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Nieuwsbrief december 2015 en januari 2016.
Een veelbewogen jaar ligt achter ons. Mooie en minder mooie momenten, goede resultaten
en teleurstellingen.
Heel veel dank gaat er uit naar de vrijwillige medewerkers van de Kringloop Voor Onderwijs.
Jan, Gayane, Tamara , Valentina, Nel, Sophia, Melissa, Philémon, Christina, Ria, Marianne,
Mike, allemaal mensen die in hun vrije tijd, al dan niet naast hun dagelijkse baan of gezin,
zich in de winkel hebben ingezet. Dank ook aan Derk-Jan, Boelie, Hennie. Mensen die zich
ingezet hebben voor de mooie Afrikaanse muziek in de winkel, het onderhoud aan de
computers, verzorgen van de lay out van de nieuwsbrieven, het maken van nieuwe
kledingrekken.
Dank aan de mensen die de school in Gambia bezochten, enthousiast terugkwamen en hier
ook in de nieuwsbrieven over verhaalden. Dank aan de particulieren, verenigingen, kerken
die renteloze leningen verstrekten of geld doneerden.
Namens veel kinderen en hun ouders: lieve sponsorouders dank u wel!

De moeder van deze tweeling straalt! Haar kinderen worden gesponsord vanuit
Nederland en leren nu lezen en schrijven

Bij de kleermaker. Ook
deze 3 jarige tweeling
wacht met mama bij de
kleermaker, straks krijgen
zij een echt schooluniform
en kunnen ook zij dankzij
sponsoring vanuit
Nederland naar school.

In de nieuwsbrieven van het afgelopen jaar kunt u lezen wat er tot nu toe allemaal is bereikt.
De nieuwsbrieven zijn ook na te lezen op de website. In Gambia was wel het hoogtepunt de
start van de ‘brugklas’ in september 2015 in een geheel nieuw gebouwd schoolgebouw. Ook
de nieuwe toiletten waren een topper.
In Sierra Leone kon halverwege het jaar eindelijk de school weer open. En in november werd
Sierra Leone officieel ‘ebola vrij’ verklaard. Wat een feest! De school heeft drie klassen en 40
leerlingen. Op dit moment komen er steeds meer aanmeldingen binnen en wordt duidelijk dat
er bijgebouwd zal moeten worden. De drie lokaaltjes die er nu zijn, zijn niet genoeg!

Overlijden.
Op 31 december werd er gebeld met
de droevige mededeling dat Victor
Kargbo, de bouwer van de nieuwe
lokalen en toiletten in Bakoteh
(Gambia) plotseling is overleden.
Victor was weduwnaar en laat nu vijf
kinderen achter. De drie jongste
kinderen zitten op de school in
Bakoteh. Omdat de heer Newland
momenteel in Sierra Leone is weet ook
hij nog niet veel over de situatie van
dit moment. Waar de kinderen nu
verblijven en of ze naar school zullen
blijven komen is nog niet bekend.

Nieuws uit Sierra Leone.
De kerstvakantie zit er weer op en 4 januari is de school in Makeni weer open
gegaan. De school groeit. Nieuwe aanmeldingen komen binnen en we
beginnen ruimte gebrek te krijgen. Ook zijn er te kort meubels voor met name
de kleinste kinderen. Stichting Building On Education doet dan ook een oproep
aan scholen: Heeft u nog meubilair, voor alle leeftijdscategorieën, wij komen
het graag ophalen! Voor het verschepen van de meubels is geld nodig. Op dit
moment wordt er bekeken of wij gebruik kunnen maken van een gedeelde
container, een € 1500,-- zou ons al een aardig eind op weg helpen. Voor het
bouwen van een nieuw lokaal is ook al gauw €5000,-- nodig.
Wij gaan dus op zoek naar: FINANCIELE HULP , een service club , kerk,
vereniging, school .. wie oh wie schiet de school in Makeni te hulp.

Er zijn nieuwe stoeltjes voor de kleuters in Makeni aangeschaft.

En zo staan de tafels in een
schoolgebouw in Nederland en zo
staan ze in Makeni in Sierra Leone.
De door de stichting verstuurde tafels
zijn te hoog voor de kinderen.....

Maar dat is in Afrika geen probleem.
Er wordt gewoon een stuk van de
poten afgezaagd!

Op dit moment verblijft de heer Newland in Makeni, Sierra
Leone. Hij heeft in Freetown de door ons gestuurde
schoolmeubeltjes opgehaald en naar Makeni laten brengen.
Verder zal hij de komende twee weken de leraren
bijscholen. Er is een groot gebrek aan goede onderwijzers in
heel West Afrika. Training van en onderricht in moderne
onderwijsmethodes is heel belangrijk.

Reisverslag.
In november is kringloopmedewerker Ria met Marjolein mee geweest naar Gambia.
Ria heeft een fantastische reis gehad en vond het vooral fijn om niet in een hotel te
verblijven maar juist onder de bevolking te mogen zijn. Geraakt is zij door te zien
met hoe weinig middelen de kinderen en onderwijzers met elkaar aan het werk zijn.
De dames hebben nog een staartje van de regentijd mee mogen maken en dat was
op zich ook heel bijzonder: niet elke chauffeur was bereid de wijk in te gaan waar zij
verbleven, de zandweg leek eerder op een meer dan een weg en daar stelt niet
iedereen zijn auto graag aan bloot! Nu Ria heeft gezien hoeveel werk er met hulp
van stichting Building On Education is verzet is zij dubbel enthousiast om in de
kringloop aan het werk te zijn!

Ria Groeneweg en Abdul Karim Newland, geduldig wachten… waarop? Eén
handtekening op een gewichtig formulier met een nummer, nodig om goederen in
te voeren en bankzaken te regelen. Een papier dat plotseling 150 dalasis kost i.p.v.
100 dalasis! Gewoon omdat we het op tijd in handen wilden hebben…
Tja geduld is een schone zaak.


Stichting Goods for Gambia.
We zijn nog steeds heel blij met stichting Goods for Gambia uit Hoogeveen. De door
ons via hen verscheepte goederen zijn prima aangekomen. Alles keurig verzorgd !
Mocht u een pakket naar Gambia willen versturen: kijkt u eens op de website :
www.goodsforgambia.nl U kunt uw pakket inleveren bij de Kringloop Voor
Onderwijs aan de Sluisdijkstraat 135 te Den Helder.


Biljart toernooi.
Op 20 december is er door de organisatoren van het biljarttoernooi in de Draaikolk het
prachtige bedrag van €555,-- aan de stichting overhandigd. Een geweldig bedrag heeft de
door hen georganiseerde loterij opgeleverd. De overhandiging van de cheque door Ingrid van
de Hert aan Marjolein Bremer was een emotioneel moment. Het bedrag was precies het
bedrag dat nog ontbrak voor de betaling van achterstallig salaris van de directrice van de
school in Makeni. De directrice heeft gedurende de periode dat de school gesloten was
door de ebola uitbraak niet al haar salaris kunnen ontvangen. Nog steeds even enthousiast
ging zij opnieuw aan de slag toen de scholen in Sierra Leone weer open mochten. Een topper
deze vrouw met een groot hart voor de kinderen.

Op 18 december heeft er een concert in intieme sfeer plaatsgevonden in de mooie
pastorie van de Petrus en Paulus kerk. Prachtige muziek van viool en gitaar ensemble
‘Par Hasard”. En een geweldige catering. De avond heeft niet alleen 100 euro
opgebracht maar wij hebben opnieuw weer nieuwe mensen kunnen vertellen over onze
werkzaamheden in Afrika en hier in Den Helder.
Onze dank gaat niet alleen uit aan de muzikanten van Par Hasard die zo'n mooi
avondvullend muziekprogramma boden met muziekstukken uit diverse landen en
kerstmuziek maar ook aan de dames, afkomstig uit Armenië, Moldavië en Georgië, die
die avond voor heerlijke hartige hapjes hadden gezorgd en een prachtig gedekte tafel
met heerlijk eigen gebakken taarten hadden klaar staan! Heel veel dank ook aan het
bestuur van de parochie Petrus en Paulus kerk die ons wederom in de gelegenheid
stelden om van hun prachtige pastorie gebruik te maken. Hartverwarmend!!

http://www.buildingoneducation.org
http://www.facebook.com/buildingoneducation
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