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Wij zijn blij u hierbij de zesde 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. 
 

Verkoopactiviteiten in december 
Wat hebben we in december veel kniepertjes verkocht…. 
We stonden 4 dagen bij Intratuin en 3 dagen bij Boer.  
Daarnaast waren bij diverse tankstations van Hoofdsponsor Oosterveen ook kniepertjes te koop. 
Ook hebben veel Staphorsters van hun baas een attentie gekregen in de vorm van een trommel met 
kniepertjes. 
Weken is er gebakken in onze bakplaats bij firma Kooiker. 
We kunnen tevreden terugkijken naar deze verkoopmaand. 
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Een nieuw jaar 
Een nieuw jaar is aangebroken en we zijn meteen al goed begonnen. Bestuursleden hebben begin 
januari geld gebracht en meteen daarna is bouw van de bovenste lokalen van start gegaan. 
Fase 3 is begonnen! 
Mede dankzij de steun van mensen die zich bij ons betrokken voelen is het in 2017 weer gelukt om een 
grote hoeveelheid geld bij elkaar te krijgen. Dat waren mensen die donateur van onze stichting zijn, 
mensen die namens hun bedrijf ons steunen, mensen die een persoonlijke gift gaven, giften namens 
kerken of mensen die kniepertjes kochten. 
Uiteraard mogen we onze sponsoren en onze hoofdsponsor Oosterveen niet vergeten te bedanken.. 
We mogen ook de mensen niet vergeten die voor ons tienduizenden kniepertjes hebben gebakken. 
ALLEN DIE ONS HEBBEN GESTEUND: HARTELIJK DANK! 
 

In de krant 
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De 3e fase van de bouw 
In januari is gestart met deze fase: 2 lokalen boven de 4 die reeds gebouwd zijn. 
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https://www.facebook.com/staphorsthelptgambia/photos/a.616296395380163.1073741835.200730076936799/616302282046241/?type=3
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  Sportdag op 16 februari 2018 
 

           
    
 

Verkoop bij Tuinland Zwolle maart 2018 
In maart stonden we voor het eerst bij Tuinland Zwolle. Eerst op de Voorjaarsmarkt en later nog  
3 dagen. Veel Zwollenaren hebben op deze manier onze stichting leren kennen. 

    
 

   
 

    

https://www.facebook.com/staphorsthelptgambia/photos/a.200814150261725.1073741828.200730076936799/631823070494162/?type=3
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Financiën 
Momenteel heeft de stichting € 66.500,- aan de school in Gambia besteed.  
Van dit bedrag zijn er 4 klaslokalen gebouwd en heeft men voldoende geld om 2 lokalen op de 
bovenverdieping te bouwen. 
Op onze site (www.staphorsthelptgambia.nl) zijn de financiële jaarverslagen te bekijken. 
 
 

 Verkoop van kniepertjes  
 
Op 5 maart stonden we bij Welkoop Rouveen. 
Op 17, 29, 30 en 31 maart stonden we bij Tuinland Zwolle. 
 
Planning: 
17 april  Staphorster Markt 
27 april  markt Staphorst (Koningsdag) 
5 mei    Wereld Vrouwendag in Meppel 
8, 15 en 22 augustus Staphorstdagen 
1 september  Rommelmarkt Hattem 
 

 
 
  Wie dat wil kan ook kniepertjes bestellen door te mailen naar info@staphorsthelptgambia.nl 
 
 

 
       De bestuursleden: 

Staand: Auktje Alssema, Roelof Stapel, Paul de Wee, Peter Voorthuijzen 
Hurkend: Jan Bos en Hendrika Harmanny 

 
Onze hoofdsponsor:  

 
 
 
 
 
 
 

 

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) 
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mailto:info@staphorsthelptgambia.nl
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Overige sponsoren: 
 
 
 

                                                   
 
     
 
 

                                                   
 
 
 
 

                                         
 
 
 
 

             

http://www.autobedrijfstapel.nl/
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https://pbs.twimg.com/profile_images/1639179049/logo_boni_staphorst.JPG
https://www.intratuin.nl/

