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Wij zijn blij u hierbij de vierde nieuwsbrief aan te kunnen bieden.
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.

De bestuursleden:
Staand: Auktje Alssema, Roelof Stapel, Paul de Wee,
Peter Voorthuijzen
Hurkend: Jan Bos en Hendrika Harmanny
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Op bezoek in Gambia
Bestuursleden gaan regelmatig (op eigen kosten) naar Gambia op bezoek om te kijken hoe het gaat
met de bouw. Ook een bezoek aan de kerkdienst met voorganger Edward hoort er dan bij.
Zo was Paul de Wee er in april, Peter Voorthuijzen in mei, en Auktje Alssema in juni.

De schoolborden
In de school hangen schoolborden, maar er was niet goed op te schrijven. Er is schoolbordverf uit
Nederland meegenomen en nadat de borden van een laag waren voorzien was het verschil erg
groot…
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De bouw
De bouw van 2 lokalen is gestart in februari en ze zijn nu zo al heel ver. Er is keihard gewerkt!
Zie onderstaande foto’s. De bedoeling is dat de lokalen in september in gebruik worden genomen.
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Financiën
Momenteel heeft de stichting € 49.500,- aan de school in Gambia besteed. Van dit bedrag zijn er nu
4 klaslokalen gebouwd. Het is de bedoeling dat boven deze 4 lokalen nog 4 lokalen worden gebouwd.
Gift van onze hoofdsponsor:
Wat zijn we blij met de gift van € 1200 van onze hoofdsponsor Oosterveen's Oliehandel.
Heel hartelijk dank!

De Christelijk Nationale School in Staphorst (CNS) heeft afgelopen schooljaar
toegezegd het zendingsgeld aan onze stichting te schenken. We mochten een
gift van € 2000 ontvangen.
Hiervoor worden schoolmeubelen aangeschaft voor de 2 nieuwe lokalen,
de rest van het geld wordt besteed aan de bouw.
Kinderen van de CNS: hartelijk dank!
Er is totaal ongeveer € 75.000,- nodig voor de bouw van 8 klaslokalen. Op onze site zijn de financiële
jaarverslagen te bekijken.

Planning verkoop van kniepertjes 2e helft 2017:
9 , 16 en 23 augustus:
1 september:
2 september:
6, 7, 20 en 21 december:
28, 29 en 30 december:
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Staphorstdagen
Huttendorp Rouveen
rommelmarkt Hattem
Intratuin
Boer

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:

Overige sponsoren:
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