
Context problemen school 6 
miles 
 

In 2017 heeft ons Sierra Leone team samen met Eye for salone (EFS) en de bevolking van 6 

Miles een school gebouwd op een stuk grond dat geschonken was door de headman van 

de community. Lange tijd ging het goed want de school werd vorig jaar nog voorzien van 

zonnepanelen en in April 2020 werd de bouw van een sanitaire blok gestart.  

Het afgelopen jaar liep er echter, zonder het medeweten van EFS, een rechtszaak tussen 

een privépersoon en de headman. Deze privépersoon, die een onbekende is in 6 Miles, 

claimde het schoolland en het land errond (in totaal 20ha) en kreeg van de rechtbank gelijk. 

Er gaan sterke geruchten op dat hij de rechters heeft omgekocht om winst te slaan uit het 

land. Het spijtige nieuws is dat op 2 januari ’21, zonder enige verwittiging, de huizen van alle 

mensen die wonen op dit stuk grond (en dit ook gekocht hebben) gewoonweg platgelegd 

zijn. 200 mannen, vrouwen en kinderen zijn getroffen en stonden van de ene dag op de 

andere op straat. Hartverscheurend!      

https://www.facebook.com/1817660530/posts/10215258793662619/?sfnsn=scwspwa (inte

rview met de slachtoffers) 

Ook de sanitaire blok in constructie is die dag vernietigd. 

Tot op heden is er geen bereidheid van de privépersoon tot onderhandeling, noch een 

reactie van de overheid. Enkele dagen geleden werd ook ons gebouw, bestemd als 

kantoorruimte, zonder aankondiging platgegooid. Een tweede groot verlies voor ons.      

EFS en Edukado proberen te doen wat in onze mogelijkheden liggen om de school te 

beschermen en hopen op steun van de overheid in deze zaak. Zo hebben we verschillende 

lokale ministeries, alsook de President, geschreven met de vraag om tussen te komen in 

deze aangelegenheid.  

 

Foto’s van de vernielingen van de sanitaire blok: 

 

De opbouw van het toiletgebouw 

 

https://www.facebook.com/1817660530/posts/10215258793662619/?sfnsn=scwspwa


 

 

Na de vernielingen (02/01/2021): 

 

 
 

Foto’s over de vernielingen van het kantoorgebouw: 

 
 



 

 

 

Na de vernielingen (17/02/2021) 

 

 
 

 

 

 


