nr.1 juni 2016

Wij zijn blij u hierbij de eerste nieuwsbrief aan te kunnen bieden. U krijgt onze nieuwsbrief omdat u
onze stichting steunt. Hiervoor zijn wij u erg dankbaar.
Wij hopen dit met enige regelmaat te gaan doen zodat u naast Facebook en
de website (www.staphorsthelptgambia.nl ) ook persoonlijk wordt geïnformeerd.
Ons doel
Onze stichting is opgericht in november 2014. Het doel dat wij hebben is een bestaande school in
Wellingara, Gambia, uitbreiden met 8 lokalen. De naam van de school: Reach Education Centre.
De directrice is mevrouw Patience Jatta.

Om te kijken hoe de bouw verloopt gaan bestuursleden regelmatig naar Gambia, de bestuursleden
en vrijwilligers betalen zelf de volledige kosten van deze reis.
November 2015

Patience Jatta was op bezoek in Staphorst. Patience bezocht
onder andere de CNS, de basisschool die haar school een jaar
lang financieel heeft ondersteund.
Ze was ook aanwezig op de informatieavond die we op 27
november in Waanders hebben gehouden.
Patience vertelde over haar school.
Uiteraard was ze niet in staat om deze reis en het verblijf zelf te
betalen. Er was een sponsor die dit mogelijk heeft gemaakt.
Bouwmeester Joop Alssema vertelde over de plannen van de
uitbreiding van de school.
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Januari 2016: bouw van de school is gestart
De bouw verloopt in verschillende fases. De eerste fase is de bouw van 2 klaslokalen. Die moeten in
september 2016 gereed zijn. We hopen elk jaar 2 - 3 lokalen te kunnen bouwen. Dit is afhankelijk van
de giften van donateurs, sponsoren en acties.
In januari van dit jaar is bestuurslid Peter Voorthuijzen naar Gambia geweest om officieel de eerste
financiële ondersteuning van onze stichting te overhandigen zodat de bouw van start kon gaan.

Eerst moet er gegraven worden.

Het storten van de fundering

April 2016
In april 2016 zijn Joop en Auktje Alssema naar Gambia gegaan en hebben controle uitgeoefend.
Ze hebben geconstateerd dat aan alle afspraken is voldaan. Er is een planning van de bouw, de bouw
ligt op schema, de kwaliteit van de bouw is goed.
De fundering is gestort en er worden stenen gebakken.

Het metselen kan gaan beginnen

Het stenen bakken gaat Auktje goed af
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Juni 2016
Dit zijn de laatste foto’s:
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Het vervolg
De school kan verder groeien, maar er is een leerlingen stop. Eerst moeten de 2 klaslokalen gereed
zijn. Het aantal kinderen laat Patience Jatta stapsgewijs groeien. Dat doet ze om 2 redenen:
De huisvesting moet gereed zijn, maar ook de begeleiding van de kinderen en het onderwijs moet
goed gegeven kunnen worden.

Financiën
Momenteel heeft de stichting d.m.v. giften van sponsoren en donateurs en acties totaal € 35.000,bij elkaar gebracht. Daarvan is op dit moment € 23.000,- aan de school in Gambia besteed. Daarmee
kunnen de 2 klaslokalen in september gereed komen. Er is totaal € 65.000,- nodig voor de bouw van
8 klaslokalen.
Op onze site zijn de financiële jaarverslagen te bekijken.

Acties in 2016

Verkoop van kniepertjes tijdens de 3 Staphorstdagen, we staan op de
zomermarkt in Rouveen en in december zijn we weer te vinden bij Intratuin
en bij Boer.
Voor de data: kijk op onze site of op Facebook.

Stichting Staphorst helpt Gambia
Sperwer 42
7951 MG Staphorst
Bank: NL42RABO0300643233
Kamer van koophandel: 61910562
RSIN: 864544276
mail: info@staphorsthelptgambia.nl
tel: 0522-291608 (Jan Bos, voorzitter)

Onze hoofdsponsor:
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