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Het is weer de hoogste tijd om U van het laatste nieuws te voorzien.

Makeni, Sierra Leone
De kinderen in Sierra Leone doen het goed. Drie klassen draaien volop en
langzamerhand beginnen we ook daar weer ruimte gebrek te krijgen. Eén groepje
kinderen zit merendeels buiten, zo veel mogelijk in de schaduw . Daar kunnen wij ons
hier in Nederland geen voorstelling van maken, maar in Sierra Leone is een enorm
tekort aan (goede) scholen. Toch gaan de kinderen graag naar school en net zo
makkelijk wordt er buiten les gegeven, of als het regentijd is, worden de toch al niet zo
grote lokalen vol gestouwd. Hoe dan ook: kinderen en ouders zijn enthousiast.
Stichting Building On Education kan op dit moment slechts potentiële sponsoren
aanschrijven en proberen via die weg toch wat geld binnen te krijgen om de school in
Makeni, Sierra Leone, van een extra lokaal te voorzien.
Een moeilijke beslissing maar bij het verder bouwen in Makeni kan op dit moment de
stichting B.O.E. niet bij behulpzaam zijn. De school in Bakoteh, Gambia heeft in ieder
geval nog een laatste lokaal nodig, belangrijk omdat we anders de secondary moeten
sluiten.

Bakoteh, Gambia
Heel blij dat na de zware storm eind augustus 2016 alles weer is hersteld en van nieuw
meubilair is voorzien. Het was een zwaar jaar met hoge kosten. Gelukkig hebben we
het, samen met onze mensen in Gambia, gered.
Op dit moment heeft stichting B.O.E. de volgende tekst en foto via what’s app en
messenger verspreid:
Al weer twee jaar geleden zijn we begonnen met de bouw van de secondaryschool. Het
zit er bijna op. Elk jaar is er iets bijgebouwd en de school is nu bijna klaar. Het laatste
lokaal van de secondaryschool zal voor september 2017 af moeten zijn. De leerlingen
die twee jaar geleden zijn gestart op de secondary kunnen dan ook daadwerkelijk
afstuderen! Helpt u mee? Er is een bedrag van 2000 euro nodig. Donaties kunt u
overmaken op stichting Building On Education NL68INGB0003501078 o.v.v.
‘secondary’

Bezoek
De school uit Bakoteh heeft bezoek gehad van een echtpaar en twee dochters uit
Noord Holland. Het volgende schrijven, voorzien van foto’s kregen wij binnen:

Ons eerste bezoek vorig jaar aan Gambia vonden we zeer indrukwekkend en
een prachtige ervaring, de gastvrijheid en vriendelijkheid van de Gambiaanse
bevolking heeft ons gepakt, maar ook de armoede heeft ons geraakt, wij
sturen vanaf vorig jaar ook pakketten via de stichting Goods for Gambia
naar een gezin om hun van kleding en basis benodigdheden te voorzien, mooi
om te doen, en de spullen komen zo goed terecht.
De pakketten konden we op een adres brengen in Den Helder en zo zijn we in
aanraking gekomen met Marjolein Bremer.
Marjolein vertelde vol passie over haar project " Building on Education ".
Begin april dit jaar wilden we weer naar Gambia nu ook met onze dochters
Roos en Sara en heb ik Marjolein benaderd waar we de Janetschool konden
vinden.
Marjolein was weer zeer enthousiast en gaf ons het adres en gaf aan de
directeur Abdul Karim Newland te zullen benaderen dat wij de Janetschool
wilden komen bezoeken, we werden van harte uitgenodigd, Marjolein gaf het
advies om op maandag de weekopening mee te gaan maken.

Op maandag 3 april, met de taxi en ons pakket met schriften, pennen, enz,
naar Bakoteh en stond Abdul Karim bij een zandweg met de fiets ons op te
wachten en nam ons mee naar de school, wat een gastvrijheid en
indrukwekkend bezoek was dit. Abdul Karim vertelde ons over de storm
van afgelopen jaar.
En het opknappen hiervan en dat ze nu bezig zijn om een 9e klas te
realiseren, maar het materiaal is erg kostbaar en nog niet voorradig, met
steun van Nederland hebben ze veel kunnen realiseren, en de dankbaarheid
hiervoor is erg groot.
De weekopening erg mooi en indrukwekkend, wij werden ook toe
gezongen, alle vier werden we hier warm en emotioneel van, we werden op
het podium geroepen en hebben ons voorgesteld en verteld waarom we een
bezoek brachten aan de school en ook zeer bedank voor de gastvrijheid, de
kinderen gingen naar hun klassen en hebben wij nog elke klas bezocht en
hebben we vragen aan de leraren en de kinderen kunnen stellen.
Een prachtig en onvergetelijk bezoek.
En een prachtig mooi project, zeker de moeite waard om hier een bezoek te
brengen.
Wij houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen van de school en
komen zeker nog een keer terug.
Groet van Rob, Jonny, Roos en Sara


Goods for Gambia
Zoals bij de meesten van u inmiddels wel bekend kunt u dozen met
hulpgoederen aanleveren en o.a. afgeven in de kringloopwinkel aan de
Sluisdijkstraat 135 Den Helder. Ook vanuit onze organisatie willen wij u
met klem vragen de bananendozen niet zwaarder te laten wegen dan 25
kg. Houdt U er rekening mee dat veel vrijwilligers zwaar werk hebben aan
het in en uit laden van de dozen. Verder het verzoek naam en
telefoonnummer van de geadresseerde duidelijk op de doos te vermelden.
Tenslotte: wilt u de dozen a.u.b. stevig inpakken, goed dicht tapen!
Afgelopen week stonden we met half opengescheurde veel te zware dozen:
niet leuk voor ons maar ook niet voor u en uw vrienden in Gambia! Let
wel: de dozen worden vanaf Den Helder vervoerd naar een opslag, dat is al
twee keer in en uit laden. Dan moeten de dozen nog aan boord van een
schip komen en bij aankomst in Gambia uitgeladen naar de opslag en dan
tenslotte nog eens opgehaald door uw vriend of familielid! U wilt toch ook
dat uw familie of vrienden een hele doos ontvangen? U wilt toch ook niet
dat een van de vrijwilligers door de rug gaat en vervolgens helemaal geen
doos meer kan sjouwen? Let wel: heeft u iets wat veel zwaarder is dan 25
kg en/of veel groter dat kan natuurlijk altijd maar vermeld dat a.u.b. op
uw formulier zodat er dan rekening mee gehouden kan worden!
Wij van stichting B.O.E. zijn heel blij met Goods for Gambia en hopen op
een nog lange voortzetting van de samenwerking.



Stichtingskas
Wij vragen U mee te denken aan een oplossing, de bodem van de
stichtingskas is in zicht. Weet U een kerk, vereniging, serviceclub of school
die het misschien leuk vindt iets meer te horen over de projecten, laat het
ons weten! Wilt uw club of vereniging eens iets organiseren om geld in te
zamelen, laat het ons weten!

Kringloopwinkel

Vrijwilligers gezocht

Zoals velen van u wel
weten wordt er een
hartstikke leuke
kringloopwinkel gerund aan
de Sluisdijkstraat 135 .
Hoewel een grote groep
mensen in Den Helder
kennelijk toch nog steeds
niet door heeft dat er zo’n
leuke winkel met een fijn
doel is mogen wij toch
steeds meer klanten
verwelkomen. Ook worden
er langzamerhand steeds
vaker leuke spullen
gebracht. Vaste klanten,
terugkerende
vakantiegangers vanuit
Duitsland, Belgie, Ierland
en zelfs uit Canada mogen
we weer verwelkomen. Het
is fijn om te horen dat men
de winkel gezellig vindt, het
doel leuk vind en ook nog
eens vindt dat we echt
super leuke spulletjes
hebben. Het gaat de
goede kant op maar zou
nog steeds beter kunnen.
Maakt u ook een beetje
reclame voor ons?

Stichting BOE is op zoek naar
vrijwillige medewerkers. Daar
bij denken wij aan mensen die
voor ons kunnen rijden. Er is
een aanhangwagen. Op het
moment heeft de stichting,
gezien de auto die wij
gebruikten de APK niet heeft
doorstaan, geen eigen vervoer
meer. Mensen die kunnen
sjouwen. Verder mensen voor
in de winkel maar ook mensen
die, al dan niet eenmalig of op
afroep, technische klusjes
kunnen. Voorbeeld: het elektra
in de loods doet het niet en er
wordt maar niet gevonden
waar de oorzaak ligt. Stichting
BOE wil ook het oppakken van
evenementen weer nieuw
leven in blazen. Ook daarbij
zijn mensen met organisatie
talent meer dan welkom.
Mensen met ideeën voor
evenementjes zijn ook meer
dan welkom. Heeft u een
idee, wilt u op wat voor wijze
dan ook meehelpen stuurt u
dan een mail of what s app
(0637195446) naar
info@buildingoneducation.org.
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