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Het is weer de hoogste tijd u op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen!
Op 29 november hebben we weer van een super gezellig diner genoten. De sfeer
zat er goed in, veel nieuwe gezichten. Het eten was heerlijk en een aantal mensen
heeft zich ook nog aan een dansje gewaagd. We zijn hartstikke blij met de hulp van
Rina en Lijsje die de gasten op tijd van eten en drinken voorzagen.Tijdens het eten
rustige achtergrondmuziek van de kora uit Mali, en daarna heerlijke dansmuziek uit
diverse Afrikaanse en Caribische gebieden. De stichting is de heer Sjoerd Oudijk
heel erg dankbaar voor het aanbieden van de ruimte in voormalig restaurant d'Oude
Tijden. De avond heeft, na aftrek van de kosten, een bedrag van €340,-opgebracht. Verder heeft er zich een sponsorouder gemeld voor maar liefst drie
kinderen, waar we echt heel erg blij mee zijn. Het geld van de avond is aangewend
om een start te maken met de bouw van de kleuterschool. Op dit moment is Hans
Schouten, die ook aanwezig was bij het benefietdiner, in Gambia. Hij heeft een
geldbedrag voor de nurseryschool meegenomen en zal dit aan de heer Newland
overhandigen. Ook zal hij foto's maken van de werkzaamheden. Hans is op dit
moment ook betrokken bij de bouw van een andere kleuterschool. Marjolein en
Hans hebben veel steun aan elkaar, overleggen en vergelijken prijzen, bespreken
alle problemen die het bouwen van een school in Afrika met zich mee kan brengen.
Samen staan we sterker!

mamadou diabaté, de koraspeler

Nieuws uit Amersfoort:
Onze medewerker (afdeling boeken
inkoop) Brian Bremer uit Amersfoort
kwam met ontzettend leuk nieuws. Zijn
woongroep organiseert ieder jaar een
kerstfair. De opbrengst is altijd voor een
goed doel. Dit jaar is stichting building on
education aan de beurt! Fantastisch! Er
wordt al hard gewerkt in Amersfoort en
Brian stuurde wat foto's van de spullen
van steigerhout die er al gemaakt zijn
voor de fair.

Kringloop Voor Onderwijs
De Kringloop aan de Sluisdijkstraat begint langzamerhand bekender te
worden in Den Helder. Er is een leuke groep vrijwilligers aan de gang. Ook
het afgelopen weekend is er hard gewerkt. Er zijn prachtige nieuwe
kledingrekken gemaakt door onze webmaster! Ja, inderdaad hij is van alle
markten thuis. Ria en Marjolein zijn aansluitend nog aardig wat uurtjes
bezig geweest alle kleding weer in te hangen. Het resultaat mag er zijn!

Op 12 oktober heerft Marjolein wat mogen vertellen over de onderwijsprojecten in
Evangeliecentrum het Anker te Den Helder. Aansluitend werd er een collecte gehouden voor de
werkzaamheden van stichting Building on Education. Heel blij zijn wij met de opbrengst uit de
collecte; een bedrag van €300,-- is hierbij opgehaald. Uit deze gelden zullen de salariskosten van
de nieuw aan te stellen godsdienstleraar worden bekostigd. Zoals al in een eerdere nieuwsbrief
vermeld wordt het van regeringwege verplicht gesteld een godsdienstleraar aan te stellen. Het is
in ieder geval verplicht een koranleraar aan te stellen. Wij hebben lang geprobeerd een neutrale
school te zijn waar ieder kind met wat voor godsdienstachtergrond dan ook zich veilig kon
voelen. Toen het er op aan kwam dat de school moest sluiten omdat er nog steeds geen
koranleraar aanwezig was is er uiteindelijk toch een leraar aangesteld. Het is toegestaan ook een
christelijke godsdienstleraar aan te stellen. Wij hebben dan ook besloten nog een docent aan te
stellen. Vanuit de gift kan in ieder geval een docent worden aangesteld en kunnen we een half
jaar vooruit! Heel dankbaar zijn wij hiermee.

Wij mogen u vertellen dat er twee nieuwe bestuursleden zijn gevonden. Mevrouw Marlies
van Dortmont zal het secretariaat op zich gaan nemen, mevrouw Ria Groenewegen zal de
functie van penningmeester gaan vervullen. Marlies heeft inmiddels al weer een mooie flyer
voor de winkel gemaakt. Ook Ria heeft er inmiddels al heel wat uurtjes op zitten en de
boekhouding keurig in de computer gezet, bonnetjes geordend en btw uitgerekend !
VRIJWILLIGERS WORDEN NIET BETAALD OMDAT ZIJ ONBETAALBAAR ZIJN!

Kerst in Siërra Leone
De school in Siërra Leone is in verband met de ebola nog
steeds gesloten. Vorig jaar had Marjolein in november een
koffer vol met kerstversieringen mee en werd het eerste
kerstfeest op 'ons' piepkleine schooltje groots gevierd. Wat
waren de kinderen blij met hun blikje juice, het eten en het
presentje: voor elk kind een klein teddybeertje. Half
november was kringloopmedewerker Jerry samen met
Jaycee (kleindochter van Marjolein) alle kerstkaarten aan
het sorteren. De mooiste kaarten liggen er nu weer in de
winkel zo ook een hele lading kerstversiering, boompjes,
lichtjes enz. En dan denken we aan het komend kerstfeest.
Wat voor kerstfeest zullen onze kinderen en onderwijzers in
Siërra Leone dit jaar hebben? De salarissen van de
onderwijzers zijn tot nu toe betaald, hoe het volgende
maand verder moet weten we niet. Hoe de kinderen het nu
thuis hebben, terug bij af: geen school en al helemaal geen
schoolkerstfeest, daar durven we niet eens over na te
denken. Zo véél bereikt en dan nu machteloos moeten
toezien is pijnlijk. Als u een bijdrage wil storten voor de
betaling van de onderwijzers, die nu niet uit de
ouderbijdrages kunnen worden betaald, kan dat o.v.v.
Siërra Leone/onderwijzers op IBAN NL80INGB0006030428
van stichting Building On Education.
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