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Wij zijn blij u hierbij de negende 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.

We hebben ons doel gehaald!
Afgelopen maand is de school officieel geopend… de 8 lokalen zijn klaar!
Op 19 oktober was er een grootste opening. De meeste bestuursleden en ook onze hoofdsponsor
Klaas Oosterveen en zijn dochter Diane Bouwhuis waren in Gambia om dit mee te maken.
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De opening van Staphorst Block
Dit is de naam van het 8 lokalen tellende gebouw.

Tussen de toespraken door waren er optredens van diverse groepen kinderen:

Het was een verrassing om te zien dat de 8 lokalen allemaal de naam van een bestuurslid hadden
gekregen.
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En nu?
De school is nu volledig in gebruik genomen. Nu krijgen ruim 730 kinderen hoog gekwalificeerd
onderwijs met betrokken leerkrachten.
Er zijn een aantal noodzakelijke zaken die nog opgepakt moeten worden. Bijvoorbeeld:
•

in een tweetal oude leslokalen is een lemenvloer aanwezig. I.v.m. veiligheid en volksgezondheid
is het gewenst om een tegelvloer aan te brengen.
• in een viertal leslokalen is de akoestiek onvoldoende.
• het realiseren van een ruimte voor kinder/peuter opvang.
De stichting heeft uw steun hiervoor nodig.

Even terugkijken: De laatste fase van de bouw
In januari 2018 is gestart met deze fase: 4 lokalen boven de 4 die reeds gebouwd zijn.
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De schoolmeubels worden gebracht.

De meubels komen deels uit Nederland en deels uit Gambia.
De Stichting Staphorst helpt Gambia heeft de meubels en vervoer gefinancierd.

Afsluiting van het jaar
De afsluiting van het schooljaar is elk jaar weer een hele happening.. Dit was op 12 juli.

Bestuurswisseling
Jan Bos (voorzitter), Paul de Wee (secretaris) en Peter Voorthuijzen verlaten het bestuur.
Gelukkig hebben we Henny Bos bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden. Welkom!

Financiën
We zijn heel blij om u mee te kunnen delen dat we van onze hoofdsponsor, Klaas Oosterveen,
weer een gift hebben ontvangen van € 1200. Heel hartelijk dank!!
De stichting heeft € 92.250 aan de school in Gambia besteed.
Van dit bedrag zijn er 8 klaslokalen gebouwd en zijn alle lokalen voorzien van meubels.
Op onze site (www.staphorsthelptgambia.nl) zijn de financiële jaarverslagen te bekijken.
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Van het bedrijfsleven…. Hartelijk dank!
*Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Hoofdsponsor Oosterveen’s Oliehandel ontvingen we
van Klaas Oosterveen een donatie van € 1000. Hartelijk dank, we waren zeer verrast!
*We bedanken de firma Bruynzeel. Zij hebben ons honderden kleurpotloden en stiften geschonken om
mee te nemen naar Gambia.
*Ook bedanken we firma Alvasi voor het sponsoren van het bord voor de opening van de school.
*Een zonneschermdoek dat we meegenomen hebben naar Gambia is deels gefinancierd door
firma Wildeboer uit Nieuwleusen.
*We bedanken Janny Boogaard. Zij heeft meer dan 700 labels en boekenleggers gemaakt. Op
onderstaande foto is te zien hoe blij de kinderen er mee waren.

Verkoopactiviteiten 2019
De afgelopen maanden zijn er weer veel kniepertjes verkocht:
13 april
Welkoop Rouveen
16 april
Staphorster Markt
31 juli, 7 en 14 augustus
Staphorstdagen
23 augustus
braderie Huttendorp Rouveen
Daarnaast waren bij diverse tankstations van Hoofdsponsor Oosterveen ook kniepertjes te koop.
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Verkoop van kniepertjes komende maanden
Planning:
22 en 23 november Intratuin Staphorst
27 november Welkoop Rouveen
20 en 21 december Intratuin Staphorst
27, 28 en 30 december BOER Staphorst
Wie dat wil kan ook kniepertjes bestellen door te mailen naar
info@staphorsthelptgambia.nl

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)

De bestuursleden tot 01-11-2019:
Staand: Auktje Alssema, Roelof Stapel, Paul de Wee, Peter Voorthuijzen
Hurkend: Jan Bos en Hendrika Harmanny

Onze hoofdsponsor:
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Overige sponsoren:
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