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Het is al weer enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief heeft mogen ontvangen. De voornaamste
oorzaak is de enorme drukte.
Kringloopwinkel.
Het blijft heel moeilijk goed gemotiveerde vrijwilligers te vinden. Op dit moment zijn wij dringend op
zoek naar serieuze mensen die of in de winkel willen staan, of willen helpen met allerlei klusjes ,
reparaties, checken en sorteren van ingebrachte artikelen. Zo staat de boekenafdeling al een tijdje
te wachten op iemand die boeken kan rubriceren en een systeem in te voeren, boeken die te lang
staan af te voeren naar het oud papier. De kleding afdeling moet ook nodig onder handen worden
genomen. Stapels nieuw ingebrachte kleding zijn zojuist gesorteerd maar wie oh wie hangt alles nu
ook nog eens netjes aan de rekken!
Vrijwilligers zijn vertrokken, sommige komen na de zomervakantie terug anderen vonden het werk
toch te zwaar of minder leuk dan zij dachten en zochten wat anders.
Twee nieuwe vrijwilligers hebben wij wel kunnen verwelkomen. Timo was reeds mee naar Gambia
waar hij veel werk heeft verricht. Nu is hij actief in de winkel en kijkt alles na waar een draad aan zit!
Rayender houdt zich voornamelijk bezig met het maken van gebruiksvoorwerpen uit gebruikt
materiaal, het oppimpen van meubels en het halen en bezorgen van goederen.
Heeft u zin en tijd? Kom eens een praatje maken en kijk of er voor u een leuke plek is als vrijwillige
medewerker in onze winkel.
Nieuw telefoonnummer. De winkel is nu behalve op de twee mobiele nummers : 0637195446 /
0637195405 ook bereikbaar tijdens de openingstijden van de winkel op nummer 0223693978
Container: Door OBS de Hoeksteen uit Heerenveen is ons een groot aantal (26m3) schoolmeubels
geschonken. De helft hiervan is reeds onderweg naar Gambia. Daar wordt er met ongeduld op
gewacht want half september begint de school weer en gaan nu twee tweedejaars klassen van de
secondary van start. Uiteraard zijn hier meubels voor nodig.
De kosten van de container bedragen zo’n 2000 euro. Mocht u een donatie willen doen, zou dat
fantastisch zijn. Het geheel kan niet bekostigd worden uit de opbrengst van de winkel. Op dit
moment is er acuut een bedrag van 1000 euro nodig. De goederen zijn gesplitst en zullen in twee
keer worden verscheept .
We hopen dat de container 9 september in Gambia aankomt, net op tijd voor het nieuwe schooljaar.

Nieuwbouw
Er moeten lokalen bij worden gebouwd. Op dit moment kan dat niet. Er is
gewoonweg geen geld meer. Een nieuwe taak dus voor stichting Building On
Education. Nu zoeken we een tussen oplossing. De bibliotheek zal tijdelijk
verhuizen naar het kantoor van de school directeur. Met wat passen en meten
moet dat lukken. In september zal er een tijdelijke klas van start gaan in de
bibliotheek ruimte. Naast de nieuwbouw staat een opslagruimte die twee ramen
zal krijgen en wordt omgebouwd tot leslokaaltje. Het is een tussen oplossing die
voor een paar honderd euro gerealiseerd kan worden. Er is door Victor, de
verleden jaar onverwacht overleden aannemer, rekening gehouden met de bouw
van een bovenverdieping. Er wordt op dit moment bekeken wat de kosten van de
bouw van drie lokalen op deze verdieping zullen worden.

Onderwijs inspectie:

Beterende hand

Aan het eind van het schooljaar is
er weer inspectie geweest van het
ministerie van onderwijs.
Onderwijskundig een dikke tien!
De school doet het erg goed,
groeit hard. Tegelijkertijd brengt
dit ook problemen. Het ministerie
van onderwijs keurde de lokalen
goed maar had problemen met
het aantal toiletten. Er zullen
minstens twee toiletten
bijgebouwd moeten worden. De
eis was dat deze toiletten bij
aanvang van het schooljaar klaar
zouden zijn. Een bedrag van
ongeveer 400 euro per toilet.

Andre Boumbaly , onze kok is
nog steeds herstellende van de
aanrijding die hij in november
2015 heeft gehad.
Langzaamaan gaat het beter
maar hij kan nog steeds niet
lang staan of veel lopen.
Voorlopig zit het er niet in dat er
weer een Afrikaans diner wordt
georganiseerd. Wel wordt er
gekeken naar een geschikte
locatie voor een ander
overheerlijk benefiet diner. U
wordt op de hoogte gehouden!

Sponsorkinderen.
Er wordt gestreefd naar het maken van nieuwe rapportages
over de sponsorkinderen voor eind september. Bij het laatste
bezoek aan Gambia in april dit jaar heeft Marjolein te veel
andere werkzaamheden gehad en is het niet gelukt alle
kinderen te zien en met de betrokken docenten te spreken.
Voor een paar kinderen is het wel gelukt een rapportage te
maken. Het internet in beide werkgebieden is slecht en geen
van personeelsleden beschikt over een laptop. Wel is het
laatste jaar een aantal in het bezit van een mobiele telefoon
met internetoptie gekomen. Marjolein zal nu proberen via de
mobiele telefoon zo veel mogelijk gegevens te vergaren over
de vorderingen van de kinderen.
Het sponsoren van kinderen brengt de school behalve geld
dat nu in ieder geval op tijd binnenkomt ook een keerzijde. Op
de een of andere manier gaan er steeds meer mensen van uit
dat “er toch wel een sponsor wordt gevonden als je niet
betalen kan”. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het
sponsoren is echt voor de allerarmste kinderen en ouders zijn
in beginsel uiteraard zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.
Op dit moment wil Marjolein nadenken over een andere
manier van sponsoring.
Bijvoorbeeld door het oprichten van een fonds van waaruit de
docenten betaald kunnen worden. Het fonds zou een
bepaalde periode moeten bestaan, gedurende die periode
zou de school misschien ook neveninkomsten kunnen zoeken
bijvoorbeeld door het starten van een naaiatelier. Het komt nu
te vaak voor dat er vanuit Nederland bijgespijkerd moet
worden om de docenten te betalen, dat terwijl het personeel
uit de schoolgelden betaald moet worden. 60% van de ouders
betaalt niet of niet op tijd!

Met de container van augustus zijn er ook twee dozen met prijsbekers
vertrokken. Gebruikte bekers die zorgvuldig van de naamplaatjes van de
sportclub zijn ontdaan en zo weer hergebruikt kunnen worden. Klanten van de
kringloopwinkel brachten ze binnen en na een oproepje op de facebookpagina
van de winkel kwam er een bericht van Bjorn van der Neut uit Weesp: hij had nog
een hele doos met bekers staan. Zijn echtgenote was via Google bij ons terecht
gekomen en vond het een leuk idee dat de bekers hergebruikt gaan worden! Op
zijn vrije 'papa'dag heeft Bjorn in het gezelschap van zijn twee kindjes de doos
naar mediapark Hilversum gebracht waar Marjolein haar broer Teunis Jan werkt,
die op zijn beurt de doos weer naar Den Helder brengt. Is het niet hartstikke leuk
hoe een doos met prijzenbekers op deze wijze op reis gaat en uiteindelijk in
Gambia terecht komt. De school zal er blij mee zijn, diverse sportclubs zullen er
blij mee zijn!

Graduation day.
De kleuters zijn over naar de lagere school , from nursery to primary. De oudste leerlingen
van de primary gaan naar de secondary school. Dit alles wordt groots gevierd . Vanuit
Nederland hadden Marjolein en Timo in april dit jaar afstudeerhoedjes meegenomen. En
groot succes!

Nagekomen bericht

Beste vrienden,
Zojuist kreeg ik een droevig bericht. Een hevige storm met zware regenval heeft
het complete dak van Janet School in Bakoteh, Gambia afgerukt. Het gehele
interieur van de school is vernield. Tafels, stoeltjes, schoolborden alles is stuk.
De muren zijn ook beschadigd. 12 september moet de school weer open, de
schoolvakantie is dan voorbij. Dit kan niet zoals het gebouw er nu bij staat.
Ontzettend verdrietig zijn de medewerkers van stichting Building On Education ,
docenten en ander personeel van Janet School. Financiële middelen zijn er niet.,
niet in Gambia en niet bij stichting Building On Education. Het pas zes jaar
geleden geplaatste dak koste indertijd omgerekend ongeveer 4000 euro.
Hoeveel het nu zal kosten is nog niet bekend. Er zijn geen financiële middelen
om deze klap op te vangen. Stichting Building On Education vraagt uw hulp. Het
rekening nummer van de stichting staat open: stichting Building On Education
NL 80 INGB 0006030428 o.v.v. stormschade Janet School.

