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Het heeft even geduurd maar dan is daar toch eindelijk weer een nieuwsbrief.

Sierra Leone:
Projectleider Abdul Karim Newland is in januari vier weken naar Makeni in Sierra Leone geweest om de
school te bezoeken, les te geven, gesprekken met ouders, leerlingen en onderwijzers en om onderwijzers
bij te scholen.
Na de vreselijke periode van sluiting door de Ebola uitbraak draait de school nu weer op volle toeren. De
school draait goed, zo goed zelfs dat er inmiddels ruimte te kort is. ‘Grade six ’ krijgt nu buiten les. In april
begint de regentijd en er zal een oplossing gevonden moeten worden. De komende weken zal er aandacht
besteed moeten worden aan dit probleem. Een bedrag van €5000,-- is zeker nodig de school te kunnen
uitbreiden (bouw en verscheping van meubilair). Diverse activiteiten zullen worden ontplooid de
aankomende tijd. Heeft u nog ideeën om geld in te zamelen met uw bedrijf, school, vereniging, stichting,
kerk ? Laat het stichting Building On Education weten! Van de activiteiten van onze kant uit zult u zeker op
de hoogte worden gehouden.

Gambia:
De school in Gambia loopt heel erg goed. Vanaf september zijn er twee brugklassen druk aan het werk.
Begin april hoopt de school in het bijzijn van Brian Bremer, leverancier van zo goed als alle boeken, de
nieuwe bibliotheek te openen. Via het Nederlandse consulaat heeft de heer Newland ook nog een forse
lading Engelstalige boeken geschonken gekregen. Heel erg blij met deze mooie voorraad boeken.

Ramen en deuren:
Al een poosje zijn de ramen en deuren voor de nieuwe lokalen en de bibliotheek klaar. Ze zijn
mooi geworden. Keurig laswerk! Maar door het overlijden van de aannemer moesten we op zoek
naar een ander om de boel te plaatsen. Helaas : weer nieuwe kosten! Rond de 120 euro per lokaal
zijn we zeker kwijt om alles keurig te bevestigen. Op facebook is hiervoor reeds actie gevoerd en
Debbie Dennissen uit Arnhem heeft op haar werk en in haar vriendenkring actie gevoerd. Met als
grandioos resultaat dat in ieder geval voor één ruimte de boel afgemaakt kan worden.

Bezoek aan de school van uit Nederland:
Het is altijd fantastisch als mensen uit Nederland de school in Gambia bezoeken. In
november hadden Marjolein Bremer en medewerker Ria Groeneweg, op route in de stad
Serrekunda, Debbie Dennissen ontmoet. Debbie nam in februari contact op met
Marjolein: zij ging weer naar Gambia. Zij heeft inmiddels de school bezocht en is laaiend
enthousiast. Met eigen ogen heeft zij kunnen zien hoe hard er gewerkt wordt en zij heeft
de sfeer op school kunnen ‘proeven’. En die sfeer was goed, want inmiddels zijn er via
Debbie twee kindjes op de nursery.

y geplaatst!
Een beetje verlegen, een beetje onwennig nog, de uniformpjes moeten nog
worden aangemeten
Welkom
‘kindjes
van Debbie’!
maar
ze zijn
op school!
Hier in de pauze op dag één, hun ‘tapalapa ‘ in een krantenpapiertje (soort
stokbrood, met voedzame vulling van veelal bonen met beetje kip of vis ) stevig vast , zodat de
lessen straks weer met een goed gevulde maag kunnen worden gevolgd.

Ook Isabel Schouten uit Alkmaar bezocht de school. Zij bracht prachtige voetbaltenues van sportclub
Kolping Boys uit Alkmaar met zich mee. Daan en Jolanda Blankendaal waren hier de gevers van.
Fantastisch! Heel erg bedankt, de kinderen zijn dolenthousiast!

Container:
Wij krijgen vaak mooie spullen, van schoolbord tot kast, tafel en stoel tot gum, potlood , boeken en
puntenslijpers. Daar zijn we altijd heel blij mee!
Voor het verschepen van de hulpgoederen is altijd veel geld nodig. We hebben een fantastische
vervoerder, stichting Goods for Gambia verzorgt alles tot in de puntjes en zijn niet duur. Toch is het
verschepen van de hulpgoederen altijd weer een forse aanslag op het toch al zo kleine budget van onze
stichting. Wij vragen u dan ook, af en toe behalve het doneren van spullen ook eens te doneren in de
vorm van geld ter bekostiging van het vervoer.

Bij het ophalen van de tafels en stoelen!

Het gaat goed met de scholen. Het onderwijs staat ondanks de beperkte middelen op hoog
niveau. Behalve in Gambia hebben we in Sierra Leone ook bezoek gehad vanuit Den Helder. De
heer Kamara uit Den Helder was in zijn geboorteland en heeft de school in Makeni bezocht. Hij
was erg onder de indruk. De school zag er keurig uit ! We mogen trots zijn op alle mensen die hier
in Nederland aan hebben meegeholpen: de mensen van de kringloopwinkel, de mensen die
benefiet optredens en diners hebben mogelijk gemaakt, alle mensen die spontaan geld
doneerden. U kunt er van zijn verzekerd dat elke cent goed is besteed. De school in Makeni doet
het goed en puilt uit! Ook daar zal bijgebouwd moeten worden. Kortom er is nog veel werk aan
de winkel, we zijn er nog lang niet maar we mogen met zijn allen trots en blij zijn met de
behaalde resultaten!

Het maken van de omheining om de school in Makeni.
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