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Al weer rijkelijk laat in deze maand, het is druk geweest maar dan is daar toch eindelijk weer een nieuwsbrief.

School in Bakoteh:
Na een prachtig eindejaars feest met lekker eten voor iedereen is op 18 juli ook de grote vakantie in
Gambia begonnen. Hans Schouten uit Alkmaar was vlak voor de vakantie enkele dagen in Gambia en heeft
de school bezocht. De bouw ziet er tip top uit, er wordt nu gewerkt aan de afwerking. De deuren en
raamkozijnen moeten nog gemaakt worden maar ook dat zal vast wel lukken voordat half september het
nieuwe schooljaar begint.
Hans werd uit volle borst toegezongen. Zijn hoed vonden de kinderen wel heel erg mooi en een klein dametje
waagde het dan ook de hoed te pakken en te passen.

Op 17 juni heeft Marjolein een verhaal over de stichting mogen vertellen bij de afdeling van de Rotary
Den Helder. Het werd een avond waarin Marjolein heel veel in de gelegenheid werd gesteld te vertellen
over de stichting. Er werden veel vragen gesteld en men toonde oprechte belangstelling. Het was een
fijne avond. Een grote verassing kwam enkele dagen later in de vorm van een geldbedrag om het dak van
de school in Bakoteh dicht te krijgen! Wat een opluchting! Namens alle vrijwilligers van onze stichting en
namens de schooldirecteur de heer Newland, het personeel en alle kinderen van de school zeggen wij
BEDANKT! Behalve deze donatie hebben wij ook nog van die avond aanwezige personen diverse dozen
met Engelstalige boeken voor de bibliotheek mogen ontvangen en zijn ons diverse energiezuinige lampen
geschonken voor in de winkel. Ronduit fantastisch, dit geeft moed om door te gaan.

Markt en veiling in MFC de Boerderij in de Schooten.
Op 5 juli hadden wij een leuke activiteit in ‘de Boerderij ‘. Het werd een heel leuke dag, met een groep
enthousiaste vrijwilligers. Een echt super mooie brocante en vintage markt werd opgezet. Heerlijke
hapjes en een nasi met saté werd geserveerd, ’t Juttersgilde trad op en er kwam als verrassing nog een
optreden van John Diependaal. Prachtige schilderijen waren ons gedoneerd door kunstenaars, amateur
en professioneel, waarvoor onze dank!
Helaas begon het rond vier uur enorm te hozen en werd het noodzakelijk de geplande kunstveiling af te
lasten. Wij willen een nieuwe veiling plannen, blijf opletten want hier hoort u dus nog meer over!
Financieel is het geen topdag geworden maar wat hebben de vrijwilligers van de stichting genoten,
genoten van de goede sfeer, de gastvrijheid van de mensen van de Boerderij, van het eten, van de
muziek! Heel erg bedankt aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

Eén van de vele kunstwerken, ‘Matroos’ een
litho van Peter Bes, kunstenaar uit Anna
Paulowna. In 2014 heeft deze kunstenaar de
Roland Holst prijs gewonnen.

Een volledig overzicht van de kunstwerken met achtergrond informatie over de diverse betrokken
kunstenaars wordt uitgewerkt. Want we laten het er niet bij zitten: een nieuwe veilingdatum zal worden
gezocht, er zijn te veel hartstikke mooie werken gedoneerd om hier niets meer mee te doen. U zult op
de hoogte worden gehouden.

Geld inzamelen: Er is een folder gemaakt. Een prachtig ontwerp van Paul Beukers van Style Design, Met
behulp van deze folder hopen we geld in te kunnen zamelen om het gereedstaande school meubilair met
een container naar Gambia te verschepen. Mocht u bij uw bedrijf, vereniging, kerkgemeente, school of
waar dan ook folders uit willen delen en/of een collectebus neer willen zetten, neemt u dan contact op via
info@buildingoneducation.org, telefonisch 0659307831 of kom gewoon even langs in de winkel.
De eerste collectebus met folders is vandaag geplaatst in de telefoonwinkel aan de Beatrixstraat. (naast
Kruidvat) waarvoor onze dank!
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