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De laatste weken zijn voorbij gevlogen. De winkel aan de Sluisdijkstraat begint langzamerhand weer wat
aanloop te krijgen. De rotonde is klaar en inmiddels kan men ook van beide kanten weer door het tunneltje
naar de Brakkeveldweg. De omzetdaling was de afgelopen maanden meer dan 50%. Jammer, maar gelukkig
hebben we nog steeds een leuke groep vrijwilligers die alles op alles zetten om de winkel tot een fijne
goedlopende winkel te maken.
Wilt u uw kennissen en vrienden op de hoogte blijven houden en hen steeds weer wijzen op deze leuke
kringloop? Op dit moment is er een 50 cent actie. Voor in de winkel staat een rek, alle kleding op dit rek kost
slechts 50 cent!
De steentjes van de actie ‘draag een steentje bij’ liggen niet langer in de winkel, er verdwenen regelmatig
steentjes van de toonbank, vervolgens vonden we lege papiertjes en steentjes onder de kledingrekken. Een
klant die op de Ruijghweg woont kwam zelfs met twee halfuitgepakte steentjes aan: deze lagen in zijn
achtertuin! Waarschijnlijk dachten zij die een steentje meenamen dat het snoepjes waren………….
Binnenkort komen de steentjes wel weer te voorschijn: Op 5 juli is er een activiteit in MFC de Boerderij in de
Schooten, dan zullen er weer steentjes worden verkocht!

Maar nu eerst een beschouwing van de afgelopen maand!
Op 13 mei hebben we van een muzikale avond in de pastorie van de Petrus en Paulus kerk mogen
genieten!. Een geweldig leuk optreden van Henk van Kuijk met een verrassende Engelse vertaling van het
bekende Cornelis Vreeswijk lied ‘de nozem en de non’. Dit alles in een heel mooie ruimte met een
prachtige akoestiek. Dit lied kunt u overigens ook vinden op You Tube. Onze dank gaat uit naar de mensen
van de Petrus en Pauluskerk die het toch maar voor ons gedaan hebben; zo’n mooie sfeervolle ruimte voor
een concert, wie krijgt er zo’n kans! Wij zijn troubadour Henk van Kuijk erg erkentelijk voor het feit dat hij
wederom geheel belangeloos voor ons optreedt! Na de pauze was er open podium en daar werd het
publiek getrakteerd op een geweldig optreden van saxofonist Jos van den Berg. We hebben genoten! Echt
super. Er werd zelf nog gedanst op tropische klanken die Jos vanuit zijn saxofoon toverde. Ook Jos kunt u
vinden op You Tube waar filmpjes staan van een optreden dat hij eind 2014 had in stadsschouwburg de
Kampanje. Jos bedankt, we zijn vereerd dat je op ons open podium wilde staan!
Er was koffie en thee en in de pauze diverse drankjes en hapjes. Een geweldige avond met fantastische
artiesten en fantastisch publiek.

Enkele foto’s van de 13e mei:

De bouw van de school in Bakoteh Gambia.
De school in aanbouw begint op een echte school te lijken. Op dit moment is er in ieder
geval nog een bedrag van 90.00 dalasis nodig voor het dak. Tot voor kort stond 90.000
dalasis gelijk aan 1800 euro. Helaas komt daar nu door de daling van de euro een paar
honderd euro bij: 90.000 staat nu gelijk aan een bedrag van €2.058,-- en dan nog de
kosten van het internationaal betalingsverkeer!. De koersen kunnen elk moment
veranderen, normaal gesproken zou je een gunstiger moment kunnen afwachten. Dit keer
kan dat niet want de regentijd is in aantocht. Eind juni zal de regen in alle hevigheid vallen,
er is dan niet te werken. De regentijd duurt tot oktober.
Voor het verder afwerken is tenslotte naar schatting nog een bedrag van €1.500,-- nodig
(ook weer met de huidige koers gerekend).
Dan kunnen we aan de slag voor de finale: het transport van meubilair en lesmateriaal.
Alles staat al te wachten om de zeecontainer in te gaan. Op dit moment vraagt de
goedkoopste aanbieder van transport €110,-- per m3. Plus de kosten van het vervoer over
de weg. We gaan dit keer niet voor een hele container maar aan de slag om zo veel
mogelijk zo economisch mogelijk in te pakken en in zo weinig mogelijk kubieke meters te
proppen!!

Actie:
Door Karin Hermsen wordt op dit moment al hard gewerkt aan de voorbereidingen van een
mooie brocante kraam bij ‘Zomerdromen’ in het Timorpark. Dit duurt nog wel even want de
markt vindt plaats begin september maar het beloofd dan ook iets speciaals te worden!
Op zondag 5 juli is er een evenement in samenwerking met M.F.C. de Boerderij. Een aparte
flyer hierover krijgt u nog per mail. Er zal een optreden plaatsvinden van ’t Juttersgilde. U kunt
dan genieten van een gilde van vioolspelende muzikanten. Als een echt gilde wordt er
gemusiceerd, meester en leerling maken samen mooie muziek! Verder zal er een kleinschalige
markt worden gehouden met diverse kramen. Er is een loterij. We streven er naar met de
allerleukste en apartste spulletjes uit de Kringloop Voor Onderwijs op de markt te staan.
Heerlijke hapjes van diverse windstreken zijn te koop. En als klapstuk is er kunst te bezichtigen
en aan het eind van de middag is er een kunstveiling. De toegang is gratis!

Gevraagd:
Wie heeft er nog een kunstwerk(je) tot zijn/haar beschikking en wil dit doneren ten behoeve van
de veiling?
Wie wil er komen helpen met voorbereiden van de markt (spullen rijden, sjouwen, in en
uitpakken)?
Wie wil er een kraam bemannen?
Wie heeft er nog iets in de kast liggen waarvan men denkt: dat is mooi voor de loterij of een
marktkraam? Daarbij kunt u van alles bedenken van een goed boek tot een stukje brocante!
Meldingen of nog vragen: tel. 0659307831 , via de email:

info@buildingoneducation.org

of kom gewoon gezellig langs in de winkel, Sluisdijkstraat 135 te Den Helder.

In Sierra Leone gaan inmiddels alle kinderen weer naar school. Het was even moeilijk want toen de
school weer open ging hielden veel ouders uit angst voor Ebola hun kinderen nog thuis. Ook met de
school daar gaan we plannen maken voor uitbreiding. De drie klassen die nu draaien zullen volgend
jaar in ieder geval met één klaslokaal worden uitgebreid. U wordt hier op een later tijdstip nog over
geïnformeerd.
We hopen nog voor het nieuwe schooljaar opnieuw mooie meubeltjes af te kunnen leveren
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