Nieuwsbrief 11 juli 2014

Onze Elianne is getrouwd met haar Denzel !
Mevrouw en meneer Sadio van harte gefeliciteerd.
Medewerkster Elianne de Vlieger is 15 mei 2014 getrouwd met
Denzel Sadio. Elianne besloot in 2012 na een verblijf in Gambia,
waar zij o.a. de school bezocht, via Dakar (Senegal) naar Kaap
Verdië te gaan. Tijdens een kerkbezoek bij de tussenstop ontmoette
zij Denzel Sadio . Het stel is inmiddels verhuisd naar België. Elianne
verzorgde de nieuwsbrieven en dat deed zij supergoed! Helaas gaat
dat nu niet meer en zal Marjolein voorlopig een poging doen dit te
verzorgen. We bedanken Elianne voor al het werk dat zij voor de
stichting heeft verricht.

ATLETIEK: Wandifa Sanneh is begin april naar Nederland gekomen
op uitnodiging van Building On Education en Hans Schouten,
atletiektrainer bij Trias Heiloo. Wandifa werd tijdelijk lid van Trias
en heeft heel mooie tijden gelopen. Hij bleek inderdaad een
talentvolle loper. Met een tijd van 47.95 op de 400 m. staat hij
bovenaan in de ranglijst 2014 A junioren atletiek in Nederland, nog
0.20 sec. verwijderd van de limiet voor Eugene
(wereldkampioenschappen Atletiek, die van 22-27 juli 2014 in
Eugene, USA worden gehouden). Helaas raakte hij geblesseerd, een
veel voorkomende hamstring blessure, en moest hij voor 3 juli terug
naar Gambia i.v.m. het verlopen van zijn visum.

------------------------------------------------------------------------------------Reggae.
Tot twee keer toe is het visum voor de zanger Abdul
Selassie afgewezen. De redenen zijn onduidelijk, hij is al
diverse keren in Nederland geweest en altijd teruggegaan
naar Gambia. Het zal zeker nog wel een keer lukken, en
het ons beloofde optreden houden we vast wel tegoed.
U kunt hem wèl bekijken op You Tube ! (Onder zijn naam
maar ook op filmpjes van restaurant Ali Baba Garden)

Over: boeken, voedsel voor de hersenen en over
voedsel voor de liefhebber van de Building keuken!
De afgelopen maanden heeft medewerker Brian
Bremer weer enorme hoeveelheden boeken
geleverd. De fundering van de bibliotheek in
Gambia is klaar er kan worden gebouwd maar de
meest belangrijke fundering ligt nog in de loods in
Den Helder: diverse dozen met Engels en
Franstalige kinderboeken liggen nog op transpoort
te wachten. De inkomsten van de Kringloopwinkel
aan de Sluisdijkstraat zijn niet toereikend! Er
komen dus weer nieuwe activiteiten waaronder
een heerlijk diner…De exacte datum hoort u
binnenkort in een aparte nieuws- cq
uitnodigingsbrief.

