
 

 

20 mei 2013 
 

Gemaakt 
door: 
Elianne de 
Vlieger 

HET EERSTE HUISKAMERCONCERT IS 

EEN FEIT 

 

Met zo'n 17 mensen was het een volle bak in de 
huiskamer van Laila. Een uur lang heeft 
troubadour Henk van Kuijk prachtige liedjes 
gezongen. André, de vaste topkok van Building, 
verzorgde heerlijke exotische hapjes in de pauze. 
Er waren nieuwe gezichten (altijd leuk) en 
iedereen was lekker met elkaar aan het kletsen. 
Na de pauze vertelde Marjolein over de laatste 
stand van zaken in Gambia en Sierre Leone. Het 
was zeker een geslaagde en gezellige avond! 

KONINGINNEDAG 2013 

 

30 april stond Building on Education met een 
kraam op de koninginnedagmarkt bij de Boerderij 
in de Schooten. Het was koud zo in de schaduw 
en dus afzien!Maar we hebben het gezellig 
gehad op 30 april en hoewel we niet 
'binnenliepen' is er toch een ' half toilet' voor de 
school in Makeni bij elkaar geschraapt. Een 
bedrag van €104,20 kon naar Sierra Leone 
worden overgemaakt.  
 
Op de foto v.l.n.r. Fatima, André, Marjolein, Elianne en 
Jaycee. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interview Kringloop Outlet     door Elianne 

 
In de Sluisdijkstraat in Den Helder bevindt zich 
een leuke en gezellig Kringloop Outlet. Opvallend 
is het grote bord in de winkel met foto's en 
informatie over Building on Education. In dit 
interview leest u wie daar achter zit. 
 

 
Wie ben je? 
Ik ben vrijwilliger van de Kringloop Outlet. 
 
Hoe ben je in contact gekomen met Building on 
Education? 
Er stond een keer een artikel in de krant over 
Building on Education. Op de foto die er bij zat, stond 
Marjolein tussen een heleboel dozen die bij haar in 
de gang stonden opgestapeld. Zij had er geen ruimte 
voor en deed een oproep voor een opslagruimte. 
Achterin de Kringloop Outlet hebben we nog een 
opslagruimte waar het makkelijk kan staan.  
 
Wie heeft dat mooie bord gemaakt met foto's en 
informatie over Building on Education? 
Dat heb ik gemaakt uit liefde voor de stichting. 
Marjolein doet zulk goed werk. We hadden al wat 
foto's hangen achter de toonbank maar toen een 
klant dit bord kwam brengen, heb ik dit gemaakt. Dit 
valt veel meer op. 
 

Hoe reageren de klanten erop? 
De klanten reageren heel positief. Ze blijven 
even staan om te kijken naar het bord en 
sommige nemen een visitekaartje mee of 
stoppen wat kleingeld in de collectebus.  
 
Wat doet Kringloop Outlet verder voor 
Building? 
Als er mensen komen die Franse of 
Engelstalige boeken komen brengen, 
houden we die apart voor de stichting. Ook 
kleding dat niet meer wordt verkocht, geven 
we aan Building.  
Verder spulletjes voor in huis, kunnen ze in 
Gambia en Sierre Leone altijd goed 
gebruiken. 

 
Dankjewel voor dit interview.  
Ik loop nog een rondje door de winkel. Het 
is erg netjes en overzichtelijk. Er zijn 
dvd's, veel glazen, speelgoed, spelletjes, 
boeken, kleding en zelfs een prachtig 
wiegje en nog veel meer. En je kan er ook 
nog je fiets laten repareren. Ik zou 
zeggen, ben je in de gelegenheid neem 
dan zeker eens een kijkje in de Kringloop 
Outlet in de Sluisdijkstraat. Veel spulletjes 

(nieuw en tweedehands) voor weinig! 
Openingstijden 

Maandag 12:00 - 17:30 
Dinsdag 10:00 - 17:30 

Woensdag 10:00 - 17:30 
Donderdag 10:00 - 17:30 

Vrijdag 10:00 - 17:30 
Zaterdag 10:00 – 17:00 

Zondag Gesloten 


