Onze eigen kok gaat weer aan de slag!
Nieuwsbrief – 16 maart 2014
De afgelopen weken is er veel gebeurd. De school in Sierra Leone draait leuk, er zijn
inmiddels 24 leerlingen en heel veel aanmeldingen voor het volgend schooljaar. Er wordt
gekeken naar de aanschaf van een schoolbus(je). De regentijd (mei) is in aantocht en dan
zal het voor de leerlingen uiterst moeilijk zijn de school te bereiken. Een schoolbusje is
eigenlijk onmisbaar. Vandaar een nieuw diner. André Boumbaly heeft een dag vrij
gevraagd bij zijn werk zodat hij het diner goed kan voorbereiden. Mocht u willen komen
eten vergeet dan niet te reserveren en aan te geven wat u wilt eten, reserveren graag voor
20 maart!
Er is veel geld nodig voor het busje. We hopen een bedrag van €2000,-- in te zamelen.
Als u niet aan het diner kunt of wilt deelnemen : een donatie op rekeningnummer
NL80INGB0006030428 o.v.v. ‘schoolbus’ is dan ook meer dan welkom! Zoals u weet zijn de
donaties aftrekbaar van de belasting want we hebben een ANBI status!

Goederen naar Gambia
De afgelopen weken zijn er de nodige goederen op transport
gegaan naar de school in Gambia. Een verrijdbare bibliotheekkast,
gevuld met dozen met boeken, dozen met kleding, kantoorspullen,
een mooie afsluitbare archiefkast en wat meubilair. De
verschepingskosten van de bibliotheekkast met boeken bedroeg
€360,-- De archiefkast, meubels en overige dozen €695,--. Het
eerste transport komt rond 16 maart in Gambia aan. De laatste
lading is pas opgehaald en moet nog worden verscheept. Eigenlijk
hadden we liever eerst het geld voor het schoolbusje ingezameld
maar de opslagruimte lekt en vooral de dozen met boeken en

kleding stonden te vochtig. Er staat nog steeds heel veel , we gaan
door met het organiseren van sjoel en muziekavonden en nu dan
weer het diner! Volhouden en doorzetten, er in geloven! Gelukkig
heeft de stichting inmiddels een fijne ploeg vrijwillige medewerkers
voor de te organiseren activiteiten en in de kringloopwinkel. Zonder

hen hadden we het niet gered. We gaan ervoor en weten zeker dat
uiteindelijk elk stoeltje, kast of boek op de plaats van bestemming
zal komen.
VERTREK:
28 maart vertrekt Marjolein naar Gambia. 40 kilo aan hulpgoederen
en cadeautjes ( tubes tandpasta, tandenborstels, kleine
knuffeldiertjes) voor de schoolkinderen staan al klaar. Marjolein
haar broer, Michiel Bremer, reist mee en zij heeft hem een koffer
met 20 kg. hulpgoederen in de maag gesplitst! Voor de mensen die

een sponsorkind in Gambia hebben, er is heel weinig ruimte in de
koffers maar een kleinigheidje voor uw kind mag ingeleverd
worden. Bij voorkeur o.v.v. de naam van uw kind voor 25 maart
inleveren in de kringloop aan de Sluisdijkstraat 135. Tijdens het
verblijf in Gambia zullen er weer een aantal huisbezoeken aan de
kinderen worden gedaan en gesprekken op school over de
resultaten van de kinderen. Verder gaan Marjolein en Michiel op
pad om te kijken of er een geschikte schoolbus voor de school in
Sierra Leone gevonden en gekocht kan worden. Michiel is in het
dagelijks leven in Nederland vrachtwagenchauffeur en heeft iets
meer kijk op auto’s dan Marjolein! Het kopen van een busje in
Gambia blijkt de goedkoopste optie. Het aanschaffen in Nederland
en verschepen is duur. In Sierra Leone is het aanschaffen van een
busje ook nogal prijzig. Besloten is dus om in Gambia een busje te
kopen en over land naar Sierra Leone te laten brengen.
De chauffeur Jimmy met zijn busje. Michiel Bremer heeft hem in

2013 een week lang rijles gegeven want Jimmy reed rond met een
‘L’ op zijn busje. .. De ‘L’ geeft aan dat er een leerling in deze auto

rondrijdt, de andere weggebruiker dient daar dan maar rekening
mee te houden! Inmiddels woont en werkt Jimmy in Sierra Leone,
wel een beetje jammer want hij zou de aangewezen persoon zijn
een schoolbus van Gambia naar Sierra Leone te brengen.

Jimmy bij de plaatselijke garage. Want ja, er was wel het een en
ander gesloopt . Gelukkig bleek Michiel een geduldig rijinstructeur
en weet Jimmy nu wel hoe hij moet voorkomen zijn wagen
eigenhandig te slopen!

Tenslotte:
Vanaf 20 april 2014 is het website adres van de stichting veranderd
van www.buildingoneducation.com in:
www.buildingoneducation.org.

