
 

Hier worden toiletten gebouwd. 

 
De jongeman die de compound bewaakte beweert dat hij van het vanuit 
Gambia verstuurde geld is bestolen! De heer Newland en ik hebben zo 
onze twijfels over dit verhaal.. Maar: wat een mazzel: de bouw van de 
woning van buurtbewoners ligt tijdelijk stil en wij konden zolang wat 
zakken cement lenen. Verder kon er 100 dollar worden geleend bij een 
oud schoolgenoot van de heer Newland zodat de boel afgebouwd kan 
worden. Er moet nog een muur om de schoolcompound gebouwd en er 
moeten nog vier deuren komen. drie voor de lokalen en één voor de 
ingang van de compound. Mooie stevige deuren van ijzer, de houten 
omheining en houten deuren waren helaas ook verdwenen..  

De school in Makeni staat er! 
Op dit moment worden de stenen gemaakt om de muren van de    
toiletten mee te bouwen. als de mannen hard doorwerken kunnen de 
toiletten klaar zijn voordat de regentijd begint. Het is belangrijk dat er nu 
snel doorgewerkt wordt want als het begint te regenen is alles voor niets 
geweest. De grote putten die er uitgegraven zijn zullen vol lopen met 
water en men kan van voren af aan beginnen. Na veel tegenslagen 
waaronder diefstal van geld bestemd voor de aanschaf van 
bouwmateriaal is het toch weer gelukt! De dader? 

De laatste loodjes 
Nog even en dan is Marjolein weer terug in Nederland. Ze heeft 
een drukke, mooie en soms een moeilijke tijd achter de rug. 
Bijzondere ontmoetingen met bijzondere mensen en veel om 
dankbaar te zijn en met trots op terug te kijken! 
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Building On Education is een 
onafhankelijke stichting die zich 
inzet voor de ontwikkeling van 
onderwijs en sport activiteiten 
aan kinderen in West-Afrika in 
de leeftijdscategorie van drie tot 
veertien jaar. Het uiteindelijke 
doel is kinderen een sleutel te 
geven voor een betere 
toekomst. Onderwijs is naar de 
mening van de stichting die 
sleutel. Via deze weg kunt U 
meer informatie krijgen over de 
werkzaamheden van de 

stichting.  

KONINGINNEDAG 
30 APRIL 

 

Marjolein staat met een kraam met 
informatie over stichting Building 
on Education, leuke 
hebbedingetjes uit Afrika en 
tweedehands spulletjes op de 
grote rommelmarkt bij de Boerderij 
in de Schooten. Marjolein zoekt 
nog mensen die een uurtje 
willen komen assisteren die dag. 
Aanmelden via: 
info@buildingoneducation.com 
 

 

HUISKAMERCONCERT 
Vrijdag 17 mei 2013 

 

M.m.v. de Helderse troubadour 
Henk van Kuijk. Tevens vertelt 
Marjolein over haar belevenissen. 
Waar en hoe laat hoort u nog, 
reserveren kan wel al via 
info@buildingoneducation.com 

De entree bedraagt: € 10 
Consumptie € 1. 

 

 

www.buildingoneducation.com 
www.facebook.com/BuildingOnEducation 
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