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Huiskamerconcert met Jack Beneker was fantastisch! 

Vrijdag 1 november  was er weer een sfeervol huiskamerconcert bij Laila. Dit keer door 

zanger/gitarist Jack Beneker. Hij bracht zijn eigen muzikale bewerkingen van gedichten van 

bekende en onbekende dichters, zoals Rutger Kopland, Willem van Tooren, Jean Pierre Rawie, 

Ida Gerhardt en C.O. Jellema. Jack bracht tot slot nog enkele mooie stadsdichten over Den 

Helder. De Afrikaanse topkok André had weer heerlijke hapjes gemaakt met biertje, wijntje, cola 

was het weer een bijzondere avond, met een goede opbrengst (145,-- euro).  Jack Beneker 

verkocht een aantal van zijn cd’s waarvan 5,-- euro naar de Stichting ging. 

1 euro actie voor kerstfeest in 

Afrika 

Naar aanleiding van onze laatste nieuwsbrief met het 

verzoek aan alle  'vrienden ' van de stichting om allemaal 

1 euro te storten (meer mag ook!) is hier door een 

enkeling gehoor aan gegeven door niet één maar 

meerdere euro's over te maken. Wij willen u namens de 

kinderen hiervoor alvast hartelijk bedanken! We hopen 

binnenkort genoeg geld te hebben ingezameld om de 

leerlingen van zowel de school in Gambia als de school in 

Sierra Leone in december een onvergetelijk kerstfeest te 

geven! 
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Cadeautjes voor 

sponsorkind(eren) 

Van enkel sponsorouders zijn al heel 

leuke pakketjes voor de kinderen 

binnengekomen. Voor hen die hier nog 

niet aan toe zijn gekomen: een leuke 

ansichtkaart of brief, een potlood of gum, 

een bal (niet opgepompt) of een t shirt: 

een extraatje zou uw kind zo fijn vinden! 

U heeft nog de tijd tot maandag 11 

november: adres Sluisdijkstraat 104, 

1781 EK  Den Helder 

School in Makeni geopend! 

Op 15 september 2013 is de school in Makeni met 3 

groepen geopend! 

Herinnert  u zich deze twee broertjes nog? 

Toen Marjolein in Makeni was afgelopen januari, 

stonden deze twee jongetjes nieuwsgierig bij de school 

te kijken wat er gaande was. Acht maanden later zien ze 

er inmiddels zo uit: 

Zien ze er niet prachtig uit in hun nieuwe outfit? Zien jullie de stoeltjes waarmee Marjolein in de haven 

van Freetown mee liep te sjouwen, januari 2013? Ze staan nu te pronken in een spik splinter nieuw 

klaslokaal! Yes we did it!!!! Dankjulliewel Elckerlycschool uit Leiderdorp, dankjewel Mathilde de Kloe 

voor de hulp aan de eerste twee leerlingen van de school, dankjulliewel alle mensen uit Nederland die 

hebben geholpen met rijden, vrachtwagens in- en uitladen, mensen die hebben geholpen met het 

organiseren van benefietactiviteiten, mensen die de diners, muziek en sjoelavonden hebben bezocht. 

Dankjulliewel voor het sponsoren van kinderen en sponsoren van de Stichting. W e gaan door! Er 

staat achter de Kringloop Outlet aan de Sluisdijkstraat 135 nog een 40 ft. container met de rest van 

het schoolmeubilair. We gaan verder met inzamelen want voor je het weet is het schooljaar weer 

voorbij en moet het lokaal voor groep 4 worden gebouwd en ingericht….!!! Lieve mensen we kunnen 

jullie niet allemaal noemen maar namens de kinderen in Makeni: BEDANKT!  
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