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De Nel Bus Memorial school in Basori
Wat gaat het goed op de nieuwste
school!! Het leerlingenaantal is
inmiddels gestegen naar 375!! Er
wordt behalve taal, rekenen, lezen
en schrijven, b.v. ook natuur en
tuinieren in praktijk gegeven. De
schooltuin is weer in tact en ziet
er heel verzorgd uit. Alles is duidelijk in kaart gebracht zoals b.v.
lesschema’s, leerlingaantallen per
klas enz. Voor ons allemaal vrij
normaal, maar voor Gambiaanse
begrippen gestructureerd en vooruitstrevend. Inmiddels zijn er 3
gecertificeerde leraren Engels
aangenomen, en reeds een paar
maanden naar tevredenheid werkzaam. Aangezien wij ook hier
zijn gestart met het maandelijks
uitbetalen van de leerkrachten,
willen wij ook hier van start gaan
met het sponsoren van de schoolgaande kinderen. Vanaf volgend
schooljaar (september 2015) kunnen deze kinderen gesponsord
worden. Mocht u interesse hebben of weet u iemand die een

kindje zou willen sponsoren…
dan kunt u contact met ons opnemen d.m.v. het inschrijfformulier op de website. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn u via
internet aan te melden bij ons,
dan kunt u natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen.

Waarom moeilijk doen als het samen kan….
INFORMATIE
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Zomaar een paar activiteiten...
IJhallen in
Amsterdam

Jaarlijkse avond
bij visclub De
Weere “n vissie
voor een missie”

Reisverslagen voorjaar 2015
Afgelopen
maart en april
zijn Eva, Saskia
en later ook Jur
weer naar Gambia afgereisd.
Over het algemeen gaat een
van ons
rond november en
rond maart
die kant
even op. Werkzaamheden waar
we ons ter plekke
standaard mee
bezig houden zijn;
het uitdelen van
zakken rijst,
het bezoeken van de
scholen en

Loesje

Communicantjes

Zoals elk jaar mochten wij weer
een presentatie/ uitleg geven bij de
communicantjes in Wervershoof.
De kinderen zamelen op de dag
van hun communie dan geld in via
een van de
een spaardoosje die door familie en
avonden
vrienden wordt gevuld. Alle euro’s
bij een
Vrouwen- zijn welkom en bovendien weer
gilde.
een mooi leerzaam moment voor
de kinderen. Dit jaar mochten we
voor het eerst bij de communiegroep van Grootebroek komen.
Ook hier enthousiaste, geïnteresseerde reacties
en een mooie
Op de rommelmarkt in
opbrengst!
Bovenkarspel
Bedankt
allemaal!!

afgeronde projecten, en het
bezoeken van
andere nieuw
ingediende project- aanvragen
(meestal waterputten). Wat natuurlijk heel belangrijk blijft is
het contact met alle June medewerkers… Gaat alles nog goed
en wat
kan er
verbeterd
worden
van
beide
kanten??

Wij kunnen u als sponsor niet vaak genoeg bedanken……… BEDANKT!!
Gezicht van de zaak deze
keer:
Boto Saidy Jeng

Heel trots op onze mooie
polo’s en capuchontruien
met logo en opdruk.
Gesponsord door Techno
Fashion in Zwaag.

Met dank aan:
Jumbo Wood
St Kook Alkmaar
Pronk Multiservice
Visclub De Weere
PCI
Protestantse Gemeente Stede
Broec
Diaconie PKN Enkhuizen
Ontw. samenwerking Enkhuizen

Zonder deze man geen stichting June…. Boto zelf voelt
zich enigszins ongemakkelijk
bij deze uitspraak, hij is degene
die ons juist dankbaar is voor
onze inzet...
De ruimte is te kort om in te
vullen wat deze man voor de
stichting betekent… Sinds het
allereerste begin is Boto betrokken bij de stichting. Hij is
al bijna 16 jaar vicevoorzitter
en onze rechterhand en vertrouwenspersoon in Gambia.
Naast zijn eigen werkzaamheden is hij al die tijd belangeloos voor de stichting aan het
werk… onze oren, ogen en
mond in de tijden dat wij niet
in Gambia zijn. Hij is het aanspreekpunt voor de mensen die
voor de stichting werkzaam
zijn, reist door het land om
maandelijks alle salarissen
persoonlijk uit te betalen aan
onze leerkrachten, bezoekt
nieuwe projecten, is continue
in contact met arbeiders bij de
projecten in aanleg, leidt bezoekers/ toeristen rond die
projecten van June willen
zien… enz enz… Zijn motivatie:”Ik wil iets goeds doen voor
mijn land”…
Hoogstwaarschijnlijk zal Boto
zijn oudste zoon Lamin in de
toekomst de taken van zijn
vader overnemen. Laten we
hopen dat dit nog lang niet
nodig
zal
zijn.
Boto
bedankt
voor al
je inzet!!

Mijn Kraampie
40 MM
Noord Hollands Dagblad
Techno Fashion
U als sponsor!
En vele anderen!!

De Award groep

Het tuinhek in
de huidige
situatie.

Enige tijd geleden zijn wij benaderd door
een groep jonge mensen die meedoen aan
“De Award”. De Award is een wereldwijd
begrip. Van de deelnemers wordt verwacht
dat ze actief zijn op 3 verschillende onderdelen; sport, individueel talent en maatschappelijke betrokkenheid. Naar aanleiding van het laatste, in combinatie met de
afsluiting van hun project “de expeditie”,
hebben zij stichting June uitgekozen als
goed doel. Deze groep mensen zal begin
juli naar Gambia afreizen om behulpzaam
te zijn bij een van onze projecten.

Gezamenlijk hebben wij gekozen om
rond de school en schooltuin in Basori een muur te zetten. Er is reeds gestart met het maken van blokken en
het leggen van een fundering voor de
muur, zodat de groep in de 2 weken
dat ze in Gambia zijn, ook daadwerkelijk kunnen gaan bouwen. Mocht u
letterlijk nog een steentje willen bijdragen dan kan dat natuurlijk!!! U
kunt uw bijdrage dan overmaken op
onze stichtingsrekening o.v.v. muur
Basori. Wij bedanken de Award
groep voor hun inzet en wensen ze
heel veel succes en plezier!!

Zonder u als sponsor….. Geen stichting June….BEDANKT!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mijn Kraampie in Opmeer

40 MM

Sinds half februari huren wij een kraampie in
Opmeer. Een heel leuk initiatief van ondernemend Nederland. Het is een shop in shop
concept. De kraampjes staan in een winkel
opgesteld en worden verhuurd aan particulieren, hobbyisten en kleine handelaren. Wij
huren 1 kraam en krijgen 1 extra rek ruimte
gratis van de eigenaar, omdat wij werkzaam
zijn voor een goed doel. Wij verkopen hier,
met goed resultaat, onze tweedehands kleding. Zolang de verkoopresultaten blijven
zoals ze nu zijn, houden wij dit
“kraampie” aan.
Mocht u nog mooie
en verkoopbare 2e
hands kleding (kinder
– en volwassen kleding) voor ons hebben
dan houden wij ons
aanbevolen…...

Jaap Dekker
Afgelopen
december zijn
Jaap, Ria,
Ton en
Greetje voor
de 2e keer
naar Gambia geweest om de
school opnieuw op te fleuren
met kleurrijke muurschilderingen. Deze keer zijn zij naar
Basori geweest. Het resultaat
was weer prachtig!! Heel verdrietig dat Jaap na terugkomst
aan de gevolgen van een herseninfarct is overleden… Wij wensen Ria en familie nogmaals
enorm veel sterkte om dit zware
verlies te dragen…

Stichting June informatie
Site

www.june-gambia.nl

Mail

stichtingjune@gmail.com

Bank Abn-Amro Enkhuizen
IBAN NL54ABNA0559160356
BIC

ABNANL2A

KVK 37103995
Telefoonnummer 0228-316552

St June is een ANBI stichting
Ook zijn wij te vinden op Facebook.
U kunt zich aan melden als vriend,
zo blijft u nog meer op de hoogte
van onze bezigheden.

Ook dit jaar hebben wij weer meegelopen met de 40 MM.
Wij worden al jaren ondersteund
door deze organisatie. Vorig jaar
liepen een aantal van ons bestuur 9
km en een aantal de ronde van 40
km! Dit jaar hebben wij, samen
met 3 van onze kinderen, 11 km
meegelopen. Voor ons goed te
doen, maar we zijn
trots op Daphne,
Jorrit en Emma dat
zij dit ook gedaan
hebben voor het
goede doel!!!

Het is weer tijd!!!
om uw jaarlijkse bijdrage van € 40,over te maken voor uw sponsorkind.
Heeft u nog niet betaald, dan kan dat op
het in deze nieuwsbrief vermelde IBAN
rekeningnummer o.v.v. jaarlijkse bijdrage met de naam van het kind.
Wilt u een extra gift doen in de vorm
van een zak rijst vermeld dit dan alstublieft. Een zak rijst kost momenteel 30
euro.
Graag willen wij u erop attent maken
dat het heel prettig voor ons werkt als u
de voor- en achternaam van het kind
vermeld, of bij een gift uw eigen naam
vermeld. Zo kunnen wij de administratie sneller en makkelijker verwerken.
Alvast heel erg bedankt!

