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Het is weer zover….!!! Tijd voor een update van JUNE
Weer een jaar voorbij…. Voor de stichting wederom
een goed jaar, waarin wij de 42ste waterput, een
tweede vrouwentuin hebben opgeleverd, en een
derde tuin hebben aanbesteed. Jur en Saskia hebben
afzonderlijk van elkaar de jaarlijkse bezoeken gedaan, waarover meer verder in deze nieuwsbrief.
Ook in deze nieuwsbrief een stukje door Naffi
Shaidy Khan geschreven,. Zij is vanaf het begin
lerares op de Kaala Bantang (eerste) school. Ook
een stukje van Lamin Saidy Jeng, Boto s zoon, die
momenteel voor de afronding van zijn studie in Berlijn verblijft. Hij gaat langzamerhand ook wat taken
voor de stichting op zich nemen. Ook afgelopen jaar
was de stichting weer welkom op verschillende
markten en evenementen waaronder: De muzikale
fietstocht, de markten van de wereldwinkel, visclub
De Weere, communicantjes Wervershoof, en de 40
mm.
Container
Gezien het feit dat wij in onze opslag aan de Zesstedenweg nog veel schoolmeubilair hebben staan, heeft ons doen besluiten aankomend jaar zelf weer
een container te gaan vullen en verschepen naar Gambia. Normaal gesproken
verzenden wij meerdere keren per jaar een lading bananendozen (234 stuks
afgelopen jaar) via een organisatie uit Coevorden (Bennie helpt Gambia).
Deze manier van verzenden kost de stichting ongeveer 7,50 per bananendoos. Circa 1/4 van deze vracht is meestal om weg te geven aan scholen of
medische instellingen. Ongeveer 3/4 wordt verkocht aan kleine handelaren in
Gambia, zodat zij hun inkomsten kunnen vergroten en de stichting op deze
manier weer geld genereert voor andere projecten. Omdat het “los”verzenden
van het schoolmeubilair heel kostbaar is, hebben wij besloten zelf weer een
container te gaan laten verschepen. Mocht u nog, met name, kleding of andere spullen hebben die goed van pas zouden kunnen komen in bv een hospital
of school, dan houden wij ons aanbevolen.
Bezoek Jur
Afgelopen november ben ik 6 weken in Gambia geweest. In deze tijd heb ik natuurlijk alle 3 de scholen
bezocht, de nieuw ingekomen schoolkinderen gefotograveerd en de laatste rijst uitgedeeld. Alle 3 de scholen zijn weer geschilderd en staan er weer netjes bij.
Op de derde school (Nel Bus memorial) is een aanvraag gedaan voor engelse
boeken, en hebben ze plannen de schooltuin weer op te starten om inkomsten
voor de school te genereren en natuurlijk als leerdoel voor de leerlingen op
school. Er is in deze weken een aanvraag binnen gekomen voor een derde
vrouwentuin in Bambali, welke wij in Nederland in beraad zullen nemen.
Een bijzondere ervaring was ook weer het storten van geld wat ik uit Nederland had meegebracht. Een envelop euro s in ruil voor een boodschappentas
vol met de hand getelde dalassi s, welke dan weer gestort wordt op de June
rekening ter plaatse. Een hele toestand, maar goed voor de werkgelegenheid
zullen we maar zeggen.

Waterputten peil:
Het huidig aantal waterputten van stichting June:

Vanuit Gambia
Mijn naam is Naffi Saidy
Khan. Ik ben lerares op
de Kaala Bantang school
van stichting June. Sinds
2000 doe
ik dit
werk met
heel veel
liefde en
bewondering
voor
onze
kinderen op school. Onderwijs is ontzettend
belangrijk voor onze
kinderen, fundamenteel
voor een beter bestaan.
Dit is de reden dat ik dit
werk met zoveel liefde
en inzet doe. Ik ben heel
gelukkig in mijn werk als
onderwijzeres, en ben
alle sponsoren, collega s
ouders en kinderen dankbaar voor alle steun en
inzet. Dit geeft ons moed
om door te gaan.

Wij kunnen u als sponsor niet vaak genoeg bedanken……… BEDANKT!!!!!!!!
Hoera!
Afgelopen 22 December is
de zoon van Eva en Lieuwe

V.l.n.r Jur, Eva, Ellen,
Saskia en Cindy
40 mm
Emma Jetses en Jorrit
Schouten hebben samen
met opa Jur 13 kilometer
gelopen tijdens de 40 mm.
Goed gedaan! Wij
bedankten
de 40 mm
w e e r
voor de
jaarlijkse
bijdrage!
Met dank aan:
Wereldwinkel
Visclub De Weere
PCI
Protestantse Gemeente Stede
Broec
Diaconie PKN Enkhuizen
Ontw. samenwerking Enkhuizen

Lamin Saidy Jeng
Ik ben Lamin Saidy Jeng, ik ben 30 jaar, vrijgezel en vanwege zijn studie momenteel woonachtig in Berlijn
(Duitsland). Ik heb mijn bachelor in Economische Ontwikkeling en mijn masters in Internationale Communicatie en
Culturele Diplomatiek. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij
Stichting Sana voor de minder bedeelden in Gambia, als
relatie manager. Ook heb ik les gegeven aan de St. Augustin high school in Gambia. Ik gaf daar les in geschiedenis
en politiek. Ik ben in 2012 vrijwilligerswerk gaan doen
voor stichting June, als assistent van de vice voorzitter van
stichting June Gambia Boto Saidy Jeng, mijn vader. Geinspireerd door de oprichtster Nel Bus, ben ik enorm gepassioneerd om deze stichting te versterken. Het is
mij een voorrecht hier deel van uit te maken. Ook dankzij stichting June heb ik de
kans gekregen om naar school te gaan, en ben ik vandaag de dag op dit onderwijs
niveau. Momenteel ben ik in Duitsland en ben ik een programma gestart met een,
zoals NGO dat noemt, sociale impact. De naam van het project is “Start hope at
home”(start hoop vanuit huis). Ik ben in contact gekomen met mijn mentor Maha
Alusi, zij heeft mij geintroduceerd in het zakenleven en mij geïnspireerd tot een
manier van vernieuwend denken. Met in mijn achterhoofd stichting June en de
problematiek in Gambia, zijn Maha en ik ons gaan toeleggen op het vinden van
vaste inkomsten/ sponsoren voor de stichting. Hierbij te denken aan bijvoorbeeld
sponsor organisaties, filantropen of ondernemers om nieuwe wegen en methoden
te vinden om de continuïteit van de stichting te waarborgen, zonder hierbij de
originele opzet van de stichting uit het oog te verliezen.

Bezoek Saskia
Afgelopen april ben ik samen met een vriendin een week naar Gambia geweest. In de tussenliggende maanden nadat Jur weer in Nederland was, zijn er alweer wat veranderingen te zien. Op de
3e school zijn de geplande tuinen inmiddels aangelegd en ingezaaid. Ze hebben nu een klein deel
van de grond in gebruik voor de tuin, maar in de toekomst zullen ze dit steeds verder uitbreiden.
Ook heb ik een gesprek met het schoolteam gevoerd over hoe we meer zelfredzaamheid kunnen
gaan bewerkstelligen in de toekomst, en een beter samenwerkingsverband tussen de 3 June scholen onderling tot stand kunnen brengen. Voor het eerst sinds jaren ben ik weer naar het binnenland op bezoek geweest, de Sara Kolong school in Sara Kunda. Nu we in plaats van met de veerboot een brug over kunnen om de north bank te bereiken is dit bezoek prima in 1 dag te doen. We hebben deze
dag zelfs de 2 vrouwentuinen bezocht (Kataba en Tambakato), en een bezoek gebracht aan Bambali, waar een
derde tuin zal worden aangelegd. Hieronder een foto van de tweede tuin, eind vorig jaar opgeleverd, en nu al
volop in gebruik!

40 MM
Muzikale Fierstocht
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 Facebook.U
kunt zich aan melden als vriend, zo blijft u
nog meer op de hoogte van onze activiteiten.

Read to grow
Van de organistatie Read to grow heeft de stichting 1150 engelse
leerboeken voor onderbouw basisschool mogen ontvangen. Bedankt!
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.
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!

