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Sjoeltoernooi
Afgelopen zaterdag 5 oktober hebben we achterin de Kringloop
Outlet winkel naar een initiatief van Amelina Kater een geweldig
leuke avond gehad met een ploegje zéér fanatieke sporters. Er
waren heerlijke hapjes en zelfs nasi en cassave frieten. Dus
niemand hoefde op een lege maag te sjoelen. Aan het eind van
de avond werden er op vertoon van een winnend lotnummer
leuke prijzen uitgedeeld. Kortom het was een super gezellige
avond met voldoende eten en drinken! Deze leuke avond heeft,
na aftrek van de kosten, een netto bedrag van €145,-opgeleverd waar we hartstikke blij mee zijn. Zeer zeker komt er
nog eens zo'n leuke avond.!

Huiskamerdiner zaterdag 12 oktober
Onze kok André Boumbaly is gelukkig weer terug in Nederland:
wat hebben we hem gemist! Zaterdag 12 oktober kunnen we weer
heerlijk aan tafel voor een drie gangen diner voor € 20,--! Dit keer
op de locatie Dollardlaan 108. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor
het huiskamer diner. Aanvang van het diner 19.00 uur, deuren
open om 18.30. Toegangskaarten in de voorverkoop Kringloop
Outlet, Sluisdijkstraat 135 of reserveren via
info@buildingoneducation.com of telefonisch 0659307831. Graag
aangeven kip, vis of vegetarisch. Opbrengst van de avond is voor
de bouw van een basisschool in Sierra Leone.

Agenda

Een nieuw gezicht
De stichting heeft versterking gekregen van nog
een nieuwe medewerkster. Rhea Nieuwenhuizen
heeft dinsdagochtend samen met Marjolein
aanvang gemaakt de financiele administratie keurig
in de computer t zetten. Rhea heeft er veel zin in en
heeft , net klaar met een administratieve opleiding,
allerlei tips en ideetjes om alles nog soepeler en
eenvoudiger te laten lopen! We zijn super blij met
administratieve versterking. In de volgende
nieuwsbrief zal ze zich voorstellen.

Website
Voor de mensen die wel eens
een kijkje nemen op de website
www.buildingoneducation.com
is er iets nieuws te zien. Onze
nieuwe webmaster heeft niet
alleen de indeling aangepast en
alles overzichtelijker gemaakt
maar hij heeft ook de site twee
talig gemaakt. Voortaan is alles
ook in de Engelse taal te lezen.
We zijn er trots op en blij met
zo'n mooie internationale
website.

Vrijdag 18 oktober 2013 17:00 uur
Darttoernooi
Kringloopoutlet aan de Sluisdijkstraat
Kosten: 5 euro p.p. incl. 1 consumptie en
deelname aan de loterij.
Vrijdag 1 november 2013 20:00 uur
Huiskamerconcert met stadsdichter Jack
Beneker.
Dollardlaan 108, Den Helder.

Nieuws uit Sierra Leone:
De school in Makeni is half september met 12 leerlingen van
start gegaan en heeft al bezoek gehad van het ministerie van
onderwijs. oorspronkelijk waren er meer aanmeldingen maar
omdat de bouw iets uit liep hebben veel ouders besloten hun
kinderen toch elders op school te doen. De heer Newland was
echter erg enthousiast en zei: ach dat komt wel goed is er ooit
niet begonnen met 2 leerlingen in Gambia en zijn dat er nu
niet bijna 400? Het ministerie was tevreden over het
ingediende onderwijsplan maar op de bouw waren nog wel
wat dingetjes aan te merken. We kregen 14 dagen de tijd om
dit in orde te maken. Kosten: 2 miljoen SLL, dat is zo'n €345,-Gelukkig kwam er een sjoeltournooi en is er zaterdag weer
een diner: we redden het vast wel!

Amadou
Op deze website staat sinds kort een link
www.amadou.nl. Neem u eens de
moeite deze link aan te klikken en te
bekijken. Amadou is een betrouwbare
gids in Gambia. Zijn website is gemaakt
door een Nederlandse kennis van hem.
Amadou heeft veel ervaring als gids en
is uiterst betrouwbaar gebleken. Het
leuke is dat Amadou op verzoek van de
toerist ook een bezoek met hen kan
brengen aan Janetschool. Mocht u deze
winter nog van plan zijn naar Gambia te
gaan, kijk dan eens op de website van
Amadou!

