Nieuwsbrief 31
28 april 2016

In april is vrijwillig medewerker, Timo Rensmaag van stichting Building On Education
met Marjolein Bremer naar Gambia geweest. Er is hard gewerkt. Timo heeft veel
gefilmd en is nu druk doende met knippen en plakken om een mooi en informatief
filmpje te realiseren. Verder is er een kleine bibliotheek gerealiseerd. Timo en
Marjolein zijn er op uit geweest om verf en rollers in te slaan, er is gepoetst,
geveegd, gedweild, muren en plafond gewit, gesjouwd met boeken en
boekenkasten. Alle ooit door Brian Bremer geleverde boeken zijn in de kasten gezet
en Marjolein en Brian hebben nog een behoorlijke rit gemaakt naar het dorp Tumani
Tenda waar de honorair consul Henriette Sonko – Brummer nog tientallen dozen
met boeken voor de school had staan. Ontzettend blij zijn we met deze boeken. Een
middag zijn Brian, Marjolein en Abdul-Karim Newland daar bezig geweest met het
uitzoeken van geschikte boeken. Dankzij deze gift hebben we naast de kinderboeken
ook een kast vol met Engelstalige literatuur voor jong volwassenen en volwassenen.
Timo en Marjolein zijn tevens op zoek gegaan naar zonnepanelen. Er zijn offertes
aangevraagd en op dit moment wordt er nauwkeurig gezocht naar de beste prijs –
kwaliteit verhouding. Zonnepanelen zijn momenteel ook te koop in Gambia en
blijken zelfs goedkoper dan in Nederland. Het zou fijn zijn als in ieder geval de
bibliotheek en het kantoor van de directie van constant elektra verzekerd kunnen
zijn. In Gambia zitten hele woonwijken regelmatig zonder stroom. In september is
de school van start gegaan met de bovenbouw. De oudere kinderen zullen straks
ook om moeten leren gaan met computers. Een lokaal met computers kan uiteraard
niet zonder elektra! We willen er voor gaan: op zoek naar laptops, heeft u nog een
goed werkende laptop over? Wij willen deze graag hebben voor een te realiseren
computerhoekje in de bibliotheek. Kijkt u eens rond in uw omgeving, vraagt u eens
bij familie en vrienden. Wij hopen op uw steun! Ook staat uiteraard ons
rekeningnummer nog altijd open: elke kleine donatie, graag o.v.v. zonnepaneel is
meer dan welkom!

Joséphine, sponsorkind van Marjolein krijgt computerles van Timo. Ze is
enthousiast en heeft alles snel onder de knie.

Ingezonden brief: Linda Kailola, de moeder van Brian heeft haar bevindingen in
Gambia op papier gezet. De brief die zij maakte vindt U hieronder:

Mijn zoon Brian Bremer is medewerker van Stichting Building on Education. Hij
werkt op de boekenafdeling van de Amersfoortse kringloopwinkel en koopt voor
de stichting Engelse kinderboeken in. Vorig jaar is hij voor het eerst naar Gambia
geweest om terplekke alle boeken terug te zien die hij heeft ingekocht. Vol
enthousiaste verhalen kwam hij terug.
Dit jaar ben ik met hem mee gereisd, omdat ik graag wil zien waar hij mee bezig
is. Eerder dit jaar hebben wij zijn ongebruikte driewielfiets naar Gambia laten
verschepen. Naast het bezoeken van de Janet School in Bakoteh , stond ook het
persoonlijk weggeven van de driewieler op ons programma.

Ja, Gambia. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik ben wel vaker in Azië geweest
en ik verwachtte iets soortgelijks, maar het is totaal niet te vergelijken. Wat mij
het eerste opviel was het ontbreken van infrastructuur. De belangrijke wegen zijn
geasfalteerd, alle andere wegen zijn (rode) zandwegen. Daarna de armoede en de
vriendelijke mensen.

Wij hebben samen met Marjolein en Timo de Janet
School bezocht. We zijn verwelkomd door de
schoolkinderen onder leiding van Abdul Karim
Newland. Brian werd in het zonnetje gezet voor zijn
gedane werk. Daarna volgde een rondleiding langs
de vele klassen.
En uiteraard naar de bibliotheek! Marjolein en Timo
hebben hard gewerkt om de bibliotheek voor Brians
komst af te krijgen en het is hen gelukt. Een resultaat
om trots op te zijn: een keurig lokaal met rekken vol
boeken en een bureau, waar de kinderen hun boeken
kunnen uitkiezen en afstempelen. Brian was
zichtbaar onder de indruk hoe mooi het eruit ziet.
Later hebben we de kleuterschool bezocht. Een
heleboel kinderen in een kleine ruimte, maar allen
hard aan werk. Kindjes van 5 jaar oud die ons heel
graag willen laten zien wat ze kunnen. Als in een
dictee schreven ze beurtelings een Engelse zin op het
schoolbord. Ik was werkelijk onder de indruk, omdat
ten eerste de Engelse taal niet hun moedertaal is en
ze dat hebben moeten leren spreken, maar ten
tweede ze kunnen het nog schrijven ook! Vijf jaar
oud!



Aan het eind van de week gingen Brian en ik samen met Junior (een vriend van
Abdul Karim en Marjolein) naar een “sportcomplex” waar gehandicapten
sporten. In 2 taxi’s: met de driewieler in de achterbak en de rolstoel op het dak.
Ik was verbaasd over het aantal rolstoelers dat door het mulle zand kwam
aanrijden om ons te begroeten. Ik was op straat nog geen rolstoeler
tegengekomen. Voor hen geen aangepaste rolstoelen, maar een rolstoel die zo
goed mogelijk past. Op de geschonken driewieler wordt door een jonge man een
testrit gemaakt, onder hartelijk gelach en grappen van de anderen.
Met Jakob (chauffeur/gids) kregen we een speciale band, omdat we in zijn busje
werden aangereden door een andere autobusje. Gelukkig zonder ernstige
gevolgen, hoewel Marjolein er een hersenschudding aan over heeft gehouden.
Met Jakob als gids hebben Brian en ik Juffure (het geboortedorp van Kunta
Kinteh) bezocht en ons verdiept in de slavengeschiedenis. Indrukwekkend! Met
hem hebben we ook gesprekken kunnen voeren over het leven van de
gemiddelde Gambiaan.



De reis naar Gambia is voor mij een heel bijzondere geworden, niet alleen omdat ik dat
samen met Brian heb mogen doen, maar Gambia heeft ook een gezicht gekregen door de
mensen die ik daar heb ontmoet.
Ik denk dan aan Junior (die met zijn voetbalschool iets positiefs probeert te doen en om
allerlei spullen verlegen zit), aan Jacob (onze chauffeur/gids, die zo warm omging met
Brian), aan de rolstoelers (voor wie het leven met handicap nóg zwaarder is), de kindertjes
uit het kleuterklasje. Ik gun hen allen een goede toekomst, waarin zij zich kunnen
ontwikkelen en hun talenten kunnen benutten. Ik besef des te meer - nu ik daar ben
geweest -, dat de enige uitweg uit die armoede, de weg naar een beter leven, juist
onderwijs is en dat de Janet School een basis vormt voor alle veranderingen naar beter.
Ook ik wil mij daadwerkelijk inzetten voor Stichting Building on Education: alle hulp komt
daar goed terecht. Dus …wordt vervolgd.
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De school in Makeni
Abdul Karim Newland is gister weer vertrokken naar Sierra Leone om ter
plaatse te gaan kijken bij de school in Makeni. Een lange reis van zo’n 1500
km over slechte wegen. Met het vliegtuig zou een stuk comfortabeler zijn
maar daar leent niet alleen het budget zich niet toe, het is ook veel te duur
temeer omdat er gevlogen moet worden vanaf Dakar, Senegal. Er zijn nog
steeds geen vluchten vanaf Banjul (indertijd gestopt i.v.m. de angst voor
ebola) Kortom, geen eenvoudige reis maar wel een reis met een pracht doel:
eenzelfde super goede school met mooie leerresultaten als in Gambia
opbouwen. Ook nu weer zullen leraren gecoacht worden en zal Abdul Karim
korte lessen verzorgen. Verder gaat hij in gesprek met aannemers om te
zien wat de mogelijkheden voor uitbreiding zijn.
De school doet het goed en groeit gestaag. Helaas zijn ook daar de financiële
middelen uitgeput. Er moeten minimaal twee lokalen bij en de toiletten
moeten worden voorzien van een dak. De regentijd is weer in aantocht. In
Sierra Leone begint de regentijd vaak al in april.
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Weer gaat het niet om enorme bedragen: het netjes afwerken van de
toiletten en het plaatsen van een dak is met een paar honderd euro al
geregeld. In onze nieuwsbrief van maart 2016 werd hier ook al aandacht aan
besteed. Het verder uitbreiden van de school gaat wel meer kosten, zeker
5000 euro is nodig.
●

●

●

Foto’s: bezoek uit den helder en een onderwijzer van de school in Makeni.

Stichting van de maand april.
Een leuke verrassing was wel dat stichting Building On Education door V.S.G
(Verenigde Stichtingen Gambia) in het zonnetje werd gezet door hen als ‘stichting
van de maand’ in een leuk artikel extra te belichten. Hier zijn heel leuke positieve
reacties op gekomen wat een enorme opsteker is voor alle vrijwillige
medewerkers!

** Stichting van de maand **
Stichting Building
On Education uit Den Helder.

April 2016,
Stichting Building On Education uit Den Helder.
in januari 2012 startte Marjolein Bremer met een initiatief en werd voorzitter voor
onderwijsprojecten in West Afrika stichting Building On Education.

VSG stelt Marjolein en de stichting graag aan u voor.
Marjolein Bremer, geboren te Den Helder op 08-07-1956 en grotendeels getogen in Den
Helder, NH.
In januari 2011 besloot ik in Gambia te kijken of ik wat kon betekenen voor een schooltje. Een
kleine school, nursery en primary, gerund door de heer Abdul Karim Newland. Toen ik de heer
Newland ontmoette trad hij, naast zijn intensieve werkzaamheden overdag, iedere avond op
met zijn band om extra inkomsten voor het schooltje te verkrijgen. Ik was erg onder de indruk
van het enthousiasme en gedrevenheid van de schooldirecteur. Hoe kun je met zo ontzettend
weinig middelen iedere dag opnieuw een geweldig team van leraren motiveren en
aansturen! De heer Newland investeerde al zijn verdiende Dalasis uit de optredens in de
school en de kinderen, vastberaden om zijn doel te bereiken. Toen ik voor de klassen
langsliep en ook nog vaststelde dat het lesniveau hoog was, kreeg ik nog meer het gevoel de
heer Newland te moeten helpen met het volbrengen van zijn respectabele missie.

Een uitdaging
Het schoolgebouwtje was klein en in slechte staat van onderhoud. Er moest nog zo veel gebeuren
om de school te verbeteren tot een
verantwoord niveau. Hoewel er nog veel moet gebeuren zijn we trots dat we met zo weinig
middelen gigantisch veel werk is verzet.
Inventief worden door een gering budget.
In Nederland werd er met een bevriend echtpaar uit Guinée een ‘Afrikaans’ diner
georganiseerd. Zestig man kwam er op af en iedereen smulde van de kip yassa! Een loterij en
gezellige muziek erbij en aan het eind van de avond was er een bedrag van ruim €
1.700,- verdiend. Met dat geld is in juni 2011 begonnen met het opknappen van de school. Er
werd een nieuw lokaal bijgebouwd en een huisje voor de ‘watchman’. Alles door het geringe
budget, eenvoudig maar zeer doeltreffend. Vrijwel gelijktijdig werden er in Nederland nieuwe
activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Er werden muziek-, sjoelavonden en loterijen
gehouden, als ook inzamelingen bij kerken, verenigingen en scholen. Doordat de
werkzaamheden steeds serieuzer en omvangrijker werden is in januari 2012 stichting Building
On Education opgericht. De stichting is niet alleen actief in Gambia maar ook in Sierra Leone,

Guinée. In Sierra Leone is een schooltje gebouwd dat in 2013 met drie klassen van start is
gegaan en voor een schooltje in Guinee is schoolmeubilair ingezameld.
UITBREIDING VAN DE
JANETSCHOOL
De JanetSchool heeft een nursery, een primary en sinds
september 2016 ook een secondary school.
De kinderen kunnen hierdoor dus hun hele schoolloopbaan
op dezelfde school blijven.
Door de constante groei van de school willen we een tweede
verdieping bouwen.
Uiteindelijk hopen we de kleuters beneden in het gebouw te
huisvesten en de grotere kinderen op de eerste etage.

KRINGLOOPWINKEL
Op 31 november 2013 startte stichting Building On
Education een kringloopwinkel in Den Helder. De winkel
draait geheel met vrijwilligers.
Een win–win situatie: de mensen in Den Helder en
omstreken komen hier voor allerhande zaken zoals kleding
en andere spulletjes voor zeer kleine prijsjes in
een gezellig ingerichte winkel. De bouwkosten en renovatie van de school kunnen zo voor een
deel worden betaald uit de opbrengst van de winkel.
Sinds september 2015 is de K.V.O (Kringloop Voor Onderwijs) aan de Sluisdijkstraat 135 te
Den Helder ook afleverpunt voor hulpgoederen.
In de regio Noord Holland zijn we een verzamelpunt voor mensen die graag goederen naar
Gambia willen laten verschepen. Stichting Goods for Gambia uit Hoogeveen komt de
ingebrachte spullen zelf in Den Helder ophalen!
Vanaf Texel tot vanuit Alkmaar, worden vele bananendozen met hulpgoederen in onze winkel
bezorgd.

SCHOOLBIBILIOTHEEK
In 2011 zijn we begonnen met het opknappen van wat lokaaltjes. Nu in 2016 wordt op dit
moment de laatste hand gelegd aan de realisering van een kleine schoolbibliotheek. De
boeken zijn er al, het merendeel staat nog in dozen. Vanuit Nederland zijn de meeste Engels
en Franstalige kinderboeken ingekocht door Brian Bremer. Brian is spastisch en rolstoel
gebonden. Hij werkt bij een grote kringloopwinkel in Amersfoort waar hij de boeken uitzoekt en
inkoopt. Verleden jaar is Brian op bezoek geweest bij de Janet Primary School in Gambia, een
fantastische ervaring! Ontroerd door de speech van de schooldirecteur en het zingen van de
kinderen zei Brian: wie had dit gedacht dat ik met mijn handicap dit nog kan betekenen voor
andere kinderen! In april 2016 hoopt hij bij de opening van de bibliotheek aanwezig te kunnen
zijn!

UITBREIDING VAN DE JANETSCHOOL
Op dit moment wordt er in Nederland naarstig gespeurd naar nieuwe financiële bronnen: het
nieuwe gebouw waar de secondary en de bibliotheek in gevestigd zijn is nog niet af. De
deuren en ramen moeten er nog in. Het niet hebben van deuren en ramen in een deel van het
schoolgebouw heeft overigens de docenten nooit belemmerd in hun enthousiasme les te
geven!
Door de constante groei van de school willen we een tweede verdieping bouwen. Uiteindelijk
hopen we de kleuters beneden in het gebouw te huisvesten en de grotere kinderen op de
eerste etage. Op dit moment zitten de kleuters nog in een gehuurd oud woonhuis op een paar
honderd meter afstand van de primary school. De huurbaas van dit slechte- en te kleine
gebouw stelt zich lastig op t.o.v. de stichting. Het pand dreigt door de erbarmelijke staat uit
elkaar te vallen. Ondanks het uitblijven van onderhoud blijft de huur stijgen. We kunnen als
stichting hier niet mee akkoord gaan en kijken naar oplossingen.

Internationale belangstelling
De mensen in Nederland worden door de heer Newland goed op de hoogte gehouden van het
wel en wee van de school. Door alle ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben inmiddels
diverse vrijwillige medewerkers van de stichting de school bezocht.
De school is een privéschool en er wordt dus schoolgeld betaald. Er is in Nederland een
sponsorproject opgezet.
Een fors aantal kinderen wordt gesponsord. Maar niet alleen vanuit Nederland, maar ook
vanuit Ierland en Engeland worden individuele kinderen gesponsord.
We zijn er trots op dat met heel weinig middelen de afgelopen jaren gigantisch veel werk is
verzet. En het werk gaat door want we zijn nog niet klaar!

Doordat de stichting ook een kringloopwinkel runt krijgt zij nog weleens spullen aangeboden
die zij niet direct in Gambia kan gebruiken. Ook is niet alles geschikt voor verkoop in de winkel.
Op dit
moment bijvoorbeeld staan er nog 12 stapel babyledikantjes met ‘musquito proof” matrasjes.
Heeft u interesse? Stichting Goods for Gambia verscheept ze graag voor u.
Door ons lidmaatschap van VSG hebben zijn we in korte tijd met diverse stichtingen en
personen in contact gekomen. We zien nu sinds ons premature lidmaatschap bij VSG het
belang van de collectiviteit. De bedjes geven wij graag weg. Slechts de transportkosten zijn
voor u. Daarnaast zullen we de bedjes en mogelijk nog toekomstige spullen aanbieden via de
website van VSG.
Waarmee kunt u ons helpen?
Wij zijn op zoek naar Engels en Franstalige kinderboeken en boeken voor volwassenen voor
de schoolbibliotheek.
In april gaat dhr. Timo Rensmaag, gepensioneerd systeembeheerder uit Den Helder en
vrijwilliger bij de stichting ter plaatse kijken wat er moet gebeuren om een computer klasje te
realiseren en de gehele school van elektra te voorzien.
Kunt u ons helpen aan bijvoorbeeld laptops en materiaal om elektra aan te leggen? Heeft u
ervaring met zonnepanelen en kunt u advies geven waar wij eventueel voordelig en
betrouwbaar materiaal kunnen kopen?
Vragen genoeg, we zijn dankbaar voor uw belangstelling maar ook benieuwd naar tips!
Uiteraard zijn we trots op zover te zijn gekomen ook al weten we dat er nog het nodige moet
gebeuren.
U bent welkom, (in overleg) om zelf eens een kijkje nemen op de Janetschool.
Neemt u dan gerust contact met mij op.

Email:
info@buildingoneducation.org
Website:
buildingoneducation.org
Facebook:
building on education
Facebook:
kringloop voor onderwijs

