Nieuwsbrief
28
15 sep 2015

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in Gambia. Diverse mensen uit Nederland zijn een kijkje bij de
school in aanbouw gaan nemen. Fijn was ook elke keer weer dat er mensen bereid waren te gaan kijken
bij de bouw, foto’s stuurden, ons op de hoogte hielden, geld voor de bouw voorschoten, geld van ons
vanuit Nederland meenamen (zodat er tegen een gunstige koers gewisseld kon worden), schenkingen
deden. Kortom: we zijn heel veel mensen dank verschuldigd!
Maar er staat dan nu ook iets moois! Op dit moment worden de nieuwe lokalen gewit en maandag
aanstaande kunnen de deuren van de secondary school alvast open. De kleuters moeten nog heel even
geduld hebben, hun klaslokaaltjes zijn nog niet klaar. Gelukkig kunnen zij toch nog wat langer in hun
huidige onderkomen blijven en wordt er rustig verder gewerkt.

Foto’s: de heer Bob Hagers. Afgelopen juni was Bob ter plaatse, behalve dat Bob met eigen ogen
heeft kunnen zien hoe hard er gewerkt werd heeft hij de school ook geholpen door tegen een zeer
gunstige koers Dalasis te verstrekken.

Schenking Elkerlyc school
We hebben wederom een schenking in de vorm van mooi schoolmeubilair mogen ontvangen van de
Elkerlycschool uit Leiderdorp . Eerder werden er drie klaslokalen van de school in Makeni te Sierra Leone
geheel ingericht met meubilair van deze school. Afgelopen dinsdag zijn Marjolein en Steef Starrenburg
met een busje richting Leiderdorp vertrokken om de spullen op te halen. Met groot inzicht (trots op zich
zelf: ‘we hadden wel verhuizers kunnen worden’) is het busje helemaal volgestouwd en ’s avonds konden
zij moe maar voldaan de mooiste meubeltjes in de opslag zetten. Ontzettend leuk was de spontane hulp
van Frank van de Neut, een ouder van een leerling. Een boekenrek dat echt niet meer in het busje paste
bleef achter in Leiderdorp. Donderdag daarna heeft Frank het gedemonteerd en in zijn auto gelegd: hij
komt oorspronkelijk uit Alkmaar en komt daar nog regelmatig. Het rek zal bij Hans Schouten in Alkmaar
worden afgeleverd. Hans werkt aan de bouw van een kleuterschool in Marakissa te Gambia en
regelmatig zijn er contacten over en weer. Want regelmatig zijn er grote en kleine probleempjes die
moeten worden opgelost. En kunnen we elkaar adviseren, steunen, elkaars projecten bezoeken en
verslag uitbrengen. En daar hoort dus ook het in ontvangst nemen van een boekenrek bij!

Markten
Op 5 september hebben Marjolein en Christa op de wijkmanifestatie in de Schooten gestaan met een
kraam vol leuke spullen uit de Kringloop Voor Onderwijs. Verder lag er natuurlijk voorlichtingmateriaal
van onze stichting en de huidige actie het inzamelen van geld voor het verschepen van meubels. Christa
en Marjolein kennen elkaar vanuit Gambia, Christa woont op Goeree Overflakkee maar een dagje helpen
in Den Helder draait zij haar hand niet voor om! Het was een winderige natte maar heel gezellige dag.
De volgende dag stonden Loes en Steef Starrenburg met een kraam vol mooie spullen en foldermateriaal
op de markt van Zomerdromen. Loes verstaat de kunst een eenvoudige marktkraam tot een juweeltje
om te toveren, de kraam was een genot voor het oog.

Zomerdromen

Wijkmanifestatie de Schooten

Collectebus
Helaas was de collectebus voor de kosten van de container gestolen vanuit de kringloopwinkel. Een
spontane collecte tijdens een samenkomst van het Leger des Heils bracht daags na de diefstal een bedrag
van maar liefst 200 euro op! Een collectebus in de Golfstroom, een collectebus bij sportschool Rik Niks,
een collectebus die rond ging onder buren in een flatgebouw in Den Helder, leverde totaal ook nog eens
150 euro op. Twee collectebussen staan nu nog in een gelegenheid in Schagen en in een restaurant in
Slooten en een bedrijf in Hoorn. In de winkel aan de Sluisdijkstraat zijn nog bussen voorradig dus mocht u
een weekje een bus bij u op de zaak neer willen zetten, u kunt altijd een bus ophalen (en brengen doen
we ook nog wel!)

Container
Omdat de kosten de pan uit rijzen is er besloten de schoolmeubels en andere hulpgoederen niet in één
keer te verschepen. Op zaterdag 12 september zijn er vier schoolborden, dozen met boeken, schriften,
pennen, vier grote tafels en 16 stoelen opgehaald door stichting Goods for Gambia uit Hoogeveen. Wij
hopen dat alles rond 14 oktober in Gambia zal zijn.

De Kringloop aan de Sluisdijkstraat 135 is sinds twee weken afgifte punt voor pakketten geworden voor
de stichting Goods for Gambia. D.w.z. dat indien u een hulppakket aan personen in Gambia wilt versturen
dit pakket ingeleverd kan worden aan de Sluisdijkstraat. Ook kunt u via deze stichting de mensen
verrassen met een grote zak rijst. De eerste pakketten zijn inmiddels al ingeleverd en vandaag opgehaald
door de mensen van Goos for Gambia. Neemt u eens een kijkje op de website van deze stichting:
www.goodsforgambia.nl

Winkel perikelen
De maanden van een omzetdaling van meer dan 50% lijken voorbij. Gedurende de aanleg van de
rotonde hebben we een nare tijd doorgemaakt. Volgens de ambtenaren van de gemeente Den Helder
was de winkel normaal bereikbaar. De mening van de klanten en medewerkers van de winkel is daar
iets anders over! Gelukkig trekt de winkel weer meer klanten en lijken we er toch bovenop te komen.
Maar het organiseren van muziekavonden, collectes, spreken en veel, vooral veel, vertellen over de
fantastiche projecten blijft noodzakelijk! In het kader daarvan wordt er dan ook aankomende
donderdag 17 september weer een heerlijk diner georganiseerd. U heeft hier in een eerdere mail al
bericht over gehad. Het diner zal worden gehouden in de pastorie van de Petrus en Paulus kerk aan
de Kerkgracht. Een prachtige locatie waar we heel blij mee zijn. We hopen op een goede opkomst ! De
opbrengst van het diner is bestemd voor het verschepen van het school materiaal.

Vrijwilligers
De winkel heeft een fijne ploeg vrijwilligers, nieuwe mensen mochten wij welkom heten. Richard (34
jaar) kwam een week geleden spontaan de winkel in lopen en heeft de werkplaats met een noodgang
keurig her ingericht. Christine, 46 jaar, begon voorzichtig met twee ochtenden per week maar is nu
bijna dagelijks in de winkel te vinden. Tiny komt op dinsdagmiddag de winkel versterken, zij is dol op
brocante en heeft voor de kramen van 5 en 6 september de leukste spullen gesorteerd. Sophie is al
weer wat langer bij ons op de dinsdag en donderdagmiddag. Een dame die met een noodgang kan
opruimen. Overzicht houden en orde scheppen, een uitdaging in een kringloopwinkel! En dan zijn er
natuurlijk de oudgedienden zoals Huibertje op de vrijdagmiddag. Maar Huibertje kan het niet laten en
dus vinden we haar soms zo maar op een andere, extra, middag tussen de kledingrekken. Marianne is
specialist op het gebied van etalages en we krijgen dan ook veel complimenten van buurtbewoners.
Mike is all round, hij staat in de winkel maar timmert ook een vliering voor de kerstspullen (we groeien
uit ons jasje). Ria komt uit haar betaalde baan rechtstreeks de winkel in wandelen en soms vinden we
haar ‘s avonds of op zondagmiddag in het kantoortje waar ze de boekhouding keurig bijhoudt.
Mensen komen en gaan. We hebben afscheid moeten nemen van Ricardo die nu een baan heeft
gekregen bij de Spar in Noorderhaven. Ricardo was altijd trots op het feit dat hij zelf naar zijn werk kon
komen. Nu gaat hij met het personenvervoer maar een busrit is toch ook wel leuk.
Ook is Jan niet meer op de werkvloer . We willen Jan bedanken voor zijn inzet en met name het geduld
en aandacht waarmee hij met Ricardo aan het werk was. Helaas moest Jan vanwege privé
omstandigheden stoppen.
Naast de vaste ploeg vrijwilligers zijn er de afgelopen jaren ook mensen geweest die hand en
spandiensten verrichten of op afroepbasis hielpen. Sommigen van hen moesten door ziekte of andere
persoonlijke omstandigheden stoppen, anderen zijn er nog steeds en altijd bereid waar nodig in te
springen.
Dank aan allen!

Afgelopen week kreeg Marjolein foto's binnen van uit Sierra Leone. Erg leuk want het internet in de
omgeving van Makeni is beroerd en goede communicatie is vaak niet mogelijk. Er was een bezoeker met
een mobiele telefoon die foto's heeft gemaakt en later vanuit Freetown, waar het internet het beter doet,
opgestuurd.
Op de foto de tweeling Alhasan en Alhusyn. Zij waren twee jaar geleden de allereerste leerlingen van de
school en worden gesponsord vanuit Nederland. De jongens maken het goed. Als je de oude foto 's uit de
beginperiode ziet is het vooral goed te zien hoe groot ze zijn geworden! De foto is na schooltijd genomen
dus het schooluniform is al uit! Dat gaat na schooltijd meteen uit, het moet immers netjes blijven. De voeten
van de knullen zijn ook behoorlijk gegroeid, de schoolschoenen zijn te krap en worden dus ook gelijk
uitgegooid. Er zal binnenkort weer in nieuwe schoenen voor de mannetjes moeten worden voorzien. Ook dat
wordt door onze stichting geregeld.
Auntie K. is de dame die op het tafeltje zit en de directrice van de school. De school in Makeni draait leuk
en we komen nu al een lokaal te kort. Dat wordt weer een nieuwe actie! Heeft u nog een leuk idee om geld
in te zamelen? Een idee, anders dan een diner? Wij horen het graag!
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