, ze
leven voornamelijk van het
kappen van rotsen tot
steenslag. Vaak verdient
een familie minder dan 1€
per dag. De bevolking
bestaat hoofdzakelijk uit
ex-kindsoldaten, verstoten
van hun families die naar
dit gebied kwamen om
met het steenkappen in
hun onderhoud te voorzien.

In 2008 zorgden we er
voor 2 drinkwaterputten,
in 2012 bouwden we er
een basisschool. Ondertussen steunen we 225 kansarme kinderen met hun
schoolgeld.

om deze crisis te bestrijden. Veelvuldig handen
wassen en ontsmetten met
zeep helpt om overdracht
van het virus tegen te
gaan. Ze startte daarom
een preventie programma.

Momenteel heerst er een
Ebola epidemie in WestAfrika. Liberia is het ergst
getroffen door dit virus.
Met op vandaag 4408 doden. De infrastructuur en
gezondheidzorg nog niet
hersteld na 14 jaar burgeroorlog was met 1 dokter /100000 mensen helemaal niet voorbereid op
dit dodelijke virus.
Rebecca Suomie, onze
locale partner en directrice
van de school, is overtuigt
dat voorkomen van besmetting heel belangrijk is
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Ebola preventie campagne
Rebecca, de directrice van
onze school startte een
preventie campagne.
Acres of Hope stuurde de
nodige fondsen om 400
pakketten uit te delen. In
deze pakketten een emmer
met kraantje, zeep, bleekwater en de nodige infor-

matie om te voorkomen
dat men besmet raakt.
Het werd een enorm succes. Minstens 4000 mensen werden bereikt met
deze actie.
Het hele schoolteam werkte mee om de gezinnen
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Zeekazo Health 3
service en Mobil team.
van al onze schoolkinderen en buren te informeren. De pakketten werden
gratis uitgedeeld.
Slechts 1 van onze leerlingen kwam in contact met
Ebola en moest in quarantaine.

Interessante informatie:
• Tot vandaag 10
April 2015 heeft
Liberia nog steeds
de meeste Ebola
doden in WestAfrika!

Alle scholen gesloten
Door besmettingsgevaar werden alle
scholen in Liberia in Augustus 2014gesloten op bevel van de presidente
Ellen Johnson Sirleaf.

mapje samen met oefeningen zowel
voor taal als rekenen. De kleinsten
kregen ook tekeningen om in te kleuren.

Ook onze school werd gesloten. De
toen 169 leerlingen kregen gedurende
vele maanden geen onderwijs.

Gelukkig konden op 16 februari 2015
de scholen terug open gaan.

Om te zorgen dat de kinderen toch
niet alle leerstof zouden vergeten en
ook om hen uit de steengroeve weg te
houden bezorgden we hen huiswerk
pakketten.
Op regelmatige tijd werden hen die
pakketten bezorgd. De leerkrachten
stelden voor elke leeftijdsgroep een

Iedereen was enorm opgelucht, maar
ook wel bang voor een mogelijke opflakkering van de Ebola besmetting.
Heden hebben we 225 leerlingen die
zich inschreven op onze school.

Op 16 februari 2015 gingen de
scholen terug open.

Ebola en dan ?
Mensen verloren hun job wegens de
crisis. Dit maakt het voor veel gezinnen moeilijk om te voorzien in de
meest noodzakelijkste dingen zoals
voeding, medicijnen en kledij.
Basisnoden blijven oningevuld.
Voedingsmiddelen worden schaars, de
prijs van rijst stijgt enorm. Veel gezinnen moeten rantsoeneren. In sommige gevallen kunnen we spreken van
echte hongersnood.

Veel gezinnen hebben een of meerdere familieleden verloren.

voor hen zorgen?

Begeleiding en psychologische ondersteuning is onbestaand.

Mensen zijn bang dat overlevenden
van het virus nog besmettelijk zijn.

Ouderen blijven alleen achter. Wie zal

De situatie is te vergelijken met een
oorlogstoestand.

Overleven

Kinderen werden wees!

Toch vinden die mensen de moed om
verder te gaan.

Hoe moet het nu verder?

Acres of Hope strijdt tegen de gevolgen van Ebola
We zorgden voor de financiële middelen om de preventie campagnes mogelijk te maken. Met dank aan de vele
mensen in België die hun steentje
hiervoor bijgedragen hebben.
We financieerden de huiswerkpakketten met dank aan de kinderen van de
Taborschool in Lotenhulle die zich
hiervoor inzetten via hun sponsorloop.
Water op de schoolcampus was een
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enorm probleem wegens de rotsige
bodem. In het verleden hebben we
verschillende mogelijkheden onderzocht die allen of te duur of onvoldoende water bezorgden. We konden
dit probleem nu ook eindelijk oplossen dank zij de steun van de provincie
Oost-Vlaanderen, stad Deinze en de
gemeente Aalter. Regenwater wordt
nu opgevangen om de toiletten door
te spoelen en er is ook een aansluiting
gekomen op het Community water-

net.
Water is leven!
Meerdere gezinnen rond de school
kunnen nu ook hiervan genieten.

Water is Leven !
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Ebola wezen
Meerdere kinderen uit het district 6
waar onze school zich bevindt werden
wees door de Ebola Crisis.
Ze verloren één of beide ouders aan
de ziekte. De district oversten hebben
de kinderen verdeeld over de verschillende scholen.
Onze school heeft momenteel 7 ebola
wezen waarvoor we (blijvende) ondersteuning zoeken. De kinderen zijn bij
familie of buren ondergebracht, maar
die kunnen het schoolgeld niet betalen daar ze het zelf al heel moeilijk
hebben.

steun voor hen gekregen van de Lions
Club van Evergem.
We zijn echter op zoek naar mensen
die voor deze kinderen 20 € per
maand zouden willen storten vanaf
volgend schooljaar. Zo zou het schoolgeld, uniform en een steuntje bij ziekte voor hen mogelijk zijn.

De kinderen zijn tussen 7 en 14 jaar, ze
zoeken steun om de basisschool af te
maken.

Wie meer wil weten of het specifieke
verhaal van een kind kan dit opvragen
lambrechtkris@yahoo.com

Voor de eerste maanden hebben we

Zeekazo Health service
In Gbarnga en Tapeta, diep in het
Liberiaanse binnenland liggen onze
medische projecten. We ondersteunen
er een team van vroedvrouwen die per
bromfiets zwangere vrouwen gaat bezoeken diep in de Jungle. De dorpjes
zijn enkel met voetgangerspaadjes te
bereiken en liggen vaak op 40 km van
de dichtstbijzijnde ziekenpost.
We helpen hun met de bouw van een
ziekenpost en opvangplaats voor pro-

bleemzwangerschappen. Hier kunnen
vrouwen opgevolgd worden voor en
na hun bevalling. Er zijn nl heel veel
meerlingenzwangerschappen in Liberia.

Meer kansen voor moeder en
kind

Zeekazo Mobil team
vrouwen, moeilijk is op die manier
willen we een ‘brousse ambulance
laten maken in Liberia.

Zie als voorbeeld deze foto.
We hebben hiervoor 5000 € nodig.

Daar we nu enkel bromfietsen hebben
en vervoer van patiënten, zwangere

Volume 1, Issue 1

Pagina 3

Acres of Hope Belgium
Rozenlaan 14
9880 Lotenhulle

Telefoon: 051/68 79 87
Gsm: 0476/483 498
E-mail:
lambrechtkris@yahoo.com

Helpt kansarme kinderen!

In februari 2006 werd vzw Acres of Hope Belgium opgericht door
Wim Lambert en Kris Lambrecht. “Tijdens de adoptie van onze
dochter uit Liberia, West Afrika, zagen wij de enorme noden en
tekorten waar de bevolking onder leed. Omdat niet alle kinderen
geadopteerd kunnen worden, besloten we om iets te ondernemen
voor de kinderen die achterbleven.
Als vzw richten we ons vooral op de meest kwetsbare groep nl
moeders en jonge kinderen. We bieden ondersteuning via educatie
en medische zorg.
Liberia een klein landje aan de westkust van Afrika is het tweede
armste land ter wereld. (volgens IMF lijst). Het land was de eerste
Afrikaanse Republiek opgericht door ex-zwarte Amerikaanse slaven.
De Liberiaanse burgeroorlog brak uit in 1989 en was één van de
meest dodelijke en gruwelijke oorlogen in Afrika.

Www.acresofhopebelgium.be

Huidige noden waarvoor wij fondsen zoeken
Mensen, groepen die één van onze
Ebola weeskinderen wil ondersteunen gedurende hun verdere basisschool (tot 6de leerjaar)

Voor het medisch project hebben
we nood aan fondsen om de ziekenpost verder af te werken.
15000 €

20 € / maand
Brousse Ambulance 5000 €
We kregen steun voor de aankoop
van schoolboeken. Doch nog niet
voor alle kinderen kunnen we boeken aankopen.

Safe Birth pakketten 5 € / stuk
Baby pakketten 5 € / stuk

40 € per pakket

Er zijn 56 nieuwe leerlingen op
onze school. We zoeken nog mensen om deze kinderen te ondersteunen met 5 € per maand voor hun
schoolgeld.
Voor een gift van 40 € of meer
ontvangt u een fiscaal attest.

Wij zijn ook steeds op zoek naar
vrijwilligers die samen met ons het
Acres of Hope infostandje willen
bemannen op beurzen, wereldfeesten, markten, …

Intresse neem dan contact op :
lambrechtkris@yahoo.com

Met steun van:

