Nieuwsbrief 19
30 sep. 2014

Uitstel van reis

Terugkeer projectleider

Het bezoek van Marjolein en Brian
aan Gambia is uitgesteld. Vanwege
de onzekere ontwikkelingen in
verband met de verspreiding van
Ebola is er besloten in oktober niet
te vertrekken. Hoewel de ziekte
(nog) niet in Gambia heerst willen
wij toch geen enkel risico nemen.

Na een verblijf van 5 weken in Nederland is projectleider Abdul
Karim Newland op 15 september weer teruggekeerd naar
Gambia. Op 15 september opende Janetschool in Bakoteh weer
de deuren en de heer Newland moest uiteraard weer aanwezig
zijn. Helaas is de school in Makeni te Siërra Leone nog steeds
op last van de regering gesloten. Op dit moment moet de
bevolking in Siërra Leone zelfs drie dagen binnen blijven en
gaan teams van artsen/verpleegkundigen/voorlichters de
wijken in om de bevolking van zeep te voorzien en voorlichting
te geven m.b.t. de gevreesde ziekte Ebola. De situatie is zeer
zorgwekkend.
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Mr. Newland sings New Deep
Henk van Kuijk heeft een mini cd opgenomen met de heer
Newland: ‘Mr. Newland sings New Deep”. Onze projectleider blijkt
van alle markten thuis, behalve lesgeven en scholen besturen kan
hij ook nog eens zingen. De nummertjes ‘Save the last dance for
me’ en ‘Wonderfull tonight’ zijn door hen op cd gezet. De cd is
verkrijgbaar in de K.V.O. Sluisdijkstraat 135. Woont u buiten Den
Helder dan kunt het mini cd’tje bestellen via ons mailadres:
info@buildingoneducation.org of via tel.nr. 0659307831.
De kosten: minimaal de kosten van opname en materiaal: € 1,00.
Lieve mensen het is voor het goede doel en in dat geval weet u
zelf wel wat u voor dit swingende cd’tje over heeft!

Benefietdiner
Op 13 september hebben we een diner georganiseerd. Marjolein Bremer, vrijwilligers Gaby en
Dominique en zelfs de heer Newland zijn drie avonden druk bezig geweest om het perceel aan het
Breewaterplein om te toveren in een gezellig restaurant in Afrikaanse sfeer! En dat is gelukt! Het was
een geweldige avond met heerlijk eten, een loterij, mooie muziek en een hoop gezelligheid.
De heer Newland hield een toespraak waarin hij diverse mensen bedankte. Onder deze mensen waren
Lex Scholten en Brian Bremer. Lex woont in Deventer en kwam speciaal voor de heer Newland naar Den
Helder. Abdul Karim Newland ontmoette Lex zo’n 15 jaar geleden op het strand in Gambia. Newland was
daar met een groepje leerlingen. Hij werkte toen als onderwijzer voor een basisschool. Toen Abdul
Karim, uit onvrede met het onderwijs en zijn positie daarin, besloot een eigen schooltje te beginnen was
Lex het die hem vanuit Nederland steunde. Lex stuurde regelmatig pakketten met schoolbenodigdheden.
Door deze steun heeft de heer Newland de moed gevonden om door te zetten. Onze medewerker uit
Amersfoort, Brian Bremer, was ook aanwezig en werd bedankt voor zijn geweldige steun en harde
enthousiaste werk voor de stichting. Brian heeft de afgelopen drie jaar keihard gewerkt: boeken werden
uitgezocht, ingekocht en naar Den Helder gebracht. Dankzij Brian’s inspanningen staat er binnenkort een
bibliotheek in Bakoteh te Gambia.
Deze succesvolle avond is ons mede mogelijk gemaakt doordat de heer Sjoerd Oudijk ons het pand aan
het Breewaterplein geheel belangeloos beschikbaar heeft gesteld. Voor de mensen uit Den Helder:
misschien kent u de heer Oudijk wel, neem eens een kijkje in de Marktkraam aa n het einde van de
Spoorstraat, daar zult u hem vast wel vinden! Dolbij met zo’n fijne locatie waarin onze eigen kok André
Boumbaly en zijn vrouw NIeta Nioké zich volledig konden uitleven: het driegangen diner was weer
overheerlijk!
Duizend euro hadden we nodig om de salarissen van de docenten in het Ebola gebied te betalen: de
avond bracht ruim 450 euro op, tevens waren er donaties van mensen die verhinderd waren maar wel
de actie steunden. Maandag 15 september kon de heer Newland het vliegtuig instappen met maar liefst
een bedrag van € 750,-- op zak! De avond was een succes, de volgende pagina is een foto impressie van
de avond door Lotus Scholte, stagiair bij stichting Building On Education. Lotus was op de avond van het
etentje meteen in het diepe gegooid: op zijn allereerste stagedag kon hij gelijk in de bediening aan de
slag. Hij heeft het fantastisch gedaan! Inmiddels werkt hij op zaterdag tot 14.00 uur in de Kringloop Voor
Onderwijs waar we heel blij mee zijn: het is superfijn jonge mensen met een hart voor Afrika in ons
midden te hebben!

Container Siërra Leone
Het verschepen van goederen naar Siërra Leone is
voorlopig niet mogelijk, in verband met de Ebola
uitbraak zijn de grenzen gesloten. Er staan veel
tafels en stoeltjes te wachten op verscheping. Ook
voor Gambia hebben we nog voorraad staan,
voorlopig proberen we kleine partijen goederen
naar Gambia te verschepen. De goederen zullen
meeliften met de zakelijke containers van een
Gambiaanse in en verkoper. Hiervoor moet
uiteraard wel een vergoeding worden gegeven,
laten we hopen op het doorzetten van de stijgende
verkooplijn zodat de inkomsten van de
Kringloopwinkel kunnen gaan voorzien in de
onkosten van goederentransport. Vooralsnog
hebben we 6 ouderwetse naaimachines staan, 4
hand en 2 trapnaaimachines. Deze zullen naar
Gambia worden gebracht zodat we een
handwerkklasje kunnen beginnen. Wie weet
kunnen leerlingen van de school in de toekomst
eigengemaakte spulletjes verkopen. Enfin plannen
genoeg! Geduld, geloof en vertrouwen in de
toekomst hebben we heel hard nodig. Maar met
steun van de mensen hier in Nederland moet het
lukken!
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Donaties
Er zijn twee punten op dit moment:
Ten eerste: salaris voor een aan te stellen
leraar voor godsdienst onderwijs voor de
Christelijke kinderen op de school. Er is reeds
een betaalde Koran leraar voor de
Islamitische kinderen (sinds dit jaar verplicht
op alle scholen in Gambia). Deze leraar
kunnen we nauwelijks betalen, laat staan nòg
een godsdienst leraar. Zo’n leraar verdient
per maand tussen de 2000 en 2500 dalasis (1
euro is ong. 52 dalasis) Tot dit schooljaar
werd er helemaal geen godsdienst
onderwezen op onze gemengde school
(Islamitische, Christelijke, Animistische
kinderen). Wij hadden dit graag zo
gehouden: een rustige neutrale plek voor elk
kind! De regering besloot anders: Godsdienst
(lees Islam) is verplicht. Gelukkig mogen
andersdenkenden wel dit lesuur invullen met
hun eigen godsdienst. Wij willen nu elk kind
de mogelijkheid geven het godsdienst
onderwijs te volgen van hun eigen
geloofsovertuiging.
Het tweede belangrijke punt is geld voor het
verschepen van hulpgoederen. Per kubieke
meter is er een bedrag van €175,-- nodig.
Voor wie eens wil zien hoeveel kubieke
meter er nog staat te wachten op transport,
kom gerust eens langs in de Kringloop Voor
Onderwijs aan de Sluisdijkstraat 135 te Den
Helder, wij geven u graag een rondleiding!

