
 

 

 

Rijst 

Jaren geleden is begonnen 

met het uitdelen van zakken 

rijst aan schoolkinderen. Dit 

idee is ontstaan omdat veel 

sponsoren iets extra’s wilden 

doen voor hun sponsorkindje 

op school. De sponsor maak-

te een extra bedrag over van 

30/35 euro (afhankelijk van 

de koers). De stichting over-

handigde de zak rijst aan het 

sponsorkindje en maakte een 

foto voor de sponsor in Ne-

derland. Wij willen de spon-

soren die dit gedaan hebben 

daarvoor heel erg bedanken!  

Echter… Hoe fijn het ook is 

om namens u, als sponsor, 

een zak rijst te overhandi-

gen, er gaan ook kinderen 

naar huis die niet op onze 

“rijstlijst” staan. Niet iedere 

sponsor kan zomaar even 35 

euro extra ophoesten. Dat u 

jaarlijks een kindje sponsort 

is al fantastisch!  

Wij hopen dat wanneer u als 

sponsor iets extra’s wilt 

doen, u dat dan voortaan 

misschien als een algemene 

gift wilt doen. Deze wordt 

uiteraard goed besteed. 

De tuinen van Tambakoto 

De tuinen van Kataba zijn een groot 

succes! Voor ons als stichting een 

leuk en relatief makkelijk project, 

waar veel gezinnen profijt van heb-

ben op de lange termijn. Zo’n pro-

ject kost de stichting, afhankelijk 

van de koers en locatie, zo ‘n 5000 

euro (land, hekwerk, en open water-

putten). Na oplevering wordt deze 

grond onderverdeeld onder de vrou-

wen van desbetreffende dorp. Zij 

verbouwen hier voor eigen gebruik 

en/of voor de verkoop. Uiteraard 

kregen wij na de goede resultaten 

van Kataba een 

nieuw verzoek (good news travels 

fast). Dit keer uit Tambakoto. Er is 

een stuk grond aangekocht van 100 

x 100 meter, een hekwerk geplaatst 

en 3 waterputten geslagen. Deze 

waterputten zijn in tegenstelling tot 

de gebruikelijke waterputten ge-

woon open en dus goedkoper,. 

Omdat deze puur voor bewatering 

van de tuinen worden gebruikt en 

niet als drinkwater. Bij deze alvast 

wat foto’s van de net opgeleverde, 

en dus nog lege, tuin. Circa 70 

vrouwen kunnen hier voor zichzelf 

aan de 

slag!  

 

 

 

 

 

Het is weer zover….!!! Tijd voor een update van JUNE 

    Nieuwsbrief 

   Zomer   2018 
E N K H U I Z E N   J U L I  2 0 1 8  N I E U W S B R I E F  1 3  

        I N  D E Z E   

    N I E U W S B R I E F  

 

T I J D  V O O R  E E N  

U P D A T E !  

 

R I J S T   

  

D E  T U I N E N  V A N  

K A M B A K O T O  

 

W A T E R P U T T E N  

P E I L  

 

G E Z I C H T  V D  Z A A K  

 

 

W I S S E L I N G  T A A K  

B I N N E N  B E S T U U R  

 

V I S C L U B                        

D E  W E E R E  

 

2 D E  H A N D S            

K L E D I N G  

 

E V A N G E L I S C H E  

G E M E E N T E  

 

I N F O R M A T I E  

 

Wij zoeken nog nieuwe sponsoren voor onze schoolkinderen!!! 

Waterputten peil:  

 

Het huidig aantal waterput-

ten van stichting June. 

Dat de tijd vliegt, is inmiddels een vast gegeven. 

Werk, sport en andere verplichtingen... wat dat 

aangaat zouden wij wat van de mensen in Gam-

bia kunnen opsteken. Voor de stichting is het 

wederom een goed jaar geweest! Jur heeft 2 wat 

langere bezoeken gedaan in November en 

maart. Cindy en Saskia hebben afgelopen 

November een week bezoek gedaan. In deze 

nieuwsbrief hebben we weer een aantal on-

derwerpen en bezigheden van afgelopen jaar 

uitgelicht. 

Kaala Bantang 130 leerlingen, Nel Bus Memorial 420 leerlingen, Sara 

Kolong 125 leerlingen (geen foto) 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fb%2Fdecoratief-helder-gekleurd-nummer-78239342.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.dreamstime.com%2Fstock-illustratie-decoratief-helder-gekleurd-nummer-image78239342&docid=6ZO2N8F3RoPZ


 
 

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

Gezicht van de zaak 

deze keer: 

              Naffy  

Een van de dames die 

van het begin af aan 

betrokken is bij de 

stichting. Ze is   

werkzaam als lerares 

op de Kaala Bantang (eerste school). 

Naffy geeft les aan de allerkleinsten. 

Ze is getrouwd met Baisidy de hoofd-

leraar van deze school. A strong wo-

man with a strong voice! Als je bij 

school uit de auto stapt is het haar 

stem die je als eerste hoort. In alle 

o p z i c h t e n 

een pittig 

wijfie die 

“staat”voor 

haar kleu-

ters!! 

Wisseling van taak binnen het bestuur  
De administratie van de sponsorkinderen is een tijdrovende klus. Van 

zo’n 400 kinderen moet alles up to date gehouden worden, hier en in 

Gambia. Dit werd de voorgaande jaren steeds gedaan door Eva en 

Cindy. Aangezien beiden dit naast hun werk en/of gezin moesten 

doen, hebben we in gezamenlijk overleg besloten dat Jur deze taak op 

zich neemt. Telefoonnummer Jur: 0228316552 of 0655851510. 

      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 

 

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   37103995 

Telefoonnummer 0228316552 

St June is een ANBI stichting 

 

Vindt ons op Face- book.U 

kunt zich aan melden als vriend, zo blijft u 

nog meer op de hoogte van onze activitei-

ten. 

         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 rekening-

nummer o.v.v. jaarlijkse bijdrage met de naam van het 

kind. 

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 

bijdrage en medewerking! 

Vergeet u uw gift niet op te geven aan de belasting? Wij zijn een 

ANBI stichting, dit houdt in dat uw gift aftrekbaar is! 

Evangelische gemeente 
Toch een keer de stoute schoenen aangetrokken en een evangelische 

dienst bijgewoont in Sekuta. Wat een belevenis! Wat een feestje! 2 

bomvolle diensten achter elkaar. Moeie benen van het dansen, tute-

rende oren van het geluid, wat een positiviteit, en wat voelden we 

ons welkom. Jammer dat we geen bewegende beelden mee kunnen 

sturen. Mocht u deze kerk willen steunen of bezoe-

ken wanneer u naar Gambia 

gaat? Neem dan contact met ons 

op (Saskia of Cindy ) 

Hoera! 
Eva en Lieuwe verwachten hun eerste 

kindje rond 31 december!!  

Wij wensen jullie een fan-

tastische zwangerschap! 

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

Saskia en Cindy 
Viswedstrijd 

Al jaren worden we gesponsord door 

“Vissie voor een missie” uit de Weere. 

Jong en oud vissen deze avond mee voor 3 

goede doelen, waar wij er een van zijn. Na 

de wedstrijd is er nog een grote lo-

terij in het dorpshuis, die behalve 

enorm gezellig, ook elke keer weer 

een mooi bedrag opbrengt voor de 

stichting!! Visclub De Weere, heel 

erg bedankt voor jullie inzet en ver-

trouwen! 

Tweede hands kleding 

Zoals eerder vermeld in voorgaande nieuwsbrief heb-

ben wij, dankzij mevrouw Botman, een prachtige 

opslag in Grootebroek. Vanuit hier verzamelen, 

sorteren, verkopen en/of verschepen wij met name 

tweede hands kleding. Bent u geinteresseerd in het 

kopen van kleding? Meld het ons! Wij hebben ver-

schillende “vaste klantjes” waar wij voor sorteren en 

die voor een klein prijsje deze kleding kopen. Zij blij 

en stichting June blij! Mocht u nog goede kleding 

voor ons hebben? Dan houden wij ons ook aanbevo-

len. 


