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Extra nieuwsbrief.
De schade door de storm toegebracht heeft een hoop hier in Nederland te weeg gebracht.
Diverse krantenartikelen door de Helderse krant. En een bezoek van een cameraploeg van
SBS6, ’s avonds was er een uitzending in hart van Nederland. Voor hen die de uitzending niet
gezien hebben kan er op you tube op het video kanaal van Marjolein Bremer of via een link
vanaf de website www.buildingoneducation.org eens naar worden gekeken. De artikelen van
de Helderse krant staan uiteraard ook op de website.
Hartverwarmende reacties vanuit diverse hoeken van Nederland. Van garagebedrijf
autoservice-Rinus Kuik uit Amersfoort heeft de school prachtig meubilair mogen ontvangen.
Mevrouw Mary Buurmans uit Roosendaal stuurde een berichtje dat er een schoolbord klaar
stond. Stichting Goods for Gambia uit Hoogeveen draagt zorg voor het ophalen van het
materiaal, wat inmiddels voor een deel al is gebeurd. Van Renate Wiggers van stichting
Goods for Gambia kreeg Marjolein de volgende mail:

“ Hallo Marjolein,
Nou, gisteren hebben de mannen het schoolmeubilair opgehaald, mooi spul!! Zat ook nog een leuk
speeltoestel bij en andere onderwijsspullen.
Totaal waren het 91 tafels, 115 stoelen en nog 5 diversen.
Al met al kwamen we op 22 m3. Alles staat al mooi gestickerd klaar voor verzending.
Ik heb de facturen vast voor je klaargemaakt ik voeg ze bij deze mail bij.
Het schoolbord uit Roosendaal willen wij wel voor je meenemen, dat zullen we dan met de volgende
container meesturen.
Geef het adres en tel.nr. maar door dan nemen we het mee als we onze ronde door Nederland gaan doen.
Ik hoor het wel.”

Gelukkig was er 8 september ook al een container gearriveerd met schoolmeubilair. Dit
meubilair was eigenlijk bedoelt ter vervanging van totaal versleten kleuter meubilair en
de hoogste twee groepen van de school. Voorlopig zullen deze kinderen nog op hun oude
meubeltjes blijven zitten en zal dit meubilair nu ter vervanging van het verwoeste meubilair
worden gebruikt.
Donaties: spontane donaties druppelen binnen. Er is reeds 1500 euro overgemaakt. Met dit
geld is er begin gemaakt met de herbouw. Het is bij lange na niet genoeg. De schatting van
het aanschaffen van golfplaat is ongeveer 90.000 dalasis, een kleine 1900 euro. De bouw
ligt nu stil omdat het geld op is.
Er is een gezellige braderie geweest die zo’n 140,- heeft opgeleverd.

Fancy fair: Vanuit het Leger des Heils
aan de Vismarkt kwam het idee voor
een fancyfair. De medewerkers van de
Kringloop Voor Onderwijs en de
mensen van het leger des Heils gaan
dit samen organiseren. Het zal
plaatsvinden op 1 oktober 2016.
Wij zijn nog op zoek naar mooie
prijzen voor het rad van fortuin.
Mochten er onder de lezers van deze
mail winkeliers zijn of heeft u zelf
misschien nog iets nieuws thuis staan
wat u ter beschikking wilt stellen
hiervoor.
U kunt het inleveren bij de Kringloop
Voor Onderwijs aan de Sluisdijkstraat
135.
Ook voor de fancyfair zelf zijn wij nog
op zoek naar mooie spulletjes.

Gezondheid
schooldirecteur:
De heer Newland is verleden
week opgenomen met
hartklachten. Een extra
probleem en opnieuw een forse
aderlating voor onze stichting,
ziekenhuis en medicijnen zijn
door ons betaald. We hebben
een gezonde directeur nodig,
zonder zijn bezielende leiding
zou de school nooit zo
fantastisch gegroeid zijn als nu.
De school staat qua onderwijs
niveau aan de top in het
betreffende district. De
onderwijsinspectie is iedere keer
weer vol lof! Gelukkig is hij aan
de beterende hand en weer
thuis. Hij met nog veel rusten en
heeft nog steeds last van een te
hoge bloeddruk. Dat baart
zorgen. Veel van de stress wordt
veroorzaakt door het feit dat er
geen geld is om op tijd de
lokalen gebruiksklaar te krijgen.

Crowdfunding:
Sinds 13 september staat er een
oproep op de online donatie pagina
www.doneeractie.nl Zoek onder
onderwijs en u treft onze school aan.
Er kan middels een doneerknop
online direct via een ideal betaling
geld gestort worden. Deze actie
loopt door tot 1 januari 2017. We
streven naar een bedrag van 15.000
euro. Een bedrag niet alleen nodig
voor herbouw van de lokalen, ook
herstel van de daken van de
toiletgebouwen (hier waren stukken
golfplaat opgewaaid) en de kosten
van het containerbedrijf voor het
verschepen van meubilair, voor het
huren van een vrachtwagen om de
meubeltjes weer vanaf het
afhaaladres in Gambia naar de
school te brengen,
schoonmaakpersoneel die de klassen
en meubels pico bello in orde maken
en uiteraard de diverse altijd
onverwachte ‘nooit aan gedacht!’
kosten.

Klik op het plaatje hier naast om
rechtstreeks naar de actie te gaan!

Eigen wagen:
Sinds enkele weken is de stichting in het bezit van een eigen wagen. Waar
voorheen constant gezocht moest worden naar een vrijwilliger met auto
met trekhaak hebben wij nu onze eigen auto. De oude aanhangwagen is
voorzien van nieuwe verlichting en zal ook nog een nieuwe bodem krijgen.
We danken de gulle gevers de heer en mevrouw Loes en Steef Starrenburg
voor deze geweldige donatie. Vanaf nu kunnen ook wij woningen
leegruimen en veegvrij opleveren!
Kortom : hoewel het momenteel een stressvolle droevige periode is, een
periode met tegenslagen , er zijn af en toe juweeltjes van momenten die
ons de moed geven het er niet te bij laten zitten!

Donderdag 15-09-2016 moest er een aanbetaling van 500 euro worden
gedaan en met het afgeven van het paspoort van de heer van Newland als
onderpand lukt het hopelijk bij de plaatselijke golfplatenleverancier in
Gambia alvast golfplaat te verkrijgen zodat we in ieder geval de lokalen
voor maandag 19 september gebruiksklaar kunnen krijgen..
De stichting heeft geen geld meer. Wij hopen vooralsnog op de doneer
actie.
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