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Laatste nieuws van Marjolein: Zondagochtend 8 uur kreeg ik een enthousiast telefoontje van de
heer Newland vanuit Makeni, Sierra Leone. Tot drie maal werd de verbinding verbroken en de lijn
was slecht, af en toe was de heer Newland niet te verstaan of verstond hij mij niet. Maar het
belangrijkste is tot mij doorgedrongen: De kinderen hebben in een prachtig versierde school een
geweldig kerstfeest gehad. De ouders van de kinderen waren ook aanwezig en bij het naar huis
gaan heeft ieder kind een cadeautje mee naar huis gekregen. Zowel de ouders als de kinderen
waren diep onder de indruk. Er zijn foto’s gemaakt en zodra er een goed werkende computer
met internet in de buurt is zullen er foto’s naar Nederland worden gestuurd. Een school in
Makeni met kersversieringen gegeven door mensen uit Den Helder, is het niet super? Voor elk
kind was er een presentje, een knuffelbeestje en een mooie pen. Dit uiteraard stuk voor stuk
mooi ingepakt met een kleurig lintje aan het pakje. Groot en klein waren erg onder de indruk. Dit
hebben jullie, vrienden van Building On Education met zijn allen mogelijk gemaakt. Echt heel erg
bedankt hiervoor!

Sjoelen
Mededeling kerstdiner
Medewerker Boumbaly zag door andere
werkzaamheden geen kans dit keer een kerstdiner
voor ons te koken. Heel erg jammer maar het is niet
anders. Een nieuwjaars buffet of diner behoort
misschien wel tot de mogelijkheden , u hoort hier
zo spoedig mogelijk iets over.

Het laatste sjoelevenement was een enorm
succes, we hopen dat onze stuwende kracht
achter deze happening, Amelina, weer tijd vindt
ons op korte termijn zo’n leuke avond te
bezorgen!

Nieuws over de K.V.O : Kringloop Voor Onderwijs
Helaas bij het woord kringloop denken de meeste inwoners
van Den Helder aan de grote kringloop, de Rataplan. We
moeten veel aan de weg timmeren om naamsbekendheid te
krijgen. Verder hebben wij natuurlijk nog niet zo’n groot
assortiment, met name meubels komen we te kort.

Maar toch: Langzamerhand begint het bij de mensen
in Den Helder door te dringen: er is een nieuwe winkel, een
bijzondere winkel , een winkel geheel gerund door
enthousiaste vrijwillige medewerkers. De verkoop van
kerstspullen, kleding, speelgoed, meubels, huishoudelijke
artikelen, radio en tv en boeken: beetje bij beetje zie je het
klantenaantal stijgen. Ook komen er steeds meer mensen
spulletjes inbrengen: blij dat ‘het naar een goed doel gaat’.
Tevens kunt u ook terecht voor fietsreparaties en de aanschaf
van een fiets! Een spannende kleurwedstrijd is gaande, tot 30
december kunnen kinderen tot 12 jaar hun Afrikaanse
kleurplaat inleveren. In de eerste helft van januari zal er een
prijsuitreiking zijn.

Vrijwilligers gezocht
Er zijn nooit vrijwilligers genoeg. Wij zoeken op dit moment
nog mensen die het leuk vinden om bijvoorbeeld een oud
kastje te schilderen en om te toveren tot nieuw. Het
vrijwilligerswerk kan ook in de avonduren of in het weekend
plaatsvinden. Twee , drie uurtjes per week wat schilderwerk
doen is al heel leuk. Verder in de winkel voor met name de
middag is extra hulp altijd welkom. Dan is er nog het sorteren
en inruimen van ingebrachte goederen. Het halen en brengen
van goederen. Ook dat kan eventueel in de avonduren. Heeft
u een auto met trekhaak? Wij hebben een aanhanger.
Werktijden in overleg, echt alles is mogelijk. Laat het echt
‘onze’ kringloop worden, de kringloop van de vrienden van
Building On Education!

Op dit moment worden er flyers
met kalender voor 2014 geprint.
Mocht u in de buurt zijn van de
K.V.O , wilt u dan wat van deze
flyers meenemen en verspreiden
onder uw buren, vrienden en
kennissen? We kunnen het niet
alleen!!

U ziet het we zijn volop in beweging. Er wordt hard gewerkt. Dat moet ook wel want er zijn ook zaken die
zorgen baren. Er staat inmiddels een lading hulpgoederen voor Sierra Leone te wachten met de omvang van
een 40ft container. Als we dit in één keer willen verschepen is er zeker 7000 euro nodig. We kunnen ook met
andere containers ‘meeliften’ maar ook dan is er veel geld mee gemoeid. Om het iets rendabel te maken
moet er toch minimaal 1500 euro per keer zijn. Het is bij minder namelijk niet de moeite om iemand naar
Freetown te sturen om de boel te controleren en vanaf Freetown het traject naar Makeni te begeleiden.

De school in Gambia kan iets makkelijker worden bevoorraad, de school bevind zich niet ver van de
kust en het verdeelpunt van goederen is zelfs vlak bij de school. Gambia heeft op dit moment niet
veel nodig, klas 3 van de nursery is wel toe aan nieuw meubilair. Dit meubilair hebben we al, ook dat
staat te wachten in de opslagruimte. Geschatte kosten van verscheping 750,-- tot 1000,--euro.
Een laatste probleem is het terrein waarop de primary school in Bakoteh (Gambia) is gebouwd. De
grond van de school is in erfpacht. Helaas is geheel onverwacht de eigenaar van de grond overleden.
We hebben nu te maken met een verdeelde kibbelende familie van erfgenamen. De één wil de grond
verkopen, de ander wil de huur verhogen, weer een ander wil het zo laten. Kortom een zorgelijke
situatie. Er zijn in november gesprekken geweest met de familie. Ook is er een andere optie
bekeken: tegenover de school ligt een stuk grond dat te koop staat. 2,2 ha voor een bedrag van 1
miljoen dalasis. Dat is een enorm bedrag. Marjolein is in november met de heer Newland naar de
bank geweest om te kijken of een hypotheek mogelijk is. Ook Christiaan Tsao, stichtingsmedewerker,
die mee was op deze trip heeft mogen ervaren hoe heel anders dan in Nederland besprekingen op
een bankkantoor gaan. De bank is bereidt een lening te verstrekken van 500.000 dalasis mits de
andere helft zelf ingebracht wordt. Een onmogelijke taak voor het schoolhoofd. Het bedrag van 1
miljoen dalasis , ligt, uiteraard afhangend, van de koers, rond de 20.000 euro. We hebben de
mogelijkheden van verkoop van de gebouwen bekeken. Hiertoe zijn wel mogelijkheden en dat geld
zou gebruikt kunnen worden voor eventuele nieuwbouw. Verder hebben we nog veel bouwmateriaal
liggen. De bouw namelijk van enkele geplande nieuwe lokalen is stilgelegd i.v.m. de kwestie rond het
overlijden.
Het dak van de primary is in slechte staat, we waren aan het sparen voor een nieuw dak. Nu echter
twijfelen we: wordt het een geheel nieuwe school en kopen we het stuk grond of knappen we de
boel op met het risico dat we aan het eind van het schooljaar alsnog weg moeten van het terrein of
een dusdanig verhoogde erfpacht moeten betalen dat we alsnog naar een andere locatie moeten
uitkijken.
We zullen in ieder geval moeten gaan kijken naar fondsen of serviceclubs, zonder extra financiële
steun van buitenaf redden we het niet.

Echter: Met trots kijken we terug op wat we met zijn allen
sinds het oprichten van de stichting in januari 2012 tot nu toe wel
hebben bereikt: Een compleet nieuwe school gebouwd in Sierra
Leone, alles met officiële vergunningen goedgekeurd door het
ministerie van onderwijs. De verscheping van een complete
schoolinboedel voor de school in Makeni. En in Gambia een woning
voor de nachtwaker van de school en een compleet nieuw lokaal
bestemd voor bibliotheek en computerlessen (het enige lokaal met
een dak dat volledig dicht is en geen stof, zand en regen
binnenlaat!) verscheping van meubilair, boeken en lesmateriaal.
Dan de nevenactiviteiten: verscheping van kleding zodat twee
vrouwen daar mee op de markt hun kostje kunnen verdienen.
Verstrekking van schoenen, kleding aan jonge atleten. Verstrekking
van bloeddrukmeters, verband etc.

Marjolein bij het ministery van onderwijs
in Sierra Leone.

Tenslotte: dank aan alle lieve sponsorouders, de kinderen doen het goed op school! Meer
sponsors zijn altijd welkom, een sponsorformulier kunt u aanvragen bij het secretariaat, mailadres:
info@buildingoneducation.com

Kortom: ‘ups-and-downs’we gaan vol goede moed verder want we blijven geloven in het doel
van de stichting: het verstrekken van onderwijsfaciliteiten in West Afrika.

Het bestuur en de medewerkers van Stichting Building On Education wenst u allen fijne feestdagen
en een heel goed 2014!

