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Een (tijdelijke) winkel voor onze stichting!
Super!! Bij het schrijven van deze
nieuwsbrief zijn we al een paar
weken gestart met onze 2e hands
winkel aan de Westerstraat 154 in
Enkhuizen. Mede mogelijk gemaakt door De Vesting makelaar
Rumo Treats, en vooral ook door
de eigenaar de heer Anton Treffers uit Enkhuizen. Dit winkelpand staat al geruime tijd te huur/
te koop. Na het lezen van onze
motivatie was de heer Treffers zo
goed deze mooie ruimte ter beschikking te stellen aan onze
stichting, voor de verkoop van 2e
hands waren ten behoeve van
onze projecten in Gambia. Vooral
het gegeven dat wij van de opbrengst van de winkel in Hoorn
destijds een waterput hadden kun-

nen laten bouwen, was voor
hem een rede om met ons in zee
te gaan. Na veel voorbereidingen was het zaterdag 14 mei dan
zover! De openingstijden zijn
zaterdag van 11:00 tot 17:00, en
woensdagochtend van 9:00 tot
12:00. In de winkel verkopen
wij 2e hands spulletjes, maar
vooral nog in goede staat verkerende 2e hands kleding (ook
veel merkkleding!). Mocht u
nog mooie kleding voor ons
hebben….? Momenteel kan het
rek kinderkleding vanaf maat
110 t/m 176, en de herenkleding
nog wel wat extra’s gebruiken.
Wij houden u uiteraard op de
hoogte via facebook. Rond 29
juni zaten we toch alweer rond
de 1275 euro!! (1/4 waterput).
Wij zijn razend benieuwd naar
de reacties en verkoopresultaten
en hebben er erg veel zin in!!
Meneer Treffers bedankt voor
deze kans, en het vertrouwen in
onze stichting!!

Communicantjes
Ook dit jaar mochten wij weer
een presentatie geven bij de
communicantjes in Wervershoof/
Andijk en Grootebroek. Er wordt
altijd vol aandacht geluisterd
naar wat er verteld wordt over
Gambia, en vervolgens worden
er dan ook leuke vragen gesteld.
Zo was er een jongen die enthousiast voorstelde om met het
spaardoosje langs de deuren te
gaan collecteren. Ontzettend lief
natuurlijk, maar niet helemaal de
bedoeling. Bovendien is de opbrengst minder belangrijk dan
het doel wat wij voor ogen hebben met deze groepen, namelijk
bewustwording van andere mensen die het minder goed hebben
dan wij. Ondanks het leermoment toch ook weer een mooie
financiële opbrengst voor de
stichting. Jongens en meiden
heel erg
bedankt!!

I’m starting with the man in the mirror...M. Jackson
Extra toiletten bij de Nel in memorial school

INFORMATIE

HET IS WEER
TIJD!

Zoals u in de vorige nieuwsbrief wellicht heeft gelezen gaat het heel
goed op deze school. Vanwege het explosief groeiend aantal leerlingen waren wat extra toiletten wel gewenst. Joost en Denise zijn
afgelopen november naar Gambia gereisd om te helpen bij de bouw
van deze 2 extra toiletten. Joost, een ervaren metselaar, samen met
zijn vriendin Denise, en onze Gambiaanse aannemer Saiku. Het was
een flinke klus, maar het resultaat na 1 dag hard werken in de Gambiaanse warmte mag er zijn!! Ook kwam dit
enthousiaste stel met een cheque met een mooi
geldbedrag vanuit hun kerkgemeenschap “Protestantse
gemeente midden West
Friesland. Dit bedrag is natuurlijk gebruikt om deze
toiletten te bekostigen. Joost
en Denise enorm bedankt
voor jullie inzet en enthousiasme!

Waterputten peil:

Het huidig aantal waterputten
van June.

Wij kunnen u als sponsor niet vaak genoeg bedanken……… BEDANKT!!
Gezicht van de zaak deze
keer:
Jur Bus

V.l.n.r Jur, Eva, Ellen,
Saskia en Cindy

Met dank aan:
Jumbo Wood
St Kook Alkmaar
Pronk Multiservice
Visclub De Weere
PCI
Protestantse Gemeente Stede
Broec

Ook zonder deze man geen
stichting June.
Wat begon als een gewone
relax vakantie met Nel, groeide
uit tot de stichting zoals u die
nu kent...3 scholen, 34 waterputten, een sponsoring programma voor jaarlijks een paar
honderd kinderen, enkele machine ‘s en een brug.
Toen Jur en Nel destijds een
arm schooltje bezochten sprak
Nel de inmiddels beroemde
woorden: “Ik wil hier veel
meer doen”. Samen zijn zij
toen stichting June begonnen
(samenvoeging van Jur en
Nel). Hoewel Nel het gezicht
van de stichting was, heeft Jur
altijd op de achtergrond mee
gewerkt. Op de voorgrond
staan was nooit, en is nog
steeds niet echt “zijn ding”. Na
het onverwachte overlijden van
Nel heeft Jur de taak van voorzitter op zich genomen. Hij
reist standaard 2 x per jaar naar
Gambia af om projecten te
bezoeken. Hij zit vergaderingen voor, onderhoud contacten
met sponsoren e.d. , en is bij
alle activiteiten en taken van de
stichting betrokken. Toch heel
knap dat je zo kunt groeien in
een rol die misschien meer
voor je partner leek weggelegd.
We zijn heel trots op jou en
hopen dat je nog heel lang onze
voorzitter zult zijn!

Diaconie PKN Enkhuizen
Ontw. samenwerking Enkhuizen
Dhr. Treffers voor de winkel
40 MM
Noord Hollands Dagblad
Mvr. Botman voor de opslag
Enza Zaden
U als sponsor!
En vele anderen!!

Wist u dat….

Wij 3 scholen hebben opgebouwd en onderhouden.
Op 2 van deze scholen, alle
kinderen worden gesponsoord
voor 40 euro per kind per jaar.
De Kalaabantang aan de kust,
en de Sarakolong in het binnenland is.
De overheid dit onderwijs niet
subsidieert in Gambia.
Kinderen van circa 3 tot minimaal 7 jaar naar deze school
gaan.
Er 4 groepen zijn op deze
school, en u dus voor 4 jaar een
kindje sponsort.

En wist u dat….

Er voor die 40 euro veel wordt gefinancierd zoals, schooluniformen, schoenen,
salarissen en onderhoud.
Wij minimaal 1x per jaar een update v.d.
scholen krijgen, welke leerlingen in– en
uitgaand zijn.
Jur elke sponsor persoonlijk benaderd als
het kind naar een volgende school gaat
(primary school).
Wij niet aan automatische incasso doen
aangezien dit kosten met zich meebrengt
en wij dit onpersoonlijker vinden.
Er op elke school schoon drinkwater is.

Uw gift (ook schoolgeld) aan de sticht-

De muur bij de Nel in memorial
school
De gigantische muur in Basori is
klaar!! Iets groter uitgevallen dan de
bedoeling was… maar zo’n groot omheind terrein bied ook weer mogelijkheden. Binnen de muur is hard gewerkt
aan de schooltuin (mede mogelijk gemaakt met zaad van Enza Zaden uit
Enkhuizen). Heel leerzaam voor de
kinderen natuurlijk, en bovendien is de
school van plan een extra centje bij te
gaan verdienen door het verkopen van
de groenten die
afkomstig zijn
van deze tuin!

ing, aftrekbaar van de belasting is, omdat
wij een ANBI stichting zijn.
Wij weer nieuwe sponsoren voor
schoolkinderen zoeken…..

Zonder u als sponsor….. Geen stichting June….BEDANKT!!!!!!!!!!!!!!!!!
June avonden/ evenement
Af en toe worden wij uitgenodigd om een
June avond te geven. Veelal betreft dit een
vrouwengilde, maar ook zijn wij op scholen, bedrijven en natuurlijk bij de communicanten geweest. We starten altijd met het
geven van informatie over de stichting aan
de hand van een foto presentatie, en sluiten
af met een modeshow van kleding uit
Gambia. Ook brengen wij spullen uit Gambia mee voor eventuele verkoop. Natuurlijk is dit een indicatie en kunnen er qua
tijd en invulling veranderingen worden
aangebracht. Omdat het momenteel rustig
is op dit vlak, vragen wij u om met ons
mee te denken. Wellicht is uw sportclub,
bedrijf, vereniging, kerk, school op zoek
naar een goed doel….
Wij hopen bij zo’n
evenement naast geld,
ook nog meer naamsbekendheid te vergaren.

Stichting June informatie
Site

www.june-gambia.nl

Mail

stichtingjune@gmail.com

Bank Abn-Amro Enkhuizen
IBAN NL54ABNA0559160356
BIC

ABNANL2A

KVK 37103995
Telefoonnummer 0228316552

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 activiteiten.

Planning 2016
Behalve de standaard uitgaven zoals
salarissen voor leerkrachten en het
onderhoud van de projecten,(schilderen
en de nodige reparaties), staan er tot nu
toe nog geen nieuwe projecten op de
planning. Aangezien er in korte tijd 2
waterputten bij zijn gekomen, en de
muur in Basori ook meer heeft gekost
dan begroot, moeten wij de rekening
weer even bijspekken. Uiteraard staan
we wel open voor nieuwe projecten,
want de ervaring heeft ons geleerd dat
wanneer er geld nodig is, het op de een
of andere manier goed komt. Zo zijn
we bijvoorbeeld aan het brainstormen
iets te doen aan scholing voor Gambiaanse kinderen met een handicap. Dit
staat nog geheel in de
“kinderschoenen”. Er moet daarvoor
nog veel onderzoek gedaan worden. Of
het gaat lukken….??

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 35
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 en of het een gift of schoolgeld
betreft. Zo kunnen wij de administratie
sneller en makkelijker verwerken. Alvast heel erg bedankt voor uw bedrage
en medewerking!

