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Op zaterdag 2 april werd het volgende stukje op de Facebook pagina van Building On Education
geplaatst:
Afgelopen februari waren Christina Schaap en Edmee Maria op vakantie in Gambia. Een bezoek aan
de school mocht niet ontbreken. Inmiddels is Edmee Maria gisteravond opnieuw in Gambia
gearriveerd. Vandaag ontmoette zij Abdul Karim Newland. Edmee had een grote verrassing bij zich:
Christina had Edmee een bedrag in Euro's meegegeven, groot genoeg om vandaag al verder te gaan
met bouwen van de kleuterschool. Geweldig blij zijn wij hier mee! Christina namens de onderwijzers
en kinderen van Janetschool in Bakoteh heel erg bedankt! Edmee: voor het brengen van de donatie,
namens onderwijzers en kinderen: heel erg bedankt!

Edmee Maria met Abdul terwijl zij het
geld overhandigd (2-4-2015)

Christina, Edmee, Abdul en
schoolkinderen (Jan. 2015)

Dit mooie stukje kreeg zondag 3 april een vervolg en wel door het volgende berichtje: Zojuist een
telefoontje van Abdul Newland vanuit Gambia ontvangen. Hij was op school: de bouwvakkers zijn
druk bezig! Na ontvangst van de donatie van Christina is er meteen materiaal aangeschaft . Er wordt
doorgewerkt, dus ook vandaag op zondag! Weer een stapje dichterbij een mooie kleuterschool.
Aankomende vrijdag zijn alle ouders op school uitgenodigd. Abdul zal dan uitleg gaan geven over de
bouw en de verhuizing van de kleuters in het nieuwe schooljaar. We hopen dat het allemaal op tijd af
komt. De komende weken zal er nog hard gewerkt moeten worden, zowel daar als hier in Nederland.
Want we zijn er nog niet. Een bedrag van 75.000 tot 80.000 dalasis is nodig om de school helemaal af
te krijgen. (rond de 2000 euro). Een fiks bedrag voor de mense n daar en voor stichting Building On
Education is het ook een fors bedrag! MAAR LET GOED OP WE GAAN HIER IETS AAN DOEN!
Te beginnen op 15 mei, zanger Henk van Kuijk treedt dan op.

Huiskamerconcert voor kleuterschool Gambia
De Helderse Stichting Building on Education organiseert regelmatig huiskamerconcerten ten
behoeve van twee basisscholen in Gambia en Sierra Leone. Momenteel wordt er gebouwd
aan een kleuterafdeling voor de school in Gambia. Op vrijdag 15 mei treedt – zoals elk jaar –
de Helderse Troubadour Henk van Kuijk op, met zijn serieuze en komische liederen en
verhalen.
Natuurlijk laat hij ook het publiek zo nu en dan meezingen. Bijzonder is dit jaar de Helderse
première van zijn Engelse vertaling van “De Nozem en de Non”, een grote hit van Cornelis
Vreeswijk uit 1966 (nog steeds in de Top -2000). Onlangs bracht Henk de Engelse versie
voor het eerst op AmsterdamFM, live.
Na afloop is er een open podium. Iedereen die wil kan hier een lied, gedicht of verhaal
brengen. Het optreden vindt plaats in de Pastorie van de Petrus en Pauluskerk aan de
Kerkgracht en begint om 20.00 uur. Inloop is om 19.30 uur. De entree is 10 euro. De hele
opbrengst gaat naar het project. De ramen, muren en dak van de kleuterafdeling moeten af.
Reserveren kan via mail info@buildingoneducation.org en telefoon
0659307831/0659092550. Kaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij de Kringloop Voor
Onderwijs aan de Sluisdijkstraat 135. Kaarten aan de deur vanaf 19.15 uur.

Henk van Kuijk

De school in Siërra Leone is weer open. Heel voorzichtig zijn de
eerste kinderen weer aanwezig. Veel ouders zijn nog bang voor
besmetting met de vreselijke ziekte Ebola dus het is nog zeer rustig
op school, een aantal ouders houdt de kinderen nog thuis. Negen
maanden is de school, op last van de regering gesloten geweest. De
strijd tegen Ebola heeft lang geduurd en helemaal veilig is de situatie
nog niet. Daarom komt er dagelijks een Ebola preventie team de
kinderen en docenten controleren op besmetting. Een eis van deze
preventie teams is een goed af te sluiten omheining om het
schoolterrein. 's Morgens bij aanvang en 's middags bij het verlaten
van de school wordt iedereen gecontroleerd. Overdag moet er door
het afsluiten van het terrein geen besmetting van buiten de school
kunnen plaatsvinden. Bijna was de opening van de school niet
doorgegaan: de school had geen goede omheining. Op 6 april kreeg
Marjolein het bericht dat er 2 miljoen nodig was voor het plaatsen
van een hek. Gelukkig betrof het 2 miljoen SLL en geen Euro's! Dr ie
dagen later stond na een oproep op Facebook de teller op €450,-- ,
precies gelijk aan 2 miljoen SLL ! Het geld is op donderdag 9 april
naar Siërra Leone overgemaakt en dinsdag 14 april kon de school
alsnog open. Een echt wonder, iedere keer weer blijke n er toch nog
mensen te zijn die iets voor een kind ver hier vandaan over hebben.
Terugblik: foto:2012, ministerie van onderwijs, de benodigde
documenten voor het starten van een school worden getekend.


Ook het verkrijgen van stromend water en een mooie kraan bij de toiletten van de school in
Gambia was een maand daarvoor na een oproep op Facebook gerealiseerd. Tot twee keer toe
zo'n succesvolle actie is hartverwarmend.
De toiletten hebben nu een kraan en ook de w.c.'s zelf gaan gerenoveerd worden. De heer
Starrenburg heeft zich tot doel gesteld in die renovatie te voorzien. Bij het zien van de
deplorabele staat waarin de toiletten verkeerden besloot hij te helpen. Het dak zal worden
gerepareerd, de w.c.'s worden betegeld en er komen mooie stevige ijzeren deuren in. De deuren
zijn inmiddels in de maak en we kijken uit naar de eerste foto's.
Heel veel goed nieuws dus!
Toch zijn er ook zaken die zorgen geven. De K.V.O (kringloop voor onderwijs) loopt sinds half
februari slecht. Eerst lag in februari de Sluisdijkstraat gedurende twee weken open i.v.m.
vervanging van de riolering en aansluitend begonnen de werkzaamheden voor een rotonde aan
de Ruyghweg. Er komen sindsdien nauwelijks klanten. Treffend waren de woorden van een
klant : het is dat ik een Helderse jongen ben die in deze buurt ooit is opgegroeid dus ik ken alle
sluiproutes maar voor ieder ander is het zo goed als onmogelijk deze winkel te bereiken! Na een
heel moeilijke start in december 2013 begon de winkel eind november 2014 eindelijk een beetje
te lopen. En dan nu dit! We hebben de winkel nodig omdat de opslag achter de winkel gebruikt
wordt voor de hulpgoederen. Een keuze is er niet. Geld om een loods te huren is er niet . Als we
kostendekkend zouden draaien zou dat vooralsnog voldoende zijn. Maar zelfs dat lukt al enkele
weken niet. Dit moet niet al te lang meer duren, de (financiële) rek gaat eruit! Vaste lasten gaan
gewoon door, we hebben super vriendelijke hardwerkende enthousiaste vrijwilligers, kortom
WE DOEN ONS BEST!! Wilt U ons helpen door in uw omgeving nog meer reclame te maken
voor onze gezellige winkel dan dat u waarschijnlijk al deed?
WIJ GAAN ERVOOR!! U OOK?
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