
     
 

      
 
 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nieuwsbrief 22 

 27 jan 2015 

Het nieuwe jaar is al weer een feit. Het jaar 2014 is een bijzonder jaar geweest, een jaar met 
hoogte en diepte punten. 
 
Januari 2014  
In de Kringloop Voor Onderwijs (K.V.O.) werd het nieuwe jaar ingeluid met het uitdelen van 
overheerlijke zelfgemaakte bonbons van onze eigen kok André Boumbaly. 
 
Februari 2014 
Een sjoeltoernooi georganiseerd door Amelina en Angela. 
Hans Schouten terug uit Gambia. Hij bracht mooie foto’s mee van een succesvol kerstfeest in 
Makeni. De heer Newland had deze na zijn retour uit Siërra Leone aan hem overhandigd. Een 
prachtig kerstfeest, mede geslaagd door de in Nederland ingezamelde kerstversieringen en 
donaties. De school was prachtig versierd en de kinderen hebben een heerlijke maaltijd 
gehad. 
 
Maart 2014 
Er is d.m.v. het organiseren van een diner geld ingezameld voor een schoolbus voor Siërra 
Leone. Op 16 maart is een transport schoolmeubeltjes voor de Janetschool aangekomen in 
Gambia. 
 
April 2014 
Op 28 maart zijn Marjolein en Michiel naar Gambia vertrokken inclusief 40 kg aan 
hulpgoederen en cadeautjes van de sponsorouders voor de kinderen. 
Er wordt in Gambia op pad gegaan om een bus aan te schaffen, waarna een mooie Toyota 
transporter is aangeschaft . 
Wandifa Sanneh, een jonge atleet komt op uitnodiging van trainer Hans Schouten en Building 
On Education naar Nederland. Hij loopt toptijden maar krijgt helaas een blessure. 

 

Mei 2014 

Met gelden uit de verkoop van de kringloopwinkel kan de aangeschafte bus naar Siërra 

Leone. Jimmy, nu woonachtig in Siërra Leone maar in 2013 ‘onze driver’ in Gambia, komt 

met een bijrijder naar Gambia. Met twee bussen keren zij terug naar Siërra Leone alwaar de 

bus voorzien zal worden van stoeltjes en gereed zal worden gemaakt als schoolbus. 

 



  

Een tegenvaller is de afwijzing van het visum voor Abdul Selassie, deze reggae muzikant had 

ontzettend graag gekomen om benefietconcerten voor de stichting te doen. Tot op heden is 

het niet precies duidelijk waarom het visum is afgewezen. Abdul Selassie is in het verleden 

wel in Nederland geweest. We zullen het t.z.t. nog eens proberen. 

Medewerkster Elianne de Vlieger trouwt met Denzel Sadio uit Senegal. Elianne stopt met het 

verzorgen van de nieuwsbrieven omdat zij en haar man in België gaan wonen en werken. Een 

gemis voor de stichting, Elianne maakte altijd weer iets moois van de nieuwsbrieven. 

Henk van Kuijk verzorgt weer een fantastisch optreden waarvan de opbrengst naar de 

stichting gaat. 

 

Juni 2014 

De Kringloopwinkel , K.V.O. wordt officieel leerwerk bedrijf. De eerste leerling van het ROC 

gaat aan de slag. 

 

Juli 2014 

Langzamerhand wordt de K.V.O. bekender. We kunnen net aan de kosten draaien maar af en 

toe blijft er nu toch wat geld over dat rechtstreeks aan de projecten kan worden besteed.   

De bouw van de kleine bibliotheek in Gambia gaat langzaam aan verder.  

Stichtingsmedewerker Brian Bremer heeft opnieuw een enorme hoeveelheid prachtige 

Engels en Franstalige jeugdboeken ingekocht. 

De door ons aangekochte bus is inmiddels in Siërra Leone gearriveerd maar staat stil. Niet 

omdat de bus niet goed bleek maar omdat er door de uitbraak van het Ebola virus geen 

verkeer mogelijk is. De bus wordt opgeslagen op een bevriende compound in Freetown. 

 

Augustus 2014 

De schooldirecteur (Gambia) en projectleider (Siërra Leone) de heer Newland arriveert in 

Nederland. 

De heer Newland heeft mooie foto’s bij zich van de tandenpoetsenles van kinderen in 

Gambia. De heer S. Starrenburg uit Den Helder had de school voorzien van tandenborstels. 

Mevrouw M. Hendriks uit Den Helder bracht een enorme hoeveelheid tandpasta. 

Er volgen verschillende werkbezoeken aan diverse scholen en bedrijven in Nederland. 

Contacten worden gelegd en kinderen gaan over en weer aan de slag: een correspondentie / 

vriendschap tussen kinderen uit verschillende werelddelen ontstaat.  

Er worden voorbereidingen getroffen voor een nieuw Afrikaans driegangen diner.   



  

Er zijn verdrietige berichten uit Siërra Leone. De school in Makeni wordt op last van de 

regering gesloten. Dit om verspreiding van het Ebola virus tegen te gaan. Er zijn geen 

inkomsten meer, het merendeel van de personeelskosten worden namelijk betaald uit de 

schoolgelden. Nu de kinderen niet naar school gaan wordt er door de ouders niet betaald. 

Wel hebben we nog wat inkomsten uit het project sponsorkinderen maar dit is bij lange na 

niet toereikend.  

 

September 2014 

Een succesvol diner. Ook diverse donaties mogen we op de stichtingsrekening ontvangen. De 

heer Newland keert 15 september terug met voldoende geld om in ieder geval de 

personeelskosten van de school in Makeni tot december te kunnen dekken. 

 

Oktober 2014 

Marjolein mag in evangeliegemeente het Anker iets komen vertellen over de scholen. Een 

heel mooie ervaring, een warme niet al te grote gemeente. Er wordt een collecte gehouden 

met een opbrengst van maar liefst €300,-- !  

Het nieuwe kantoor van de school in Gambia is klaar. Het is erg mooi geworden met 

prachtige meubeltjes . De heer Hans Schouten was weer in Gambia en maakte mooie foto’s 

van het kantoor. Tevens is er een betaling van €250,-- gedaan om aansluiting op elektra te 

krijgen. Er wordt uitgekeken naar de stroomvoorziening! 

 

November 2014 

Een feestelijk diner dansant wordt georganiseerd in voormalig restaurant d’ Oude Tijden. 

Deze ruimte is ons voor de tweede keer beschikbaar gesteld door de heer S. Oudijk. Waar we 

dus echt super blij mee zijn! We vieren het 1 jarig bestaan van de K.V.O.. Opnieuw wordt er 

geld ingezameld .  

De toestand in Siërra Leone wordt steeds nijpender. De hele economie ligt stil. Grote zorgen 

zijn er inmiddels voor de school in Makeni. Er is inmiddels een bewaker aangesteld voor het 

leegstaand gebouw. 

De opslagruimte achter de kringloopwinkel staat vol hulpgoederen. Er kan niks worden 

verscheept, niet naar Siërra Leone omdat de grenzen dicht zitten. Maar omdat de 

stichtingskas zo goed als leeg is kan er ook niets naar Gambia worden verscheept. Zorgelijk: 

de opslag is vochtig en het materiaal wordt er niet mooier op. Een volle 40 ft. container kost 

al gauw €7000,--. Af en toe probeert Marjolein via een bevriende handelaar uit Gambia 

kleinere hoeveelheden tegen een lagere prijs mee te geven. Zo zijn er wel wat meubels, 

schoolboeken en twee kasten naar Gambia verscheept. 



  

December 2014 

We kijken terug op het jaar. Heel veel om zorgen over te maken. Maar ook heel veel om 

dankbaar voor te mogen zijn. Inmiddels is het team in de winkel versterkt door een aantal 

vaste nieuwe vrijwilligers. Leuke mensen die ieder op eigen wijze hun steentje bijdragen.  

De winkel ziet er na een jaar gedraaid te hebben hartstikke leuk uit. Er is veel keuze in fijne 

goedkope spullen en we hebben mooie meubels. We begonnen aardig op 30 november 2013 

maar wat er nu staat is echt fantastisch. 

Drie stagiairs hebben we het afgelopen jaar gehad. Eén ROC leerling, een leerling uit het 

speciaal onderwijs en een leerling van regulier onderwijs die zijn maatschappelijke stage bij 

de stichting heeft gedaan. 

Heel veel mensen hebben meegeholpen een fantastisch jaar in de Kringloop te verkrijgen. 

Het is gelukt! Middels deze nieuwsbrief willen we al die mensen die het afgelopen jaar in en 

rond de winkel hebben meegeholpen hartelijk bedanken. 

Naast de kringloop hebben er weer diners, muziek en sjoelavonden plaatsgevonden. Mensen 

die het werk van de stichting een warm hart toedragen hebben geld gedoneerd, een flinke 

groep kinderen werd ook in 2014 gesponsord door vele Nederlandse sponsorouders. Ook u 

allemaal: bedankt! 

Er zijn zorgen voor het komende jaar en geloof en vertrouwen zijn twee woorden die heel 

erg belangrijk zijn . Vertrouwen en geloven: het komt goed! 

Hieronder plaatsen wij een ingezonden brief van het echtpaar Mariusz en Mathilde Podgorski  

uit Zwaag. Zij waren vlak voor de kerstvakantie in Gambia en waren zo lief diverse 

hulpgoederen maar ook cadeautjes mee te nemen. Razend enthousiast kwamen zij terug en 

bij hun bezoek in Den Helder bleken zij ook nog eens een hele lading foto’s te hebben 

gemaakt. Niet alleen heel erg leuk om te zien ook heel belangrijk want er waren ook foto’s bij 

van de bezigheden rond de bouw van de kleuterschool. Per 1 april loopt het huurcontract 

van het grote woonhuis waar tot nu toe de kleuters in worden gehuisvest af. De schoolkas 

zowel als de stichtingkas is leeg. Er borrelen wel weer wat ideetjes, om opnieuw extra geld in 

te zamelen. Hierover hoort u binnenkort meer! Heeft u echter nog een leuk idee om de 

stichtingskas weer bij te vullen: WIJ HOREN HET GRAAG! 

 

U wordt een heel goed 2015 toegewenst , dank u wel voor alle steun. 

 



 

  

Hallo nieuwsbrief! 

Wij willen ook graag onze ervaring kwijt aan jullie.  

 

Afgelopen maand december zijn we een weekje op vakantie in The Gambia geweest. 

We vroegen aan Marjolein of we wat konden meenemen. Dat kon natuurlijk altijd! 

En we kregen een koffer mee met wat presentjes van sponsorouders, kleding,  

schoolspullen, kerstspullen en wat enveloppen met geldbedragjes erin voor de 

ouders van een aantal kindertjes.  

In Gambia aangekomen, hadden we een paar dagen later met de directeur A. 

Newland van de Janet school afgesproken om de koffer te brengen. Deze dag liet de 

directeur ons ook het kleuterschooltje zien die gebouwd word. Er stond al een 

muurtje, en een groot diep uitgegraven gat en wat stapels stenen. Maar de bouw ligt 

tijdelijk stil omdat er geen geld meer is, zei de directeur. 

We zijn ook deze dag nog even bij de hele kleine kinderen geweest. Waar het 

schooltje voor word gebouwd. Zij zaten in een ander gebouwtje. We vonden dit er 

wel redelijk uit zien. Maar niet wetende dat de eigenaar van dit gebouwtje (soort 

huis), elke maand, (zelfs meerdere malen per maand) de huur wil verhogen. Die 

eigenaar blijft maar zeuren. De school directeur houdt hem tevreden want anders 

staan al de kindertjes op straat! Dit kan allemaal en het gebeurt in Gambia! Het is 

dus begrijpelijk dat het schooltje met spoed gebouwd moet worden. (De fundering 

storten moet in ieder geval voor het regenseizoen gebeuren).  

Maar de directeur had ook goed nieuws! Hij heeft ons speciaal uitgenodigd om mee 

te vieren met het grote kerstfeest samen met de kinderen! Op maandagochtend om 

10:00 uur aanwezig te zijn. En daar waren we dan, we stonden weer bij het ijzeren 

poortje (ingang van de school). Het poortje ging open……… AMAZING!!! We werden 

met open armen ontvangen. De kinderen waren zo mooi gekleed! Meisjes hadden 

prachtige strikken in hun opgestoken haren, ze leken wel allemaal prinsesjes. En vele 

jongetjes hadden zelfs een pak aan. Echte heertjes hihi. De meesters en juffen 

hadden allemaal een kerstmuts op. Een paar bomen op het school(zand)pleintje  

waren prachtig versierd met kerstslingers en lichtjes. Er was ook een podium en een 

muziek DJ aanwezig. Iedereen was klaar voor het grote kerstfeest! De directeur hield 

een kleine toespraak en een gebedje en opende het feest! 

Er werden een aantal optredens gegeven voor de kinderen. 



 

  

Een doedelzak speler, 2 maffe clowns (slim en dom), de kinderen vonden dit 
geweldig! En als hoofd act een optreden van een trommel/dans band! Alle kinderen 
dansten mee. Wij werden ook meegesleurd om mee te dansen. Zo ontzettend 
gezellig. Maar het spannendste kwam erna; de dans van de bosgeest op het ritme 
van trommel muziek. De kinderen renden alle kanten op. Toen kwam er een jongetje 
met een aantal echte slangen op het podium… Dit jongentje was aan het dansen met 
deze slangen. De grotere kinderen stonden er stoer bij te kijken, maar de 
allerkleinste kinderen waren erg bang, en pakte ons stevig vast. Na deze prachtige 
voorstelling gingen alle kinderen heerlijk eten. Het was echt een speciale 
kerstmaaltijd voor de kinderen. Ze kregen Kip met patat of rijst. Alle kinderen 
hadden zoveel plezier, ze waren door het dolle heen.  
 
We willen nog zoveel meer vertellen maar eigenlijk moet je dit gewoon met je eigen 
ogen zien, en mee maken. Eerlijk gezegd willen wij onze complimenten geven aan de 
directeur A. Newland die dit allemaal in het mooie, maar zeer arme Gambia het 
waar maakt voor deze kinderen. (Die echt niks hebben eigenlijk). En aan Marjolein, 
die zoveel werk doet in Nederland om het mogelijk te maken voor deze kinderen.  
Samen steken ze hun hart en ziel hierin met hun stichting “Building On Education” 
die zich het lot van deze (kleine) kinderen aantrekt. En een opstap voor de toekomst 
geeft. Idd. elke kleine bijdrage is daarom meegenomen. 
 
Dank jullie wel, dat wij deze ervaring mochten mee maken. 
Groetjes, Mariusz&Matylda  
 
 

       
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
   

 
 

 
 
 

 

Ons rekeningnummer is: 
 

STICHTING BUILDING ON EDUCATION 

NL80 INGB 0006 0304 28 

 

http://www.buildingoneducation.org 

http://www.facebook.com/buildingoneducation 

 

           

Op dinsdag 16 december is geheel onverwacht de heer Abdulrahman Newland, vader 

van onze projectleider Abdul Karim Newland op 75 jarige leeftijd overleden. In 2012 

schonk de heer Newland de grond in Makeni , Siërra Leone, waarop wij een 

nurseryschool bouwden. Stichting Building On Education leeft mee met de familie en 

denken met warme herinneringen aan hem terug. De stichting zal alles op alles zetten 

de school in Makeni tot een goede school te maken. Het is heel erg jammer dat de heer 

Newland dit zelf niet meer kan mee maken. Stichting Building On Education wenst een 

ieder alle kracht die er nodig is om zo’n groot verlies te dragen. 

http://www.buildingoneducation.org/
http://www.facebook.com/buildingoneducation

