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Even voorstellen:
Christiaan Tsao
27 jaar oud en geboren en getogen in Den Helder, heb mijn jeugd doorgebracht in de
Sluisdijkstraat
Recent kwam ik via een mailtje van een nichtje in contact met stichting Building On
Education.
Ik heb altijd al een warm hart gehad voor mensen die zich met goede doelen bezig houden.
Mensen die zich inzetten om de wereld beter te maken zijn mijn grote voorbeelden.
Met mijn administratief en juridische achtergrond lijkt het me geweldig Building on
Education te helpen met de administratie en PR.
Ook in het project Maatschappelijke Stages bij Plein XL heb ik veel geleerd op het gebied
van PR. u
Naast PR lijkt het me leuk om te helpen met organisatie en de juridische, administratieve en
zakelijke kant van de stichting.
Het bestuur van Building on Education is blij met de hulp van dit nieuwe bestuurslid. Hij
zal de administratie van de stichting op zich nemen. En tevens zorgen voor de PR.

U ontvangt al een tijdje nieuwsbrieven
gemaakt door Elianne. Maar wie is zij?
Ik ben 26 jaar oud, geboren en getogen in
Den Helder. Bij een diner in 2011 heb ik
Marjolein ontmoet. Toen zei ik lachend:
“Als ik in Gambia ben, kom ik wel even
langs.” Niet wetende dat dit vier maanden
later werkelijkheid zou worden en bij haar
op de stoep zou staan. We hebben de
school bezocht, door arme wijken
geslenterd maar ook genoten van een
karaoke avond. Ik heb zelfs bij Marjolein
gelogeerd.
Marjolein en ik voor de school.
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Later in het jaar heb ik nog een week in haar huisje
gebivakkeerd. Helaas was Marjolein er toen niet bij.
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Waarom ben ik deze nieuwsbrieven gaan
verzorgen?
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Ik las de nieuwsbrieven met veel plezier maar dacht
dat de layout wel wat fleuriger kon. Ik heb toen op
een avond zitten fröbelen en een voorbeeld naar
het secretariaat gestuurd. Judith reageerde zo
enthousiast dat ik vanaf die dag de pineut was en nu
elke maand de nieuwsbrieven verzorg.

Primeur!
Zaterdag 24 augustus ligt het boekje “Standvastig in Gambia” in
boekhandel Bruna aan de Spoorstraat in Den Helder.
Het boekje is trouwens bij elke erkende boekhandel in Nederland en
België te bestellen. Marjolein signeerde van 14:00 tot 16:00 uur. Er was
volop belangstelling. Er liggen nog slechts een paar exemplaren in de
winkel! Ook ik heb het boekje aangeschaft. En met veel plezier in één
adem uitgelezen. Op humoristische wijze neemt ze je mee op haar
avonturen in Gambia. Een aanrader! Ik heb het extra mogen
meebeleven omdat ik enkele foto’s mocht aanleveren.
Elianne de Vlieger

Het was gezellig druk in de Bruna

