Jaarverslag 2015/2016
In het begin van 2014 tot ruim een jaar later is Liberia en een aantal landen er om heen getroffen
door een ernstige uitbraak van de ziekte Ebola. Ongeveer 11.500 mensen zijn door de ziekte
omgekomen. Hoewel de ziekte snel om zich heen greep is Rivercess nagenoeg niet door de ziekte
getroffen. De angst zat er wel goed in en voorzorgmaatregelen werden dan ook strikt uitgevoerd.
Gelukkig is het nu achter de rug, maar blijven de voorzorgsmaatregelen van kracht. De Ebola
uitbraak heeft er wel voor gezorgd dat de gezondheidzorg meer aandacht heeft gekregen en zaken
ten goede zijn veranderd.
Stichting geworden
We zijn erg blij dat we stichting zijn geworden. Stichting Ben-Nyoh Liberia (BNL)1 is de naam
en opgericht op 6 november 2015. Zij is gevestigd te Den Helder en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64504794. De Stichting ontleent
haar naam aan de naam waaronder onze gemeente bekend staat, namelijk de ‘Evangelische
gemeente de Ambassade’. Ben-Nyoh betekent ‘Ambassade’ in de Bassataal, de taal van de stam
waarmee wij werken.
Voorbereiding en aankomst in Liberia (nov. 2015)

Een goede voorbereiding is het halve werk. Het doel is namelijk zoveel mogelijk nuttige dingen
mee te nemen die in Liberia moeilijk te verkrijgen of erg duur zijn. Denk hierbij aan oplaadbare
batterijen, een printer en goede zaklampen. Gelukkig mogen we twee grote koffers per persoon
(elk 23 kg) meenemen en 8 kg. handbagage. Omdat Annegreet ook met ons meereisde kon ook
zij bijdragen in de mee te nemen kilo’s. Annegreet zal twee keer een maand ons werk komen
versterken. Zij raakt al aardig met het werk vertrouwd. Later zouden Agnita en Clazien volgen.
Agnita heeft zich bijzonder goed ingezet voor de kinderen op de post. Clazien heeft ons enorm
geholpen met de administratie.
In Liberia aangekomen blijkt Rivercess per auto onbereikbaar.
De enige weg naar de missiepost is een modderpoel. We
moeten een week wachten voordat we het aandurven om de
reis naar Rivercess te ondernemen. Het werd een
uitputtingsslag die 13 uur duurde. In de droge tijd kan die
afstand gewoonlijk in 4 uur worden afgelegd. Gelukkig
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kwamen we goed en wel op de missiepost aan. We werden zoals gewoonlijk weer hartelijk
welkom geheten.
De stand van zaken op de post
Tot onze verrassing vonden we de post in redelijk goede staat terug. Ons huis was van binnen
netje geschilderd en schoon gemaakt. Ook kon je zien dat het gras pas geleden was gemaaid. De
school en de kliniek zijn tijdens onze afwezigheid gewoon door gegaan.
Wisseling van Directeur
In mei 2015 heeft de toenmalige directeur van de post,
Matthew Wally, er voor gekozen de politiek in te gaan.
Volgens de regels van de ULIC-kerk2 is dat niet te
combineren met het directeurschap. Uit eigen beweging
heeft Matthew zijn taak als directeur neergelegd. Er
moest omgezien worden naar een goede vervanger. Als
zendingswerkers mochten wij de ULIC kerkleiding een
advies doen. We hebben de toenmalige penningmeester,
Ben Monyehn voorgedragen. Hij heeft in zijn functie als
penningmeester en levenshouding bewezen correct en betrouwbaar te zijn. De ULIC leiding heeft
ons advies overgenomen waarna ook de regioleiders hebben ingestemd. Ben blijkt zijn taak als
directeur prima aan te kunnen. Op zijn eigen tempo en manier zorgt hij er voor dat de nodige
zaken worden geregeld. Het penningmeesterschap is overgedragen aan het hoofd van de kliniek,
MaryAnn Reeves en een lerares van de school, Christiana Gaayezon. De leiding van de post
bestaat nu uit de directeur, de twee penningmeesters en het hoofd van de school, Enoch
Gaayezon.
De kliniek
Het werk in de kliniek is na de Ebola epidemie weer van start gegaan. Tijdens de
Ebola epidemie moest de kliniek een paar maanden sluiten om te voorkomen dat
Ebola besmette patiënten naar een reguliere kliniek zouden gaan. Een reguliere
kliniek was niet ingericht om de complexe zorg te geven die voor deze patiënten
vereist is. Nu is dat beter geregeld en zijn er voorzieningen getroffen om een
epidemie te voorkomen en de werkers goed te
beschermen.
De kliniek is verder opgeknapt met een betegelde vloer
en ‘nieuw’ meubilair. Het Isala ziekenhuis in Zwolle
heeft twee gebruikte operatie tafels gedoneerd. De tafels zijn nog in een
prima conditie. Een van de tafels wordt gebruikt als verlosbed. De andere wordt nog bewaard
voor toekomstig gebruik.
Van het Westfriesgasthuis te Hoorn hebben we nog prima bruikbare laboratorium tafels
gekregen. Samen met de nieuwe vloer ziet alles er netjes uit. Het vervoer van deze en andere
materialen naar Liberia is keurig verzorgd door het bedrijf van Alex en Mildred Scholte.
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ULIC staat voor United Liberia Inland Church. Het is het kerkgenootschap waarmee wij samenwerken.

De School
Door de Ebola epidemie heeft ook de school
moeten sluiten. Maar in september 2015 is de
school weer begonnen. Het blijkt moeilijk voor
de ouders het schoolgeld voor hun kinderen te
betalen. Toch hebben we de schoolleiding
gevraagd daar werk van te maken omdat per 1
september het loon voor de leraren voor 10%
zelf gegenereerd moet worden. Elk jaar zal er 10
procent minder
worden uitgekeerd voor
salarissen. Het is de bedoeling dat ook de school ‘selfsupporting’ wordt. Voor schoolmaterialen is
geld beschikbaar gesteld door de ‘Scheuderstichting’. De Stichting Stepping Stone (SSL)3 heeft
een nieuwe keuken voor de school laten bouwen. Verder kon het schooldak worden vernieuwd
door een donatie van vrienden van onze stichting. De schoolleiding, samen met de kinderen en
hun ouders zijn begonnen aan het bouwen van een vierde klaslokaal. Zo ontwikkelt de school
stap voor stap.
De kerk
In meerdere opzichten verdient de kerk de aandacht. Het
gebouw is hard toe aan een algehele renovatie. In het
bijzonder zal het dak vervangen moeten worden. Maar ook is
er meer aan vernieuwing toe, zoals de deuren en ramen,
plafond en vloer.
Het ledental blijft hetzelfde in aantal. Er zal een plan moeten
komen om leden op te leiden tot werkers in de kerk met het
doel de kerk verder te ontwikkelen. Samen met de leiders van
ULIC (United Liberia Inland Church) zal er in de zeer nabije
toekomst een plan ontwikkeld worden waarin ook pastors getraind kunnen worden om de kerken
in het binnenland verder op te kunnen bouwen. Ook kampen nog veel mensen met de gevolgen
van de oorlog. Er zijn ook plannen om daarmee aan het werk te gaan
Ondertussen doet men wat in het vermogen ligt en gaan de dagelijkse bidstonden en de
wekelijkse bijeenkomsten op zondag door.
Algemene projecten
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Landingsbaan
Sinds september 2015 is Mission Aviation Fellowship (MAF)4 actief in Liberia. Deze organisatie
heeft over de hele wereld verspreid landingsbanen gerealiseerd in zeer moeilijk bereikbare
gebieden. Omdat onze missiepost als zodanig is geclassificeerd is zij uitgekozen om er een
landingsbaan aan te leggen. Onze post komt in aanmerking omdat vooral in de regentijd de post
onbereikbaar is. Maar ook in de droge tijd is de post nog steeds moeilijk bereikbaar. Vanaf kerst
2015 is MAF bezig een landingsbaan op de post te realiseren. Voor dit doel moest 750 meter bij
35 meter bush gekapt worden. Aanvankelijk bleek het land van de post net lang genoeg, maar
een deel ervan behoorde toch niet tot de missiepost. Vertegenwoordigers van de omliggende
dorpen claimden het als hun gebied. Na een reeks van onderhandelingen heeft de Senator van de
provincie toegezegd het gevraagde bedrag van 1500 dollar te vergoeden aan de dorpsbewoners.
Ondertussen is er met behulp van vrijwilligers aan de landingsbaan gewerkt. De verwachting is
dat de landingsbaan in 2017 klaar zal komen. De kosten voor de landingsbaan, zo’n 60.000
dollar, zal voor het grootste gedeelte door de MAF worden vergoed. Met de komst van de
landingsbaan kan een 13 persoonsvliegtuig op de post landen. Hiermee kunnen patiënten die
acute zorg nodig hebben in korte tijd naar een ziekenhuis in de hoofdstad worden gebracht. Ook
kan het vliegtuig voor andere doeleinden worden ingezet.

Gereedschap uitleen en landbouw
Stichting Stepping Stone Liberia (SSL) is in overleg met de kerkleiding van de ULIC een
grootschalige cassave en peper plantage begonnen. Aanvankelijk was het de bedoeling de cassave
knollen als zodanig te gaan verkopen in de grote steden. Doordat Transport een te groot probleem
bleek, zijn er plannen om een cassave fabriekje op de post te beginnen. De cassave wordt dan
gedroogd en als poeder verkocht. Verder is gereedschap uitgifte gestart. Voor dit doel is er een
gebouw gerealiseerd om de gereedschappen op te slaan en uit te gaan lenen. Helaas is de peper
plantage mislukt.
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Waterput en toren
De watervoorziening op de post is aanwezig maar
het water moet onderaan de heuvel gehaald worden
(meestal door de kinderen) en naar boven worden
gedragen. Dit is een dagelijkse, zeer vermoeiende en
tijdrovende bezigheid. Stromend water is al langere
tijd een grote wens. Via een vriend van ons, Eric
Bruns, is 8000 dollar binnengekomen om een nieuwe
waterput en toren te realiseren. Het was de laatste
wens van zijn moeder een goed doel te ondersteunen
door geld in te zamelen tijdens haar afscheidsdienst. Er werd 4000 dollar ingezameld. De andere
4000 dollar is door onze vriend en zijn vrouw Gill gedoneerd. Met dit project is water halen een
stuk makkelijker geworden. Het project is uitgevoerd door de stichting Manneka5

Elektra
Er kon een goede generator worden aangeschaft die de pomp van de watertoren kan bedienen en
de post van licht kan voor zien. Voor de generator is een huisje gemaakt om een goed onderhoud
zoveel mogelijk te kunnen garanderen. Door een gift van het ontwikkelingsfonds van het
Antonius ziekenhuis te Sneek konden twee solar-systemen aangeschaft worden. Deze moeten nog
worden geïnstalleerd. Het geheel heeft vertraging opgelopen door oponthoud bij de verzending
van de materialen.
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Werkplaats
Door een bevriende lokale aannemer is een mooie
werkplaats gebouwd. Nu is het mogelijk om hout
droog op te slaan en droog werkzaamheden te
verrichten.

Tot slot
Als stichting zijn we erg blij met wat er allemaal is gebeurd. Toch moet gezegd worden dat Jacob
en Marjolein in overleg met de stichting hebben besloten hun reis naar Liberia dit jaar (2016) uit
te stellen. De afgelopen periode is te veel van hen verwacht. Aan de leiding van de ULIC-kerk
zijn voorstellen gedaan om zelf meer verantwoordelijkheid op zich te nemen en daarmee Jacob
en Marjolein te ontlasten. Als dat is geregeld kunnen Jacob en Marjolein zich beter richten op de
taak die zij namens de stichting op zich hebben genomen namelijk, ‘Samen met de lokale
bevolking de missiepost te herbouwen’. Dit ‘samen’ zou meer tot uitdrukking moeten komen in
het nemen van verantwoordelijkheid door de Liberianen zelf. Er is goed overleg met de ULIC
leiding en alle vertrouwen op een goede afloop.

