
PROJECT 2021

Aanleg van hekwerk en inhuren van beveiligingsmedewerkers ter voorkoming van verdere
overvallen van het SHIFSD opleidingscentrum in Monrovia, Liberia

Context

Liberia is een klein land in West Afrika met een bevolking van ongeveer 4.4 miljoen. 65%
daarvan (2,86 miljoen) zijn jongeren. Er zijn onvoldoende kansen voor deze jongeren. Er is
een tekort aan kwalitatief (beroeps)onderwijs en het merendeel van de jongeren is
werkloos. Veel van deze jongeren raken zichzelf kwijt in criminaliteit om zo te proberen te
overleven.

Ongeveer 90% van alle civiele rechtszaken in Liberia gaat om landrechten. Ruim 60% van alle
gewelddadige ruzies gaat om landrechten. Een van de redenen waarom er zoveel conflicten
over landrechten bestaan is het bestaan van 2 verschillende systemen in Liberia: het officiële
en het traditionele rechtensysteem. In het officiële systeem koopt iemand een stuk land en
krijgt een eigendomsakte. In het traditionele systeem wordt de koop mondeling gesloten.
Een gevolg daarvan is dat sommige landeigenaren een stuk land aan meerdere personen
verkoopt.

In Monrovia zijn verschillende ‘land dealer gangs’ ontstaan. Deze bendes bestaan
grotendeels uit jongeren. Zij gaan erop uit en vallen willekeurige landeigenaren aan. Dit
heeft in 2018 geleid tot de gewelddadige moord op landeigenaar Alex Slocum. Gelukkig zijn
de verdachten opgepakt en veroordeeld tot levenslang.

Projectomschrijving

Helaas hebben deze bendes ook het beroepsopleidingscentrum van SHIFSD ontdekt en het
afgelopen jaar meerdere keren aangevallen. Zo kwamen er in augustus 2020 zo’n 50
jongeren het terrein op en begonnen zij met het aanleggen van hoekstenen om zo het land
te gaan verkopen. Zij vonden dat zij het recht daartoe hadden omdat zij claimen erfgenamen
te zijn van het stuk grond waar het opleidingscentrum op is gebouwd.

In oktober 2020 is zelfs een van de stafleden achtervolgd en aangevallen. Gelukkig heeft
SHIFSD een goed lokaal netwerk opgebouwd en zijn de aanvallers opgepakt en veroordeeld.
Telkens wanneer er zoiets gebeurt doet SHIFSD aangifte bij de National Police. Het ministerie
van Onderwijs adviseert SHIFSD om een hek te bouwen om het opleidingscentrum en tevens
een aantal permanente beveiligingsmedewerkers in te huren.

Een veilige leeromgeving zal ervoor zorgen dat studenten betere resultaten behalen en dat
meer jongeren zich zullen inschrijven voor een studie.

Het hek zal 10 ft (3 meter) hoog worden en gebouwd uit cementblokken. Daarnaast zullen er
24 uur per dag, zeven dagen per week een aantal beveiligingsmedewerkers worden
ingehuurd. Deze zullen via een private beveiligingsorganisatie worden ingehuurd. Deze
beveiliging zal $450 per maand gaan kosten. Deze kosten zullen gedekt gaan worden door de
verschillende inkomstengenererende activiteiten SHIFSD, zoals de basisschool.



Doelstelling

Het werven van voldoende inkomsten voor de bouw van een 3 meter hoog hek ter
bescherming van de levens van medewerkers/studenten/leerlingen, de eigendommen van
het SHIFSD opleidingscentrum en bijbehorend terrein.

Projectactiviteiten

- Aanschaf van zakken cement om cementblokken van te maken

- Aanschaf van 350 zakken cement om de beton pilaren van te maken

- Aanschaf van 200 stalen staven

- Aanschaf van 3 truckladingen puinsteen

- Aanschaf van 4 truckladingen zand

- Inschakelen van 15 vakmensen om het hek te bouwen, waaronder een lasser en studenten
en hun docenten

- Bouw van een 3 meter hoge muur om het gehele terrein heen

- Het creëren van een veilige, rustige leeromgeving, vrij van gewelddadige landconflicten en
andere vormen van criminaliteit

Duurzaamheid / onderhoud

SHIFSD zal ervoor zorgdragen dat het hekwerk en de grond eromheen goed wordt
onderhouden, door bijvoorbeeld studenten in te schakelen om het gras te maaien.
Cementblokken zijn van zeer duurzaam materiaal. In de komende jaren wordt er op dat
gebied geen onderhoud verwacht.

Kosten

$30,808.57

Verloop project

We zijn ontzettend blij, trots én opgelucht dat SHIFSD een omheining heeft kunnen bouwen,
opdat zij in veiligheid hun educatieve activiteiten kunnen voortzetten en verder ontwikkelen.

Wij zijn goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen middels foto's en verhalen.
Medewerkers en studenten van de vakopleidingen hebben hun schouders eronder gezet om
het project te realiseren. Zij hebben hard gewerkt.



Het project heeft vertraging opgelopen doordat het overmaken van geld problematisch
verliep en ter plaatse werd de bouw belemmerd door het regenseizoen. Daarnaast zijn er
altijd tegenvallers onderweg zoals verhoogde prijzen.

Er is nog een open eindje (letterlijk); een klein deel van de omheining is nog open. Daar
bevindt zich moeras. Op termijn moet hier een goede oplossing voor gevonden worden in
praktische en financiële zin.


