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Eind september zijn er weer mensen uit Noord Holland gaan kijken bij de bouw van de
school in Bakoteh te Gambia.

De heer Starrenburg was een week in
Gambia. Blij verrast was hij te zien
hoe hard er het laatste half jaar is
gewerkt. Op zondag 29 september is
er de hele dag tot ’s avonds gewerkt.
De plaatselijke timmerman heeft
tijdelijke tafels en bankjes getimmerd
voor ‘grade 7’, dit in afwachting van
hun meubeltjes vanuit Nederland.
Grade 7 is het eerste jaar van de
bovenbouw, een soort brugklas dus.

Volgend jaar hopen we dan ook twee
lokalen grade 8 klaar te hebben, het
jaar daarop grade 9. Aansluitend
kunnen de kinderen dan naar de
highschool. Zondagochtend werden
de lokalen van het nieuwe gebouw
geschilderd, ‘s middags waren twee
dames en de directeur bezig met
vegen en dweilen.

Kinderen kwamen langs om hun
confectiemaat op te laten meten door de
kleermaker die op zijn trapnaaimachine
druk bezig was nieuwe schooluniformen te
maken. En toen was het zover!
Maandagochtend ging de bovenbouw van
start! Trots met hun nieuwe uniformen, de
meisjes , anders dan bij de onderbouw,
geen eenvoudig jurkje meer maar een
mooie bruine plooirok en een groene print
blouse en voor de jongens een bruine
pantalon met groen print overhemd. Een
duidelijk onderscheid met de ’kleintjes’.
Er staat een nieuw gebouw met drie lokalen
en een klein kantoortje voor de adjunct
directrice. Vooralsnog zit de bovenbouw (de
secondary school) in deze lokalen. In de
loop van het jaar zal er rustig aan worden
verder gebouwd, er komt een verdieping op
deze lokalen. Volgend jaar gaan dan
hopelijk de grote kinderen gebruik maken
van de lokalen op de eerste verdieping.
De kleuters zullen dan beneden komen te
zitten.

sponsorjongetje (zoon schoonmaakster)
op de achtergrond de adjunct directrice

Er zijn vier toiletten opgeknapt, alles is keurig betegeld, geverfd, het dak is
gerepareerd en er zijn twee extra toiletten bij gebouwd. De zes toiletten staan
achter de school op een keurig nieuw met beton geëgaliseerd vlak.
Verder is er een kleine tweekamerwoning gebouwd waar afgelopen donderdag de
nieuwe klusjesman annex nachtwaker met zijn vrouw en twee kindjes intrek
hebben genomen. De huidige nachtwaker is inmiddels ontslagen, jammer genoeg
bleek de man een ernstig alcohol probleem te hebben. We hopen een goede keuze
te hebben gemaakt met dit echtpaar. De man werkte als timmerman in een dorp
een half uur van Bakoteh vandaan. Hij is degene die het huidige meubilair heeft
gemaakt. Zijn vrouw zal toezichthoudster en schoonmaakster van de toiletten
worden. Er zijn twee kinderen, 1 kind van 5 jaar oud en een baby. Voor het meisje
van 5 zoekt de stichting momenteel een sponsor om het schoolgeld te kunnen
betalen. Op dit moment draait zij al mee op school, zij was nog niet eerder in haar
leventje naar school geweest.

De vrouw van de timmerman. de foto
is ‘s avonds genomen tijdens hun
verhuizing, Zij wonen nu gratis dus
de zorg van een aan de deur
kloppende landlord is voorbij.

Het nieuwe schoolgebouw is nog niet helemaal af; deuren en
‘raamkozijnen‘ (er komt geen glas in maar een open rasterwerk van
ijzer voor licht en ventilatie) zitten er nog niet. Zij zijn wel al gekocht
en betaald maar degene die het zou plaatsen was plotseling
vertrokken, op reis naar Senegal! Zoiets kan dus alleen maar in Afrika
gebeuren… We wachten rustig af tot meneer is uitgereisd, gelukkig
zijn de dure schoolborden en meubels er nog niet want zo zonder
deuren en kozijnen is het risico dat de boel gestolen wordt groot!

zicht in een van de nieuwe lokalen

de schoonmaakster haalt water om
de vloeren te dweilen


De bouw is goed gegaan, we zijn nog niet klaar maar we hebben het gered dit
schooljaar met de brugklas te beginnen. Een aantal oud leerlingen zitten inmiddels in
de brugklas van een andere school omdat de ouders er geen vertrouwen in hadden dat
e.e.a. op tijd klaar zou zijn. Van deze groep is al weer een aantal ouders op school
geweest en het volgende semester kunnen wij deze kinderen weer verwelkomen.
Verder zijn er ook een aantal nieuwe leerlingen van andere scholen.
Er zijn nu al twee klassen met een totaal van 49 leerlingen!
Toch zijn er ook zorgen. De betalingen van het schoolgeld gaan moeizaam. Afgelopen
vrijdag is aan een fiks aantal kinderen een brief mee gegeven. Bij niet betalen hoven de
kinderen zich maandag 12 oktober niet meer op school te melden. Een akelige
maatregel die wij als school voor het eerst echt moeten uitvoeren. Een maatregel die
op veel scholen in Gambia heel gebruikelijk is: geen geld, geen school! De school en
stichting Building On Education hebben hier altijd tegen gevochten maar nu kan het
echt niet meer. Er is geen geld meer, en geld is dringend nodig om de docenten en
ander personeel te betalen. Met moeite zijn de salarissen van september betaald. Er is
nu zorg om de maand oktober. Een onderwijzer verdient gemiddeld 2500 dalasis per
maand. (ongeveer 50 euro). We hebben 12 onderwijzers, een adjunct directrice en een
directeur.
HET GELD IS OP.
Door de bouw, die meer heeft gekost dan verwacht, het grote aantal niet betalende
ouders, de terugloop van sponsorouders, het volledig opraken van alle reserves van
onze stichting in Nederland. Door dit alles staat nu de tijdige uitbetaling van de
salarissen voor oktober op de tocht. We denken nog maar niet eens aan de maanden
november en december die nog komen gaan.



ALLE RESERVES ZIJN OP!! Het totale bedrag aan loonkosten, een bedrag van
49000 dalasis is er niet! Nog geen duizend euro, voor het eerst in de afgelopen
vijf jaren kan er als er niets veranderd eind deze maand geen salaris worden
uitbetaald.
WILT U HELPEN DE SCHOOL DRAAIEND TE HOUDEN? Elke donatie o.v.v. salaris
onderwijzer is welkom!

SPONSORING GEZOCHT:
Ramatoulie Ceesay. Voor haar was reeds een sponsor maar de sponsor heeft,
helaas zonder opgaaf van reden, al sinds januari 2015 niet meer betaald voor dit
meisje. Tot nu toe is het schoolgeld sindsdien betaald uit stichtingsgeld, dit kan zo
niet doorgaan en daarom zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe sponsor.
Ramatoulie is een leuke, zeer muzikale kleine jongedame die erg haar best doet
op school. Ze heeft de nursery doorlopen en zit nu op de primary. Wilt u meer over
haar weten, stuur dan even een mailtje naar info@buildingoneducation.org.
Dan is er de vijfjarige, al eerder genoemde, dochter van de timmerman en het
achtjarig zoontje van een schoonmaakster. Meer informatie ook over deze
kinderen kunt u verkrijgen wanneer u even een mailtje stuurt.

Tenslotte: Op 2 en 13 oktober zijn er
weer ladingen boeken,
schoolmeubeltjes, en zelfs een
driewieler in Gambia gearriveerd. De
driewieler is geschonken door Brian
Bremer, onze medewerker boeken
(inkoper van Engels en Franstalige
kinderboeken voor de
schoolbibliotheek). De heer Newland zal
op zoek gaan naar een geschikte
kandidaat voor deze fiets. Brian, door
zijn handicap zelf afhankelijk van een
speciale fiets, zal bij zijn eerstvolgend
bezoek aan Gambia de fiets
overhandigen aan iemand die dit
vervoersmiddel heel hard nodig heeft!

de driewieler bovenop de schoolstoeltjes

Sierra Leone.
Door alle drukte in Gambia zal er bijna voorbij worden gegaan aan de school in
Makeni te Sierra Leone. De school is weer begonnen en langzamerhand komen de
kinderen weer naar school. De angst voor Ebola zit er nog steeds in, nog steeds
houden ouders hun kinderen thuis. Op dit moment zijn er 25 leerlingen, verdeelt
over drie klassen. Vorige week hebben we vanuit Gambia een grote voorraad
leermiddelen kunnen versturen, een vriend van de heer Newland reed met een
busje richting Sierra Leone, de spullen konden mee!
Het internet verkeer met Makeni is ronduit super slecht! Slechts af en toe komt er
een foto bij ons binnen, gemaakt door een passant die het dan vanuit Freetown
met een mobieltje kan versturen. Langzamerhand beginnen we weer te denken
over de plannen die er al lagen: het uitbreiden van deze nusery school! We houden
u op de hoogte!

Biljarttoernooi voor goede doel in Draaikolk
DEN HELDER - Sport- en jeugdcentrum De Draaikolk is in november en december het
decor van het Open Draaikolk Toernooi. Deelname aan het toernooi in de spelsoort
libre staat open voor 72 biljarters.
Door Casper Duin - 15-10-2015, 10:04 (Update 15-10-2015, 10:04)

Deelname is gratis. Tijdens de wedstrijden vindt er wel een verloting plaats. De
opbrengst hiervan gaat naar een goed doel: ’Building on Education’. Dat zorgt voor
onderwijs in West Afrika. ,,Ze bouwen scholen en er gaan regelmatig containers met
schoolspullen naar toe’’, vertelt de Helderse medeorganisator Ingrid van der Hert.
,,Marjolein Bremer, die een tweedehandszaak in de Sluisdijkstraat heeft, is voorzitter
van deze organisatie. Alles wordt vergoed uit giften en de opbrengst uit de winkel. Ze
gaat regelmatig er naar toe om te kijken of het daar goed gaat. Ook deze reizen
bekostigt ze zelf.’’
Aanmelden is mogelijk tot 1 november via e-mail (jph.vangestel@quicknet.nl) of tel.
06-52340675. De voorronden worden gespeeld op 14 of 28 november. De beste 24
biljarters werken op 19 en 20 december aan de Dollardlaan de finale af. Deelnemers
dienen bij aanmelding gemiddelde en verenigingsnaam te vermelden.

Ons rekeningnummer is:
STICHTING BUILDING ON EDUCATION
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