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Na het akelige nieuws van de stormschade is er veel op gang gekomen. Diverse
particulieren doneerden, vrij snel was er zo’n 1500 euro binnen. Er werd begonnen met
puinruimen .
Een plaatselijk timmerbedrijfje was bereid het noodzakelijke hout op krediet te leveren.
De school begon weer op 19 september en drie lokalen konden al weer in gebruik worden
genomen! Wel lastig was dat al het meubilair kapot was maar met wat passen en meten
en gebruik van oud meubilair van lagere groepen kon de school toch van start.
Naar verwachting komt de container met nieuw meubilair half oktober aan in de haven
van Banjul.

Benefiet fancyfair.
Het Leger des Heils aan de Vismarkt
in Den Helder heeft een zeer
succesvolle fancy fair georganiseerd,
een bedrag van maar liefst 2090
euro is er afgelopen zaterdag 1
oktober binnen gekomen! Heel erg
blij zijn wij hier in Nederland en zo
ook personeel en schoolkinderen in
Gambia! Een enorm bedrag, maar
liefst één vijfde van het benodigde
bedrag. Met het geld van donaties
staat de teller nu op 3590 euro!

Een nieuw benefiet evenement staat
op de agenda want we zijn er nog
niet, zeker een 6000 euro is nog
nodig om alles weer op de rail te
krijgen.
Let u dus goed op uw mail,
binnenkort hoort u hier meer over!.

Vlak na de verwoestende storm
kreeg de school, geheel
onverwacht bezoek van twee
mensen uit Nederland. De,
oorspronkelijk uit Griekenland
afkomstige leraar Grieks en sinds
2012 in Nederland woonachtige,
Kosmas en zijn vriend Peter. Zij
waren voor het eerst op vakantie
in Gambia en bezochten de school.
Een taxichauffeur bracht hen, op
hun verzoek, langs een school. Dat
werd dus de verwoeste
Janetschool. Hen is gevraagd hun
bevindingen op papier te zetten.
Ook stuurden zij Marjolein foto’s
van hoe de lokalen erbij lagen.
Toen Marjolein de foto’s kreeg was
zij al blij te zien hoe keurig alle
troep van de stormschade was
opgeruimd maar de beide heren
zagen het niet rooskleurig in: de
week daarna moesten de lessen
weer beginnen en zij dachten dat
het nooit zou lukken op tijd weer
met de school van start te gaan.
Maar het tegendeel bleek: kei en
keihard is er gewerkt en maandag
s ging de school gewoon weer van
start. Uiteraard is nog lang niet
alles af en wordt er nog steeds
gewerkt. De op krediet geleverde
materialen zijn nog lang niet
afbetaald.

Hieronder treft u een ingezonden stukje van de bezoekers aan Janet school.

'' Afgelopen september zijn we voor het eerst naar Afrika geweest. Het
was een wens welke we allebei hadden gezien we nooit in dit continent
waren geweest. We hebben gekozen voor Gambia want, na een
onderzoek is het gebleken dat best veilig en een beetje verwesters is.
Goed om mee te beginnen! Achteraf denken we dat het een
overweldigend ervaring was en we hebben er zeker geen spijt van. Veel
gezien en meegemaakt en we hebben het gevoel dat we in een andere
wereld waren beland hoewel dat eigenlijk letterlijk ook zo was.
Halverwege onze vakantie ontstond het idee om een school te bezoeken
gezien ik ook als leraar werk bij het voortgezet onderwijs. We hebben
op een lokale markt schriften, potloden, gummen en veel meer gekocht
en hebben aan onze taxichauffeur gevraagd om ons naar een
willekeurige school te brengen waarvan hij wist dat zij de spulletjes
goed konden gebruiken. Zodoende zijn we bij de Janetschool in Bakoteh
terecht gekomen. Wat we daar hebben aangetroffen was letterlijk te
gek voor woorden. Het hele dak was weggewaaid wegens een storm
een paar dagen eerder. Het ergste was dat de school in minder dan een
week weer open moest gaan maar geld voor het plaatsten van een
nieuw dak was er niet. Het betreft een privé school onder de leiding van
meneer Abdul Karim Newland, een erg betrokken man die zijn ziel heeft
voor het onderwijs van de kinderen. Echter is er ook veel hulp
aangeboden vanuit Nederland en met name door mevrouw Marjolein
Bremer en haar waardevolle inzet. Nadat wij dit hebben gezien en
ervaren zijn we meer dan besloten om werkelijk in actie te komen en
deze school op een actieve manier te ondersteunen. Iedereen kan een
bananen doos met schoolartikelen opsturen want de kosten zijn slechts
€7 of een kind sponsoren met slechts €12,50,- per maand. Wat een
potlood, gum of schrift al niet kan doen voor één kind is
onbeschrijfelijk, zelfs voor zo iets kleins zijn ze ongelooflijk dankbaar en
blij! Een donatie aan Building on Education is zeker meer dan de moeite
waard gezien we nu allemaal weten waar ons geld terecht komt. Na al
deze belevenissen kan ik één ding aan iedereen verzekeren; wat voor
ons vanzelfsprekend is, is in Gambia en op de Janetschool een kwestie
van luxe.''
Warme Groet,
Kosmas en Peter


Herstel van de heer Newland.
De heer Newland heeft inmiddels wat meer werk uit handen gegeven. Probeert af en
toe wat meer afstand te nemen en gaat s middags naar huis om te rusten. Hij maakt
het goed.
Herstel van de heer André Boumbaly.
Na het ongeluk waar onze medewerker André Boumbaly bij gewond raakte gaat het
nu, diverse operaties verder, goed met hem. Traplopen en fietsen, lang staan of lang
zitten gaat allemaal nog erg moeilijk. Tillen mag hij niet . Met name het linkerbeen
en de rug blijft hij pijn houden. Maar zoals altijd blijft hij optimistisch en traint hij
zijn lichaam door bijna elke dag van zijn woning in Nieuw Den Helder naar de
kringloopwinkel in de Sluisdijkstraat te lopen. Na een rust, een kopje koffie en een
praatje loopt hij dan weer terug. Het ziet er niet naar uit dat hij zijn werkzaamheden
als kok ooit zal kunnen hervatten. Zijn moed en doorzettingsvermogen wordt
bewonderd!


Sierra Leone
Door alle toestanden in Gambia is de school in Makeni wat minder onder de aandacht
geweest. De school draait goed. Het is een kleine school en langzamerhand moet er
worden uitgebreid. De eerste twee leerlingen die drie jaar geleden de school betraden
doen het erg goed en zijn een voorbeeld voor de hele school. Hun leventje is niet
makkelijk, hun moeder is overleden en vader is uit beeld. Maar terwijl deze
nieuwsbrief wordt geschreven worden er nieuwe sokken en schoenen voor de
uitmuntende leerlingen gekocht en nieuwe uniformen aangemeten. Fantastisch dat
dankzij de sponsor uit Nederland dit mogelijk is gemaakt! De oma van deze tweeling
is geweldig trots en dankbaar! De jongens hebben een pracht kans gekregen en met
beide handen aangepakt!
Later dan gepland gaat onze stichting, na herstel van de stormschade in Gambia, zich
de komende tijd vooral ook richten op de school in Makeni. Minimaal drie nieuwe
lokalen zijn er nodig en er zal gespaard moeten worden voor de kosten van
verscheping van schoolmeubilair. Het is nog wat zoeken naar de juiste verscheper .
Verschillende mogelijkheden worden onderzocht, slechts één keer eerder hebben wij
een container naar Sierra Leone doen gaan en dat is niet geheel vlekkeloos verlopen.
Contacten worden gelegd en offertes gevraagd. Ook is het lastig een goed contact in
Freetown te vinden, het beste blijft toch altijd nog zelf aanwezig te zijn als een
container aankomt. Kortom, er is nog een hoop werk aan de winkel.

Een verrassing! Voetbalclub SV Olyphia uit Noordwolde heeft alle
trainingspakken en shirtjes gedoneerd aan de stichting. De heer Epo Veenstra
uit Noordwolde kwam de kleding persoonlijk brengen. Met de eerstvolgende
container eind november gaat deze donatie richting Gambia. Wat ontzettend
leuk om straks al die kleine voetballertjes in nieuwe tenue’s te mogen zien!
Heel hartelijk dank hiervoor !
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