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Deze keer beginnen we de nieuwsbrief met een tweetal binnen gekomen verslagen van bezoeken aan de
school in Gambia.
Even een weekje Gambia, samen met Edmée die ik er vorig jaar ontmoette. Edmée gaat daar regelmatig,
soms wel 3x per jaar haar vele vrienden bezoeken en genieten van wat ze “haar” land noemt. Als
Antilliaanse zoals zij zegt ‘terug naar haar roots’.
Ik had zelf wat gereedschap meegenomen en van Marjolein het telefoonnummer van Abdul Newland
gekregen. Edmée en ik spraken na schooltijd af met Abdul in een bekend lokaal eetcafé, waar we hem
het gereedschap overhandigden. Hij nam het in dank van mij aan! Edmée bleek nog schoolspullen
onder in de koffer te hebben die een bestemming zochten. Daarom zijn we op de laatste vrije middag
met de taxi op pad gegaan. Omdat we niet precies wisten waar de school zich bevond zijn we met de taxi
naar een grote tweede handswinkel, met goederen uit Nederland, ‘Amsterdam Enterprise’ gereden. De
school bevindt zich daar in de buurt. Aldaar aangekomen hebben we Abdul Newland gebeld die de
chauffeur vervolgens naar de Janet school heeft geloodst. Abdul wachtte ons blij verrast op! Ik was bij
een eerdere vakantie ook op bezoek op de school. Het was goed te zien hoeveel netter alles er uitzag,
ontvangst in een keurig gemeubileerd kantoortje, leuke muurschilderingen en een verzorgde strook
ervoor. En de pas geplaatste kraan bij de toiletten! Ja wel daar heb ik vanuit Nederland ook nog een paar
euro aan bijgedragen (of alvast voor het echte toiletgebouwtje wat er nog aan komt) !
Voortaan weet Edmée ook waar schoolspullen van haar kennissen naar toe kunnen en waar gulle gevers
nog veel goed kunnen doen want er lag nog een hele berg zand en stenen te wachten op de
bouwvakkers, die natuurlijk wel betaald moeten worden.
Al met al een leuke afsluiting van weer een fijne vakantie in Gambia.
Christina Schaap.

In januari van dit jaar ontmoette Marjolein in Gambia Etsje Lindeboom en Inge Hoekstra.
Moeder en dochter, heerlijk een weekje op vakantie. Etsje en Inge raakten aan de praat
met Marjolein en besloten, nieuwsgierig geworden, de school te bezoeken. Naar aanleiding
van dit bezoek stuurde Etsje, eenmaal terug in Nederland onderstaand verslag:
Vakantie in januari, een weekje zon trekt ons en wij boeken een reis naar Gambia.
Samen met mijn dochter een fantastische week met veel indrukken over hoe de
Gambiaanse bevolking woont, werkt en ontwikkelt.
Op het gebied van scholing zijn er veel particuliere burger initiatieven die kinderen
onderwijs bieden.
In ons resort ontmoeten we Marjolein Bremer, zij is een van de initiatief nemers en vertelt
met passie wat ze tot nu toe hebben bereikt, samen met haar vriend Abdul Karim
Newland.
Abdul, afkomstig uit Sierra Leone, is projectleider en hoofdonderwijzer, ook coacht hij
lokale mensen om les te geven.
Dankzij sponsoring uit Nederland hebben ze een school laten bouwen, de "Janet school", in
Bakoteh. De school is door lokale ondernemers gebouwd. Marjolein nodigde ons uit om de
school te bezoeken, de kinderen begroetten ons netjes en enthousiast.
De school biedt onderwijs aan kinderen van 3 t/m 14 jaar en is gebaseerd op de Engelse
traditie, de kinderen dragen een uniform en de voertaal is Engels. Als een uniform en
bijpassende zwarte schoenen voor de ouders te duur is dan zorgen Marjolein en Abdul
ervoor dat het kind via sponsoring wel een uniform en schoenen krijgt.
Het lesprogramma is divers, naast de talen Engels en Frans, rekenen, geografie etc, wordt
er ook les gegeven in leefstijl. En er is een plan om naast de school een groentetuin aan te
leggen. Daarmee wordt kinderen ook praktisch onderwijs geboden in het voorzien van
eigen groenten.
Een wens op korte termijn is ook het bouwen van sanitaire voorzieningen, nu proper maar
verbetering is wenselijk.
De school resultaten prima, leerlingen, docenten en vrijwilligers enthousiast.
Een extra reden om door te gaan met het helpen ontwikkelen van de Gambiaanse
kinderen, dankzij sponsoring en burger initiatief kan er veel bereikt worden.
Etsje Lindeboom

Mededeling:
M.i.v. 1 maart zijn de openingstijden van de winkel aan de Sluisdijkstraat veranderd.
De maandag zijn we vanaf die datum gesloten, de andere dagen gaan we om 12 uur
open ipv 10.00. De reden waarom hiertoe is besloten is dat de aanvoer van spullen
steeds groter wordt en er nauwelijks meer tijd is de winkel in te ruimen. Omdat er op
maandag en voor het middaguur zo wie zo al weinig klanten kwamen is er na
overleg met de vrijwilligers van de winkel besloten beperkter open te gaan. Zo
hebben de vrijwilligers 's morgens tijd de spullen te sorteren en eventueel te
repareren of schoon te maken.
Steeds meer mensen weten de weg naar de winkel te vinden. Ook worden er veel
meer spullen aangeleverd dan voorheen. Daar zijn we heel blij mee!. De meeste
spullen worden aangeboden via de winkel, dit wordt lastig want steeds vaker staat de
winkel vol met goederen die nog uitgezocht en geprijsd moeten worden. Verder zijn
er ook nogal eens mensen die al voor opening van de winkel spullen in het portiek
voor de winkel neer zetten. Het portiek wordt gedeeld met de bovenburen. Dus dit is
uiteraard erg vervelend vooral voor de bovenburen. We doen er alles aan dit te
voorkomen. Elke avond loopt Marjolein rond 22.00 uur nog even langs de zaak en
ook 's morgens rond acht uur wordt er gecontroleerd. Bij het aantreffen van goederen
worden deze gelijk binnen gezet. Op dit moment is onze nieuwe medewerker Jan
bezig achter in de werkplaats nieuwe rekken te maken zodat nieuw ingebrachte
goederen gelijk neergezet kunnen worden.
DRAAG EEN STEENTJE BIJ
Donderdag 26 maart begint de actie draag een steentje bij. In de winkel worden
symbolische baksteentjes verkocht voor de prijs van €2,50. Tussen de baksteentjes
zitten ook steentjes die geverfd zijn in de kleuren van een vlag waar de stichting
actief is. Treft u zo'n steentje kunt u deze inleveren en mag u voor 10 euro winkelen
in de Kringloop Voor Onderwijs. De opbrengst van de verkoop gaat naar de bouw
van de nursery school in Gambia.

UITVERKOOP
OP 26, 27 en 28 maart is er uitverkoop van het kledingassortiment. Alle kleding gaat
de verkoop in met een korting van 50%

Nieuws uit Gambia.
De bouw van de kleuterschool is daadwerkelijk
begonnen. Een fors bedrag is gedoneerd door het echtpaar
Loes en Steef Starrenburg. In januari van dit jaar was de
heer Starrenburg gelijktijdig met Marjolein in Gambia.
Onder de indruk geraakt van wat er tot nu toe al is bereikt
besloot hij te helpen. De fundering is klaar en er wordt nu
gemetseld, we gaan door tot de stenen en het cement die
er nu nog liggen op zijn. Er ligt niet genoeg dus zal er in
Nederland weer actie moeten worden gevoerd willen we
het gebouw voor de regentijd af te hebben. De regentijd
begint in juni. ER IS DUS WERK AAN DE WINKEL!
Niet alleen de school heeft geld gekregen om van start te
kunnen met het bouwen. Marjolein is in januari met Steef
het binnenland in geweest. Wat hij daar aantrof aan
armoede raakte hem zo dat hij besloot via stichting
Building On Education een gezin te helpen. Borry
Camara, 39 jaar oud, alleenstaande moeder van vier
kinderen woonde tot voor een jaar vlak bij de school.
Toen haar man met de noorderzon vertrok was zij
uiteindelijk genoodzaakt te verhuizen en bij familie in het
binnenland te gaan wonen. De kinderen gaan niet naar
school. Vorige week is Marjolein op pad gegaan om een
huisje dicht bij Janetschool te zoeken. En dat is gelukt!
De heer Starrenburg is behulpzaam bij het financieren, het
hele gezin zal per 1 april terugkeren naar Bakoteh. De
kinderen zullen naar Janetschool gaan. Borry zal dozen
met kleding en /of gebruiksgoederen gaan ontvangen
zodat zij door middel van verkoop in haar
levensonderhoud kan voorzien. Helaas raakte Borry
ernstig ziek. En de laatste week van Marjolein's verblijf in
Gambia heeft zij in het ziekenhuis gezeten bij Borry.
Borry bleek diabetes te hebben en haar voet vertoonde
enorme wonden. Voorlopig zal zij in het ziekenhuis
blijven.
In maart is onze medewerker boeken, Brian Bremer, mee
geweest naar Gambia. Brian heeft de afgelopen jaren
talloze boeken ingekocht voor de school.
Brian was onder de indruk van het leven in Gambia.
Onder de indruk ook van de school en ontroerd toen hij al
de boeken die hij de afgelopen jaren heeft ingekocht
daadwerkelijk zag staan in de school. Maar de leerlingen
en personeel van de school waren onder de indruk van de
prestatie die Brian heeft geleverd! Brian heeft kunnen
genieten van een toespraak van de directeur, een leraar,
gedichten en zang van de kinderen. Kortom: het was
fantastisch!

Heet van de pers: de eerste foto’s van de bouw van de kleuterschool, te beginnen met de
fundering.
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