STICHTING BUILDING ON EDUCATION NIEUWSBRIEF
MET NIEUWS OVER O.A:
AANKOMST DIRECTEUR, DINER MET LOTERIJ !!

Nieuwsbrief, 31 augustus 2014

Op zaterdagavond 9 augustus 2014 arriveerde schooldirecteur en
projectleider dhr. Abdul Karim Newland in Nederland. We zijn blij
met zijn komst. Binnen enkele dagen was hij al druk in de weer in
de Kringloop Voor Onderwijs aan de Sluisdijkstraat. Met collega
Tineke kon hij het al gauw goed vinden en samen sorteerden zij alle
Engelstalige kindervideobanden om deze vervolgens in te pakken
voor verscheping naar Afrika.

Werkbezoek.
Woensdag na de komst van de heer Newland is er een werkbezoek
gebracht aan stichtingsmedewerker Brian Bremer. De heer Newland
heeft een bezoek gebracht aan het bedrijf waar Brian werkt en
waar tevens alle Engels en Franstalige kinderboeken voor de
schoolbibliotheek van de school in Gambia van betrokken worden.
Inmiddels heeft Brian ook een enorme lading boeken uitgezocht en
ingekocht voor de school in Sierra Leone.

Brian heeft inmiddels zijn eerste vaccinaties gehad. In oktober zal
hij een bezoek brengen aan de school in Gambia. Tevens hopen we
dat de nieuw te bouwen bibliotheek dan ook klaar zal zijn zodat
Brian eigenhandig de eerste boeken neer kan zetten.

Bus naar Sierra Leone.
De door de stichting in Gambia aangekochte bus is
inmiddels in Makeni te Sierra Leone gearriveerd.
Helaas staat de bus stil. Dit niet omdat de bus niet
goed is maar omdat de regering in verband met de
uitbraak van Ebola alle scholen in ieder geval tot eind
december 2014 gesloten heeft. De mensen zijn totaal
niet mobiel en er is een avondklok. De bus kan dus
ook niet tijdelijk ingezet worden voor andere
werkzaamheden. Gepakt door angst en om contact
met andere mensen te vermijden blijft iedereen thuis.
Zorgen
Het Ebola virus brengt enorme problemen. Een vreselijke
ziekte die het land in een angstgreep houdt. De handel ligt
stil. De economie ligt stil. Scholen zijn gesloten. Ook onze
school in Makeni is gesloten. Het personeel, een adjunct
directrice, twee onderwijzers , een schoonmaakster en een
nachtwaker zitten thuis zonder inkomen. Een bedrag van
1200000 SLL, ruim €200 per maand, salaris voor 5
personen kan niet worden betaald. De reden hiervan is dat
het personeel betaald wordt uit de schoolgelden. Nu de
kinderen niet naar school gaan betalen de ouders ook geen
schoolgeld. Lang niet alle kinderen hebben een sponsor in
Nederland. Een heel groot probleem waar wij als kleine
stichting op dit moment geen oplossing voor hebben. Een

bedrag van 200 euro per maand is te veel. Omdat er ook nog
een volle loods met hulpgoederen staat te wachten op
verscheping, waar ook voor betaald moet worden, is er heel
veel zorg over de financiën.

Actie! We hopen wat te kunnen doen aan bovenstaand
probleem. Op zaterdag 13 september gaat dan ook om 18.30 de
deur open van Breewaterstraat 5 te Den Helder. In dit voormalig
café-restaurant kan men vanaf 19.00 uur aan tafel schuiven om een
heerlijk Afrikaans driegangen diner te mogen beleven. Er wordt
weer gekookt door onze eigen kok André Boumbaly. De heer
Newland zal die avond ook aanwezig zijn. In verband met de inkoop
dient u te reserveren voor 12 september. Reserveren kan via
telefoonnummer 0659307831 of in de Kringloop Voor Onderwijs
aan de Sluisdijkstraat 135. U kunt dan tevens opgeven waar uw
voorkeur naar uit gaat: vis, vlees of vegetarisch. De kosten
bedragen 20 euro per persoon. Wij heten u van harte welkom op
deze altijd goed bezochte , gezellige avonden met overheerlijk eten.
Tevens houden wij een loterij met mooie prijzen!
Kunt u niet meedoen aan loterij en heerlijk eten?:
Een gift o.v.v. Sierra Leone op rekeningnummer NL80INGB0006030428
van Stichting Building On Education is altijd welkom.

Nieuws uit Gambia: Al vier jaar probeert de schooldirectie grond te
huren of aan te kopen voor de nieuwbouw van de nursery. Wat
aanvankelijk niet lukte is nu dan toch voor elkaar, de grond naast de
primary school kan in erfpacht worden verkregen voor een bedrag
van 25000 dalasis per jaar (ong. 480 euro). Dit in ieder geval voor een
periode van 10 jaar. Bouwmateriaal is er al, sinds januari 2011 is er geld

ingezameld door de stichting en alles kon dus worden aangeschaft. De
bouwplannen waren er langer maar werden tegengehouden door de
toenmalige landeigenaar. De afgelopen jaren heeft de school voor de
nursery een woonhuis moeten huren à 75000 dalasis per jaar (op dit
moment zo’n 1436 euro). Een leuke besparing dus de komende jaren!
Tevens is er nu genoeg ruimte om een eigen bibliotheek te bouwen.
Voorlopig kunnen we vooruit, ondertussen blijven we op zoek naar
een stuk eigen grond. Waar overigens ook weer niet al te veel
waarde aan moet worden gegeven want met de huidige politieke
situatie blijft het begrip ‘eigendom’ vaag. Wij zijn echter blij en
dankbaar met elke dag dat een kind goed onderwijs kan krijgen!

TANDENPOETSEN: Mevrouw M. Hendriks uit Den Helder zorgde voor
tandpasta en de heer S. Starrenburg voorzagen de schoolkinderen
van tandenborstels. Super enthousiast waren de kinderen tijdens de
tandenpoetsles!

