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De afgelopen week kreeg Marjolein een mailberichtje binnen van Hans Schouten. Hans is
diverse malen in Gambia geweest en heeft het afgelopen jaar twee keer de Janetschool in
Bakoteh kunnen bezoeken. Toen hij dan ook hoorde dat projectleider en schoolhoofd Abdul
Karim Newland naar Nederland kwam heeft Hans onmiddellijk de gelegenheid aangepakt
met hem een school in zijn woonplaats Alkmaar te bezoeken. Hieronder volgt een kort
verslag van Hans.
Abdul Karim was afgelopen september in Nederland. Samen met hem heb ik basisschool de
Zeswielenschool bezocht in Oudorp -Alkmaar. Abdul Karim, onderwijzer in hart en nieren,
was gelijk thuis met de kinderen!
Vragen stellen en liedjes zingen, wat hij overigens ook nog eens heel goed kan! De kinderen
van alle groepen vonden het ook geweldig! Zij reageerden enthousiast.
De hoofdonderwijzer vertelde over de school in Gambia en er werd aandachtig geluisterd.
Misschien krijgt dit bezoek een vervolg door een door de Zeswielen te organiseren actie voor
de school in Gambia.
Een aantal weken later ging ik naar Gambia en heb de school van Abdul voor de tweede
keer mogen bezoeken. Het gebouw ziet er heel goed uit ook al vanwege het opgeknapte
kantoor, tegels op de vloer en prachtige meubels van stichting Building On Education.
Stroomvoorziening was nog niet aanwezig maar binnenkort wordt die ook aangesloten. Ook
hiervoor heeft de stichting uit Den Helder zorg gedragen.
Ondanks de beperkte middelen, doen de onderwijzers en de kinderen hun uiterste best, dat
straalt ervan af!
Ook de meegebrachte spullen en lesmaterialen verstrekt door stichting Building On
Education heb ik af kunnen geven. Men was er blij mee! Over een aantal maanden ga ik er
weer heen en wel met groot genoegen: hier gebeurt echt iets!
Hans Schouten

Schoolhoofd Abdul Karim op
bezoek in Alkmaar

De middelste foto is het kantoortje waarvan
het dak nu niet meer lekt, geen cement op
de grond maar plavuizen en last but not
least echte stoelen! Nu de stroom nog, ook
dat is inmiddels aangevraagd bij het elektra
bedrijf. We hebben 12500 dalasis over
kunnen maken uit de opbrengst van de
winkel in de maand september. Dit is
ongeveer 230 euro, plus de kosten van
overmaken. Op de foto van het groene
gebouwtje zie je de ingang van de school,
daarachter is een soort mast te zien waar
het elektra van betrokken zal gaan worden.
Aan de muur in het kantoortje van de
directie zal een kastje worden bevestigd. Dit
kastje heeft een prepaid opwaardeer
systeem. Elektra koop je in een speciale
winkel, je krijgt na betaling een code voor
een bepaalde hoeveelheid elektra. De code
toets je in op het kastje van het
elektrabedrijf en voilà er is stroom! (tot het
weer op is....) Wat dus betekent: geen geld
geen stroom! Het doet denken aan de
gasmuntjes die in Nederland tot in de jaren
50 werden gebruikt
Op de onderste foto zo’n elektra kastje
(inclusief vogelnestje.)

Hieronder nog wat foto’s gemaakt door Hans Schouten in Gambia:

'Zojuist een telefoontje uit Gambia gekregen: we hebben het voor elkaar, de documenten
zijn getekend: het terrein naast de primaryschool mag nu worden bebouwd voor onze
nursery!!! Hoera eindelijk, als de bouw klaar is hoeven we geen huur meer te betalen vo or
het pand waar we tot nu toe de nursery in hebben! Yes, een een besparing van 75.000
dalasis per jaar (ter vergelijk:maandinkomen van een politieman of leraar ligt tussen de
1200 en 2000 dalasis) Pfffff nu alleen nog even oplossen hoe we de bouw gaan
bekostigen, we wachten de offerte af en gaan alvast sparen!'

Bovenstaande tekst verscheen 22 oktober op de facebook pagina van Building On Education en Kringloop
Voor Onderwijs. Op dit moment is de oude muur aan de zijkant van de school afgebroken zodat het terrein
naast de school bij het geheel kan worden getrokken. Dan moet er uiteraard een nie uwe muur worden
gebouwd. Woensdag 29-10 zal er een aannemer komen kijken om een kostenplaatje van de bouw op papier
te zetten , met name voor onze stichting. Marjolein hoopt dat dit een beetje gaat lukken want van 'een offerte
maken' heeft men nog niet vaak gehoord in Gambia. Ooit is Marjolein, toen zij zelf daar was, drie weken bezig
geweest om een offerte te verkrijgen voor het lekkende kantoordak. Twee dagen voor haar vertrek naar
Nederland kreeg zij een scheef afgescheurd schriftblaadje met het aantal spijkers, hout, cement e tc. dat de
bouwer dacht nodig te hebben! Kon ze alsnog zelf op pad om uit te zoeken wat de materialen kosten. Enfin het
is gelukt, met hulp van u allemaal: er staat een pracht kantoortje. Nu aan de slag voor in ieder geval vier
lokalen en een toiletgroep.

K.V.O. één jaar!!!
Op dertig november 2014 bestaat de Kringloop Voor Onderwijs 1 jaar. Dit moet
gevierd worden! Dus: op zaterdagavond 29 november zal er opnieuw een driegangen
diner plaatsvinden. Een diner dansant want onze eigen DJ van Eck zal weer voor
grandioze dansmuziek zorgen.
Waar: Breewaterstraat 5 (voormalig restaurant d 'Oude Tijden) Tijdstip: 19.00 uur/
Zaal open 18.30.
Prijs: €20,-- per persoon, drank apart: wijn, bier, fris: €1,50
Reserveren: info@buildingoneducation.org Het wordt vast weer een super avond.
De opbrengst van de avond is voor de bouw van de nursery in Gambia. Denkt u er
nog even om: elk kind heeft recht op onderwijs!

Gisteravond kreeg Marjolein een mail van Abdul Karim
Newland met een bijlage van de offerte van de plaatselijke
aannemer. Vooralsnog moet het egaliseren van de grond en
de fundering voor een gebouw bestaande uit 2 toiletten, een
klein kantoortje en drie verdiepingen met op elke
verdieping twee lokalen ongeveer 173.000,-- dalasis
kosten. Dit is een bedrag van ruim drieduizend euro. Er
wordt al gewerkt, maar er is nog maar 10.000 dalasis
beschikbaar. Het zal toch wel lukken 163.000,-- dalasis in
te zamelen met de activiteiten van de stichting?
Agenda: 22 november onder voorbehoud: tropische avond
in restaurant de halve Maen in Slooten
Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk
29 november: diner Breewaterstraat 5 Den Helder
Laten we met zijn allen proberen in ieder geval het maken
van de fundering mogelijk te maken! Een donatie van
bijvoorbeeld 5 euro is al een grote hulp!
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