
 

 

 

dus voor de mooie nieuwe 
school!  In tegenstelling tot de 

andere 2 scholen, is dit een nur-
sery en primary school in 1. Er 
zijn op het moment 3 extra lera-
ren die engelse les geven. Ook 
op deze school gaan we het leer-
ling sponsoringsplan opstarten 
voor de nusery studenten, omdat 
deze kosten helaas nog steeds 
niet door de overheid vergoed 
worden. Ook hebben we nog het 
plan schooltuintjes aan te leggen 
bij deze school.  

In het voorjaar van 2013 hebben 

wij, de bestuursleden van stich-

ting JUNE, besloten een nieuwe 

school te bouwen in Basori. (een 

dorp op de southbank van Gam-

bia). Dit omdat Nel, onze oud 

voorzitter, hier was geweest en 

samen met Boto, onze vice voor-

zitter in Gambia, en het dorpsbe-

stuur had besloten om de oude 

vervallen en van modderblokken 

gebouwde school te vervangen 

door een stenen gebouw.  Begin 

juni werd gestart met de bouw 

van de school. Op dat moment 

was er enige reserve in kas, dit 

betrof ons potje voor waterputten 

(inmiddels 30 stuks). De school 

is gebouwd door onze lokale 

aannemer met zijn mensen en de 

totale bouw kosten bedroegen € 

25.000,- . De school heeft 5 klas-

lokalen en een kantoor.  Apart op 

het terrein zijn 2 toiletten ge-

bouwd. We hebben ons best ge-

daan om geld te genereren door 

sponsoring , verkoop van kle-

ding , lezingen , en tal van ande-

re activiteiten en hebben inmid-

dels het volledige bedrag ver-

diend en dus ook het nodige 

weer teruggestort in het potje 

voor waterprojecten. Begin no-

vember was het dan zover de 

school was af , en is door ons 

geopend en in bedrijf gesteld op 

19 november! De school is naar 

Nel genoemd, ook hangt er in de 

school een prachtig schilderij 

van haar. Een bijzonder en emo-

tioneel moment…..Wat zou ze 

trots zijn onze Nel!!!...... 
In de eerste klas zaten maar 
liefst 165 kinderen (foto, s web-
site), in de tweede klas 89  
kinderen. Veel aanmeldingen 

Onze derde School in Basori is een groot succes !  

Nu 30 Waterputten gerealiseerd !   Op naar nummer 31 
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Waterprojecten:  Schoon water is van levensbelang. Gelukkig hoeven we daar in ons land nooit bij 

stil te staan. We draaien de kraan open en er stroomt drinkwater uit. In Gambia is dit helaas niet van-

zelfsprekend. Daarom doet Stichting June er alles aan om dorpen van schoon drinkwater te voorzien. 

Inmiddels zijn er 30 waterputten en wordt aan de 31ste gewerkt!! Het graven van een waterput is vaak 

een moeilijke en tijd rovende bezigheid. Door harde grondlagen en veel stenen moet men soms wel 

dieper dan 30 m graven voor water. Na elke meter wordt een betonnen ring gestort en uiteindelijk 

wordt met een deksel de put gesloten (dit om te voorkomen dat het water vervuild wordt) en de hand-

pomp geplaatst. De kosten van een waterput zijn op dit moment nog steeds 5000 euro.  

Foto’s van Jur, die 

afgelopen maart 

met Boto diverse 

dorpen heeft be-

zocht in verband 

met bestaande, te 

repareren en nog te 

graven waterputten. 



    Alles word uit eigen zak betaald; vliegtickets , hotel kosten ,transport , enz 

Twee maal per jaar bezoeken wij Gambia voor de voortgang en controle van de projecten 

Gezicht van de zaak deze keer: 

       Haddy Jatta 

Haddy is al 15 jaar onze leverancier van 
houtsnijwerk tassen en andere met de 
hand gemaakte afrikaanse gebruiks en 
sier voorwerpen. Haddy heeft een eigen 
winkeltje op de toeristen markt in het 
centrum van Kololi (4 M2). Ze geeft 
haar handelswaar vanaf het begin gratis 
en in vertrouwen aan ons mee en wij 
verkopen het dan op markten, lezingen 

en andere bijeenkom-
sten. Van de op-
brengst is  2/3 voor 
haar en 1/3 voor de 
stichting. Ze was heel 
erg op Nel gesteld! 
Gelukkig kunnen wij 
samen op dezelfde 
manier met elkaar 
verder gaan. 
 

         zakken rijst 
 

Vaak willen sponsoren nog iets 

extra doen voor hun sponsorkind-

je op school. Wij raden aan om 

dat dan in de vorm van een zak 

rijst te doen. Hiermee maak je het 

hele gezin van dit kind blij! Een 

zak rijst kost, afhankelijk van de 

koers, zo’n 30 euro. Hiervan eet 

een gezin gemiddeld 1 maand. 2 

keer per jaar 

reist een of 

meerderen 

van ons naar 

Gambia met 

vaak een 

lijstje vol 

aan sponsor- 

en die een 

extra - 

       Met dank aan: 
 

Jumbo wood  

 

St Kook alkmaar 

 

Grafiplan  

 

Pronk Multiservice 

 

Visclub de Weere 

 

PCI 

 

Peter Tromp 

 

Diaconie PKN enkhuizen 

 

Ontw.samen werking enkhui-

zen 

 

Nijntje Pluis 

 

40 MM 

 

Noord Hollands Dagblad 

 

U als sponsor! 

 

En vele anderen!! 

  Stichting June informatie 

Site     www.june-gambia.nl 

Mail    stichtingjune@gmail.com 

Bank   Abn-Amro Enkhuizen 

Iban    NL54ABNA0559160356 

Bic      ABNANL2A 

KVK   nr  37103995 

 

 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. 

      Het is weer tijd!!! 
 
Om uw jaarlijkse bijdrage van € 40,- 

over te maken voor uw sponsor kind. 

Heeft u nog niet betaald dan kan dat 

op het in deze nieuwsbrief vermelde 

bank rekening nummer o.v.v. jaarlijk-

se bijdrage met de naam van het kind. 

Wilt u een extra gift doen in de vorm 

van een zak rijst vermeld dit dan als-

tublieft. Een zak rijst kost momenteel 

30 euro. 

 

Graag willen wij u erop attent maken 

dat het heel prettig voor ons werkt als 

u de naam van het kind, of bij een gift, 

uw naam vermeld. Zo kunnen wij de 

administratie sneller verwerken. Al-

vast   heel erg bedankt! 

           De Winkel….. 

 
Een cadeautje echt… Half december werden we 

naar aanleiding van onze oproep in de zondags-

krant gebeld door Peter Tromp. Hij had een 

pand voor ons beschikbaar aan de Kleine Noord 

in Hoorn. Inmiddels hebben we zo ontzettend 

veel en mooie 2de hands kleding gekregen, dat 

het ons, mede door de hoge transportkosten, 

goed leek het hier te gaan verkopen. De winkel 

is enorm succesvol geweest! En we hebben het, 

samen met vele andere vrijwilligers, met veel 

plezier gedaan! Helaas is het pand nu verkocht, 

maar hebben wij na ruim 5 maanden toch bijna 

een waterput bij elkaar 

verdiend. Dit smaakt 

naar meer natuur-

lijk….. Mocht u nog 

een (gratis) verkoop-

punt/ pand voor ons 

weten, laat het ons dan 

alstublieft weten…. 

     40 MM 
 

Op het moment dat deze 

nieuwsbrief uitkomt, hebben wij 

de 40 MM achter de rug.  

Wij worden al jaren ondersteunt 

door deze organisatie. 

Vorig jaar hebben wij als be-

stuur 9 km mee gelopen. Dit 

jaar lopen een aantal 9 km en 

een aantal de ronde van ja ja…. 

40 km! Op de website en op  

facebook kunt u zien hoe het 

ons vergaan is. 

         Container 
 
Vanwege de nieuwe school 

in Basori hebben wij weer 

een container verscheept. Dit 

maal met hoofdzakelijk 

schoolmeubilair en vele 

andere nuttige dingen zoals 

b.v. kleding. Met goede hulp 

gaat er toch heel wat in. Het 

is een leuke klus, maar wel 

tijdrovend en 

prijzig. Al 

met al komen 

de kosten 

toch rond de 

4500 euro. 

Maar ja het 

eind resultaat 

mag er dan 

ook zijn op de Nel in Memo-

rial school in Basori! 

-donatie aan 

hun sponsor-

kindje doen. 

Eva is vaak 

degene die de 

zakken rijst 

uitdeeld van 

uit school. 

 

Rijst uitdelen 

vanuit school    

 

Best wel een hele klus als je  per 

keer gemiddeld zo’n 70 zakken rijst 

uit mag delen, wel een dankbare 

bezigheid! Zoals op de foto hiernaast 

kunt u zien dat er een foto van het 

desbetreffende kindje wordt ge-

maakt. Deze wordt vervolgens weer 

aan de sponsor gegeven.  

 

Adreswijziging Eva 
 

Per heden heeft Eva een 

nieuw adres: Sinneveld  2 - 

1713 CJ  -  Obdam.  

Wij wensen Eva heel veel 

geluk in haar prachtige 

nieuwe huis! 

 

 

 

 

 

Eva Smit en Cindy Schouten

– Bus regelen de zaken met 

betrekking tot de sponsoring.  

2de hands kinderkleding en 

speelgoed beurs!! 

 
21 Juni mogen wij wederom 

een tweedehands kin-

derkleding en speelgoed beurs 

organiseren bij peuterspeel-

zaal Nijntje Pluis in Bovenk-

arspel. Van 10:00 tot 16:00 

bent u van harte 

welkom aan de 

La Reinelaan 

79.  

 

Echt mooie 

kleding en voor 

spectaculaire 

lage prijzen!!! 

Wij bedanken Grafiplan voor het afdrukken van deze nieuwsbrief!! 


