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Al weer veel te lang geleden heeft u een nieuwsbrief ontvangen. Er is de afgelopen
periode heel veel gebeurd. 2016 was een moeilijk jaar met veel tegenslagen maar ook
met prachtige momenten. Vol goede moed en met heel veel dank aan alle mensen,
verenigingen, stichtingen, kerken die stichting Building On Education hebben gesteund
in 2016, in wat voor vorm dan ook gaan wij vol goede moed 2017 in. Het nieuwe jaar is
al weer even begonnen, toch willen de vrijwilligers van stichting Building On Education
U allen nog een fantastisch 2017 toewensen.

Gambia
Tijdens de verkiezingen afgelopen december was marjolein in Gambia. Het waren spannende
dagen, waarin door dictator Jammeh op een gegeven moment zelfs het internet en buitenlands
telefoonverkeer werd afgesloten. Massaal zijn mensen op de vlucht geslagen. Gelukkig is
inmiddels de nieuwe president in Gambia aan de macht en komen langzamerhand de gevluchte
mensen terug.
De school in Gambia is voor 1 december (datum verkiezingen) al gesloten omdat er slechts een
dertigtal kinderen naar school kwam. De rest was, met hun familie, gevlucht. Heel veel mensen
vertrokken naar buurland Senegal, anderen vluchtten de dorpen in.
De week voor de verkiezingen heeft de school nog wel bezoek gehad van twee Helderse
mensen, te weten mevr. Sija Pepping en de heer Dick Burger. Heel erg leuk, mevrouw en
meneer komen al 23 jaar elk jaar naar Gambia maar nog niet eerder waren zij op de
Janetschool. Mevrouw Pepping is oud kleuterleidster dus kon zij zich even helemaal uitleven en
Nederlandse liedjes met de kinderen zingen.

Hoofd, schouder, knie en
teen met ‘juf’ Pepping

Gedurende de 19e januari, de dag waarop president Jammeh de macht officieel
moest overdragen aan de nieuwe president Adama Barrow, was onder de vele
toeristen die het land moesten verlaten in verband met de dreigende spanningen,
mevrouw Edmee Maria uit 's Hertogenbosch. Edmee komt met regelmaat naar
Gambia en enkele malen bezocht zij ook de Janetschool. Ook dit maal lag het in
haar bedoeling de school te bezoeken. Dit maal had zij een verrassing bij zich, zij
had op haar werk en in haar vriendenkring 'gecollecteerd' voor de plaatsing van een
nieuw toilet op de Janetschool. Helaas moest zij, zoals velen, geheel onverwacht
terug naar Nederland en kon het geld niet overhandigen. Gelukkig is de toestand
weer rustig en starten de vliegmaatschappijen weer met hun vluchten op Gambia.
Edmee zal hoogstwaarschijnlijk in april weer een poging wagen persoonlijk de heer
Newland deze surprise overhandigen.
Herbouw Janetschool.
Na de verwoestende storm is het gelukt de school in zijn geheel te herbouwen. Er
staan mooie nieuwe tafels en stoeltjes, geschonken door de heer Rinus Kuijk van
garagebedrijf Kuijk uit Amersfoort. De school is mooier dan ooit te voren! Alle hulp
die we hebben gekregen, particulieren die geld over maakten, containerbedrijf
Goods for Gambia, het Leger des Heils Den Helder, filmhuis Zevenskoop, de band
Akoestik Tjoesdee, de mensen die spontaan taarten bakten, prijzen gaven voor het
Rad van Fortuin, spulletjes voor de rommelmarkt te veel om op te noemen.

Ingezonden brief van Sija Pepping:

Een bezoekje aan de Janetschool te Bakoteh.
Op de benefietavond van 9 november jl. in Zevenskoop heb ik
kennisgemaakt met Marjolein Bremer. Allebei zouden we op zeer korte
termijn voor enkele weken naar Gambia afreizen. Zij nodigde mij,
samen met Dick Burger, uit om haar school te komen bezoeken en dat
hebben we gedaan op een zeer warme maandag, 28 november. We
werden enthousiast onthaald en maakten de weekopening mee:
Directeur Abdul Karim Newland en enkele andere medewerkers spraken
zeer respectvol de leerlingen toe en ook het Gambiaanse volkslied werd
uit volle borst door ieder kind meegezongen. Chapeau! Heel
gedisciplineerd gingen de groepen één voor één terug naar hun eigen
lokaal. In verband met de laatste examens en de komende verkiezingen
waren er helaas niet veel leerlingen aanwezig. We kregen van Abdul in
vogelvlucht een rondleiding langs alle klassen en nog even snel heb ik
met een groep "vader Jakob" en "hoofd, schouder, knie en teen"
gezongen. Erg leuk! Het viel mij op dat het meubilair en de materialen
er verzorgd uitzagen. Wat ik heel jammer vind is dat de hele jonge
kleuters al meteen met leren beginnen in plaats van te spelen. Zij
hebben beweging en spel nodig, vindt de ex-kleuterjuf. Al met al
hebben we snelle indruk gehad van een school waar hard gewerkt
wordt door mensen met het hart op de juiste plaats! Maar er moet nog
heel veel gebeuren. Ik wens het team, Abdul en Marjolein veel succes.
Bedankt dat we een kijkje mochten nemen. Wie volgt?
Sija Pepping

Via stichting Goods for Gambia kunt
u een doos met spulletjes voor uw
sponsorkind verzenden. Het
pakketje kunt u inleveren in de
Kringloopwinkel aan de
Sluisdijkstraat 135. Op de foto een
enthousiaste sponsor ouder die een
schoenendoos vol leuke cadeautjes
inpakt. Het kind zal worden verrast
met o.a. een t shirt, speelgoed, pen
en vrolijke rugtas. Meer informatie
over Goods for Gambia kunt u
verkrijgen in de winkel.


Sierra Leone
In december is de heer Newland afgereisd naar Sierra Leone. De reis begon
teleurstellend. Onderweg op een route in Guinee Conakry is het busje waarmee hij
en enkele andere mensen reisden, 's nachts om 1 uur door drie gewapende
mannen overvallen. Beroofd van alles, geld, telefoons, koffers en zwaar
mishandeld zijn de reizigers na hulpgeroep door mensen uit een dorp in de
omgeving opgevangen. Zij hebben daar kunnen slapen. De heer Newland is de
mensen van het dorp zeer dankbaar voor de slaapplek en het voedsel dat zij 's
morgens met de slachtoffers deelden. Pas enkele dagen later heeft de heer
Newland Sierra Leone kunnen bereiken en kregen wij hier in Nederland het bericht
binnen dat hij in het ziekenhuis was voor behandeling. Toevallig ging er die week
een kennis van Marjolein naar Sierra Leone en die heeft ter plaatse kunnen helpen
door een nieuwe telefoon voor Abdul Karim Newland mee te nemen en geld om het
ziekenhuis te betalen. Eén van de reizigers, een man uit Guinee, had kans gezien
zijn mobiele telefoon in zijn onderbroek te verstoppen. Hij heeft later foto's
gemaakt van de slachtoffers. De eindbestemming van deze man was Conakry en
hij reisde dus niet mee door naar Sierra Leone. Abdul Karim had nog wel het
telefoonnummer van deze meneer gekregen, omdat zij allebei een andere taal
spreken kwam de communicatie niet veel verder dan het uitwisselen van
telefoonnummers. Uiteindelijk heeft onze medewerker de kok André Boumbaly, zijn
oom Kharifa in Guinee Conakry gebeld . Kharifa heeft contact gehad met de nog
steeds zeer angstige fotograaf. Tot vier keer toe heeft hij op verschillende plekken
een afspraak gemaakt. Uiteindelijk hebben zij elkaar ontmoet voor de bank in het
centrum van Conakry. De man wist niet hoe hij via de telefoon foto's moest
versturen en was zo bang dat het misschien één van de rovers was die hem
achtervolgde dat hij gewoon niet wist waar elkaar te ontmoeten. In Guinee
Conakry zijn berovingen langs de lange stille wegen een veel voorkomend
probleem. Deze mensen hebben ontzettend geluk gehad dat zij nog in leven zijn,
vaak loopt het nog slechter af. Via Kharifa heeft Marjolein uiteindelijk de foto's
binnen gekregen. We zullen u de aanblik van de foto's besparen!


Maar er is ook goed nieuws!
De school in Makeni, Sierra Leone, draait goed. Na een paar weken rust, Abdul
bleek naast de verwondingen een zware hersenschudding te hebben
overgehouden aan de overval, is hij begonnen met het trainen van de
onderwijzers. Er is een groot tekort aan goed opgeleide onderwijzers. Een ieder
die kan lezen en schrijven kan, bij wijze van spreken, aan de slag in het
onderwijs. Daarom heeft Abdul besloten om de mensen, net als overigens in
Gambia, zelf op te leiden. De school heeft drie lokalen en dat is tekort. Er moet
dringend een nieuw lokaal worden bijgebouwd. En dit is een grote zorg, want dat
geld is er niet. Niet in Sierra Leone en ook niet hier bij stichting Building On
Education.

De ouders van de kinderen zijn blij met de school, trots ook dat hun kinderen
naar school kunnen. En terwijl Abdul besprekingen voert met de wijkbewoners en
de ouders wordt er ineens een besluit genomen. De ouders en de mensen uit de
wijk rond de school hebben de handen ineen geslagen en zijn met zijn allen
stenen gaan bakken om vervolgens een lokaal te bouwen! En het staat! Nu alleen
het dak nog. Hiervoor zal niet alleen Abdul zijn best gaan doen door met
dakdekkers afspraken te gaan maken en te kijken of de school een lening kan
krijgen. Maar stichting Building On Education zal ook gaan proberen een actie op
touw te zetten. Meteen zullen dan ook de toiletten van daken worden voorzien
want in de regentijd blijft het wel heel erg lastig zo zonder dak! Abdul is heel erg
trots op de steun en erkenning van de plaatselijke bevolking en wij van stichting
Building On Education ook! Het is een fijne school, wederom met enthousiaste
mensen en net als in Gambia zal het onder leiding van Abdul een goede school
worden. De kosten van de daken bedragen zo'n SLL 10.000000 of wel €1250,-We gaan er voor! Een nieuwe gezellige activiteit zal worden georganiseerd,
wat, hoe en wanneer krijgt u zo snel mogelijk te horen.

Het kind in het witte shirt is Alimamy Koroma.
Zijn vader overleed 10 maanden geleden. Hij is 7 jaar oud en zit
thuis. De moeder probeert hen in leven te houden door kleine
spullen te verkopen op de markt. Het jongetje woont vlak bij de
school.
Het andere kind is Mary Yeaba Musa Kamara.
Zij is ook 7 jaar oud. Haar vader is ook overleden en wel
gedurende de ebola periode.
Voor beide kinderen worden dringend sponsors gezocht!
Voor €12,50 per maand kunt u het verschil maken voor deze
kinderen, wel of niet naar school!
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