
 

 

 

Verkiezingen 

Het zal weinigen van u zijn ont-

gaan, de verkiezingen in Gam-

bia. Het land dat 22 jaar alleen 

werd geregeerd door dictator 

Yahya Jammeh, heeft gekozen! 

Er is een nieuwe regering met 

Adama Barrow als president. De 

nieuwe regeringspartij is de UDP 

(United Democratie Party), en 

heeft met de verkiezingen 31 van 

de 52 zetels in het parlement 

veroverd. Het allereerste wat nu 

opvalt langs de wegen is dat de 

Bill boards met een afbeelding 

van dictator Yahya Jammeh nu 

allemaal  voorzien zijn van  

vrolijke reclame ‘s. Het land 

waar angst cultuur heerste is hier 

eindelijk van bevrijd! Er is voor 

de nieuwe regering met Adama 

Barrow als president nog een 

hoop werk te doen na 22 jaar 

wanbeleid, maar dat de Gambi-

anen deze keus hebben durven 

maken, schept hoop op een beter 

bestaan. Boto Saidy Jeng onze 

vice voorzitter heeft ook meege-

daan aan lokale verkiezingen 

voor een parlementszetel in het 

deel van het land waar hij ge-

boren is, maar hij is helaas net 

niet gekozen. 

De tuinen van Kataba 

Donderdag 30 maart heeft Jur de 

vrouwentuin in Kataba village 

bezocht. Dit project is uitgevoerd 

door stichting June en bekostigd 

door Ingrid van den Berg. Het 

betreft een stuk land van circa 

10000 m2, welke voorzien is van 

nieuw hekwerk. De bestaande 3 

putten zijn opnieuw uitgegraven 

en geven voldoende water voor 

de gehele tuin. Jur heeft gespro-

ken met 

een van de 

leden van 

het bestuur, 

Jalo Jawara. 

Ze zijn zeer tevreden over de het 

resultaat van de tuin. Hoewel het 

hekwerk wat ons betreft nog iets 

strakker geplaatst zou kunnen 

worden, is het wel heel stevig en 

houdt het de dieren buiten. Aan 

de hand van foto’s is goed te zien 

wat er nu allemaal verbouwd     

w o r d t . 

Uien doen 

het erg 

goed, de 

g e m i d -

delde op-

b r e n g s t 

hiervan is 5,- dal per stuk (grote 

uien ). Verder; sla, tomaten, gar-

den egg, kool ,rode peper en tal 

v a n  a n d e r e  g r o e n t e n . 

Een indrukwekkend resultaat!  

Meerdere dorpen hebben uit-

eraard belangstel-

ling voor dit pro-

ject. Er ligt al een 

aanvraag klaar, 

en we verwachten 

dat er meerdere 

onze kant op zullen komen... 

Het is weer zover….!!! Tijd voor een update van JUNE 
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Wij zoeken nog nieuwe sponsoren voor onze schoolkinderen!!! 

Bingo!!!! 

Wat een lief 

en mooi ini-

tiatief van 

Ria, Marian, 

Marja, Ella en Vera. Zij organi-

seerden 18 november een vrou-

wenbingo in het verenigingsge-

bouw in Bovenkarspel voor 

stichting June. Wat een werk 

hadden ze ervan gemaakt! en wat 

een leuke prijzen!! De opbrengst 

mocht er ook zijn!! 

1000 euro!! Lieve 

dames bedankt, en 

wat was het een 

gezellige avond!!  

Time flies…. Het 18de jaar van de stichting, het 4de 

jaar zonder Nel... Natuurlijk de jaarlijkse bezoeken 

naar Gambia, in maart en oktober. De 3 scholen 

draaien goed! Leerling aantal van alle 3 scholen bij 

elkaar opgeteld bedraagt 695 ! Er staan inmiddels 26 

Gambiaanse medewerkers op de maandelijkse 

loonlijst van de stichting. Waterput 36 is af en er lig-

gen aanvragen klaar voor nieuwe waterputten en 

vrouwentuinen. In Nederland genereren we jaarlijks 

nog steeds inkomsten door de vaste sponsoren, losse 

giften, evenementen als een bingo avond, avonden 

van Vrouwengildes, viswedstrijd, communie werk-

groepen, 40 mm en markten. Helaas is de periode van 

onze tijdelijke winkel in de westerstraat in Enkhuizen 

geeindigd. Wat hebben we een leuke tijd gehad, en 

bovendien een mooie opbrengst verkregen voor de 

stichting!! Alle kleding verzamelen, verschepen of 

verkopen wij nu vanuit onze opslag in Grootebroek. 

Waterputten peil:  

Het huidig aantal waterputten van 

stichting 

June. 



 
 

    Wij kunnen u als sponsor niet vaak genoeg bedanken……… BEDANKT!!!!!!!! 

Gezicht van de zaak deze keer: 

                   Eva Smit 

De meesten van u zullen Eva 
wel kennen. Eva reisde in 2008 
voor het eerst naar Gambia om 
daar haar eind stage van de pabo 
te doen op de Kaala Bantang 
school (de eerste school). Na 3 
maanden lesgeven op school en 
geleefd te hebben onder de 
Gambiaanse mensen, ging zij 
met een geweldige ervaring en 
een passie rijker terug naar Ne-
derland. Vanaf dat moment is zij 
steeds meer betrokken geraakt 
bij de stichting. Ze ging vaak 
met Nel mee naar info avonden 
of markten, ging de administra-
tie van de schoolkinderen doen 
en reisde zelf vanaf toen ook 1 a 
2 x per jaar naar 
Gambia. Omdat 
Eva al zo goed 
ingewerkt was in 
het stichtings-
werk, is het dank-
zij haar dat we het 
werk na Nel’s 
overlijden zo kon-
den voortzetten. 
Naast de admini-
stratie van de Kaa-
la Bantang school (schoolgeld, 
zakken rijst, cadeaus van de 
sponsoren aan de kinderen), 
regelt zij ook de bedankjes, 
mail, facebook en doet zij het 
woord voor grote groepen, zoals 
alleen Eva dat kan… Lieve Eva, 
bedankt voor alles wat je voor 
de stichting doet en gedaan 
hebt!! Nel was altijd, zeer te-

recht,  vol 
lof over jou! 
Wat zou ze 
nu dan ook 
enorm trots 
op je zijn 
geweest!!! 

“Wat in een goed vat zit verzuurd niet”….Reisverslag van Ronald Bus 
 

“No problem in Gambia en The friendliest people in de the world, twee 

uitdrukkingen die op de inwoners van dat land van toepassing zijn. Al 

jaren zat het in mijn achterhoofd een keer naar Gambia te gaan. Afrika is 

sowieso het werelddeel van de mystiek, het onbekende, en vele stamcul-

turen. Te meer een rede om dat land te bezoeken. Bovendien beheert 

stichting June, waarvan mijn grote broer 

voorzitter is, een drietal scholen waar ik 2 

kinderen sponsor. Samen met 2 goede 

vrienden namen wij afgelopen November een 

rechtstreekse 6 uur durende vlucht naar Ban-

jul, de hoofdstad. We hadden van tevoren al 

een excursie programma gemaakt, aangezien 

een week snel voorbij is. Vogels kijken om 6 

uur ’s morgens, leuk om onze broedvogels in 

November te ontmoetten in hun winterkwartieren. Vreemde vissen en 

slangen te vangen op de rivier en een dagje naar Senegal, ook erg interes-

sant! Maar een bezoek aan de twee scholen maakte bij de mannen wel 

erg veel indruk! Zoveel kinderen in een schooluniformpje in een klas, die 

in het engels vrolijk de tafels op dreunden. Iedereen wilde op de foto! Op 

beide scholen kregen we een rondleiding en raakten we steeds meer on-

der de indruk van het werk dat deze docenten hier verrichten. De docen-

ten vertelden hoe belangrijk het is dat deze kinderen onderwijs krijgen, 

immers educatie is de hoeksteen van verandering en welvaart. We ont-

moeten leerlingen uit de hoogste groepen die graag vertelden wat aan hun 

lessen nog ontbrak, boeken! Op de terugweg naar ons hotel werd door 

Boto, een van de bestuursleden van de stichting,  uitgebreid gesproken 

over de onderwijssituatie in Gambia. Mijn broer vulde dit nog aan met de 

noodzaak van schoon water door de bouw van nieuwe waterputten. Het 

was zondermeer een bezoek waard! Bovendien vind ik het mooi een 

steentje te mogen bijdragen aan de ontwikkeling van een kind. 

      Met dank aan: 
 

St Kook Alkmaar 

 

Visclub De Weere 

 

PCI 

 

Protestantse Gemeente Stede 

Broec 

 

Diaconie PKN Enkhuizen 

 

Ontw. samenwerking Enkhui-

zen 

 

40 MM 

 

Noord Hollands Dagblad 

 

Mvr. Botman voor de opslag 

 

De bingo dames 

 

U als sponsor! 

 

En vele anderen!! 

  Stichting June informatie 

Site     www.june-gambia.nl 

Mail    stichtingjune@gmail.com 

Bank   Abn-Amro Stede Broec 

IBAN  NL54ABNA0559160356 

BIC     ABNANL2A 

KVK   37103995 

Telefoonnummer 0228316552 

St June is een ANBI stichting 

 

Vindt ons op Face-

book.U kunt zich aanmelden als 

vriend, zo blijft u nog meer op de 

hoogte van onze activiteiten. 

         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 ver-

meld 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 en of het een gift of school-

geld betreft. Zo kunnen wij de administratie sneller en makkelijker ver-

werken. Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage en medewerking! 

Onze opslag 

Al enige tijd mogen wij alweer kos-

teloos gebruik maken van een mooie 

grote en droge opslagruimte aan de 

Zesstedenweg in Grootebroek 

(achter Nan de fietswinkel). Nu we 

de winkel in Enkhuizen niet meer 

hebben, komt deze ruimte uitermate 

goed van pas. Hier wordt alle kle-

ding die we binnen krijgen gesor-

teerd, soms verkocht, vaak verpakt 

in bananendozen om ze te versche-

pen naar Gam-

bia. Dit ver-

schepen doen 

wij al een aan-

tal jaren via een 

organisatie in 

het oosten van  

het land 

g e n a a m d 

“ B e n n i e 

helpt Gam-

bia”. Via 

deze orga-

nisatie kun-

nen wij bananendozen voor 7,50 

per stuk (exclusief afhaalkosten 

vanuit Grootebroek en havengeld 

in Banjul) naar Gambia verzen-

den. Ongeveer 80% van de ver-

zonden goederen bestaat uit kle-

ding/ textiel, de 

andere 20% uit 

medische artike-

len, school en 

overige benodig-

heden.      

V.l.n.r Jur, Eva, Ellen, 

Saskia en Cindy 


