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Zoals waarschijnlijk de meesten van u al weten is Nel Bus, de oprichtster, 

voorzitster en drijvende kracht van Stichting June, op 21 december 2012 

overleden. Na een 7 weeks verblijf in haar geliefde Gambia, is zij na aankomst 

in Nederland opgenomen in het VU ziekenhuis in Amsterdam. Een week later 

overleed zij aan de gevolgen van een zeer zeldzame vorm van acute leukemie. 

Wij missen Nel, mama, oma en onze voorzitster van Stichting June enorm…. 

 

Desondanks hebben wij besloten dat de stichting, waar Nel zo onnoemelijk veel 

energie in heeft gestoken en tot zoiets moois en groots heeft gebracht, 

voortgezet dient te worden. Graag willen wij u daarom ook op de hoogte stellen 

van onze vorderingen en u voorstellen aan het nieuwe bestuur.  

 

Sinds 14 januari jl. is de samenstelling van het nieuwe June bestuur als volgt: 

 

Voorzitter   Jur Bus 

Secretaris  Eva Smit 

Penningmeester Saskia Jetses Bus 

Bestuurslid  Cindy Schouten Bus 

Bestuurslid  Ellen Jetses de Kroon 

Bestuurslid  Dhr. Scholtens 

 



Aan de intentie van de stichting zal niet veel veranderen. Maar achter de 

schermen zal waarschijnlijk wel het een en ander wijzigen. Zo zullen wij met 

z’n vijven het werk gaan onderverdelen en verder uitstructureren. Veel mensen 

hebben zich bij ons aangemeld om ook hun steentje bij te dragen (waarvoor 

onze hartelijke dank!), zodra de taakverdeling duidelijker is geworden zullen wij 

wellicht een beroep doen op deze mensen. 

 

De eerste 2 activiteiten, een standje in de Zuiderkerk te Enkhuizen en een 

avondvullend programma bij de vrouwenbond in De Weere, hebben al 

plaatsgevonden. Er staan nog meer activiteiten op de agenda, die ook gewoon 

door zullen gaan. 

 

Ook zijn wij met  Simon van der Leek druk bezig met een vernieuwde opzet van 

onze website (www.june-gambia.nl ). Zodra deze gereed is ontvangt degene 

waarvan wij een mailadres hebben een berichtje. Mochten wij nog niet in het 

bezit zijn van uw mailadres, of wilt u er zeker van zijn dat u een berichtje van 

ons ontvangt, mailt u dan uw email adres naar ons door 

(stichtingjune@gmail.com , o.v.v. mailinglist June).  

 

Binnenkort hebben wij weer een container tot onze beschikking. M.m.v. de 

firma Pronk (Amsterdam) en de heer Johan Bakker van de firma Jumbo Wood 

(Bovenkarspel) hopen wij weer veel nuttige spullen te kunnen inzamelen. Mocht 

u nog kleding, schoolartikelen of andere nuttige spullen voor ons hebben 

(behoudens knuffels), dan houden wij ons zeker aanbevolen. 

 

Op 9 maart zal Eva voor 11 dagen naar Gambia afreizen en vervolgens zullen 

Jur, Saskia en Cindy op 27 maart voor een week naar Gambia gaan. Zo kunnen 

wij daar alles goed in kaart brengen en de mensen in Gambia ook het gevoel 

over brengen dat June doorgaat! 

 

Voor zover de eerste veranderingen van het nieuwe bestuur. Wij hopen op uw 

begrip en steun voor nu en in de toekomst. 

 

Tevens is uit de administratie gebleken dat helaas nog niet iedereen voor zijn of 

haar sponsorkindje heeft betaald voor het schooljaar 2012/2013. Aan deze 

mensen het verzoek om dit bedrag z.s.m. over te maken!! 

 

Mocht u zelf naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen 

hebben, laat u het ons dan alstublieft weten via de website, Gmail of via 

facebook.  

 

Een warme groet van het JUNE bestuur. 
 

Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door Grafiplan Nederland 

http://www.june-gambia.nl/
mailto:stichtingjune@gmail.com

