
 

 

 

Bezoek Jur  

Vorig jaar oktober is het laatste bezoek van Jur naar Gambia geweest. Of 

het dit jaar gaat lukken hangt af van de ontwikkelingen rond het Corona 

virus. Door de slechte staat van onze auto daar was een bezoek aan de 

Sarakolong school helaas niet gelukt, dit is zo’n 3 uur rijden het binnen-

land in. Ook een bezoek aan de 3 tuinen kon daardoor niet doorgaan. 

Uiteraard zijn de scholen in Serekunda en Basori wel bezocht. Ook is 

besloten dat er dit jaar gestart gaat worden 

met de bouw van muren om de eerste 2 tui-

nen. Wel een prijzig project, maar aangezien 

de hekwerken door dieren worden gesloopt en 

vervolgens de met zorg gekweekte groente 

wordt gegeten door de koeien, hebben we 

geen andere keus.  

Markten 

Afgelopen december moch-

ten we weer aanwezig zijn 

op 2 kerstmarkten. Eén in de 

Pancratiuskerk in Blokker, 

en de ander in Rigtershof. 

De opbrengst van deze 

markten gaat voor 2/3 naar 

de makers van de spullen in 

Gambia, 1/3 gaat naar de 

stichting. 

Ook stonden we dit jaar 

weer met een kraampje op 

een van de locaties bij de 

muzikale fietstocht. Een heel 

leuk initiatief van Drechter-

land mondiaal, waarbij men-

sen langs een uitgestippelde 

fietstocht langs verschillende 

muzikale stops 

komen, waar 

ze even kennis 

maken met een 

andere cultuur 

door muziek 

en stichtingen.  

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

 

Het huidig aantal 

waterputten van 

stichting June: 

Bijzondere tijden waarin we leven!  Een tijd vol onzekerheden, maatregelen en 

misschien ook angst of eenzaamheid. Maar ook een tijd van samen zijn, omkij-

ken naar de ander, creativiteit, denken in mogelijkheden, en ons misschien ook 

wel realiseren hoe goed gewoon en gezondheid eigenlijk is. Wij, het bestuur van 

stichting June, hopen van harte  dat u deze tijd goed door mag komen, en wensen 

u en allen die u dierbaar zijn gezondheid en hopelijk een snel weer echt samen 

zijn, het “gewone, nu zo gewaardeerde normaal” zeg maar…. 

Bij deze voor u de nieuwsbrief 2020. Er zijn wel weer wat bijzonderheden vanuit 

Gambia en de stichting te melden van het afgelopen jaar. Wat bijvoorbeeld al 

goed is om te weten, is dat in Gambia in april, voor 

zover bekend, maar 25 corona patiënten zijn geweest, 

en 1 overledene. Hopelijk mag het hier ook bij blij-

ven….Verder natuurlijk de ontwikkelingen in Gambia 

zelf, en veranderingen in het sponsorsysteem van onze 

schoolkinderen en ons bestuur. Voor nu veel leesple-

zier, een goede zomervakantie en gezondheid gewenst. 

Plannen en kosten voor de komende tijd 

Nadat we na lang beraad besloten hebben om een wijziging in het spon-

sorsysteem aan te brengen, waarover u op de volgende pagina alles kunt 

lezen, staat er nu het verschepen van de container op de agenda. Met de 

hulp van Piet Jetses was het vullen van de 20 foot zee container met een 

paar dagen gepiept. Meestal verschepen wij rond de 100 dozen aan 2de 

hands kleding via een andere organisatie, maar gezien de hoeveelheid 

dozen kleding, 100 sets schoolmeubilair, 260 sets kussens en dekens die 

er nu opgeslagen waren, zijn we voor een container 

gegaan. We hopen dat hij in het najaar aan zal ko-

men in Banjul, gelijk met de aanwezigheid van Jur. 

Naast de maandelijkse kosten van 25 salarissen 

komen er waarschijnlijk ook wat kosten aan onder-

houd van de scholen aan, zoals schilderwerk en 

diverse reparaties. Deze worden o.a. betaald uit de 

sponsorgelden die wij jaarlijks mogen ontvangen. 

De container en de muren om de tuinen worden 

gefinancierd vanuit onze spaarrekening. 



 

 

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

Oproep 
Aangezien het wat rustiger is geworden met het geven van 

voorlichtingsavonden, doen wij bij deze een oproep. Weet u 

clubs, verenigingen, bedrijven, instellingen, scholen die op 

zoek zijn naar een thema avond of goed doel? Wij komen 

graag  een presentatie van ons werk in Gambia geven. Zo 

geven we de stichting nog meer bekendheid en wellicht 

weer meer sponsors.  

      Met dank aan: 
 

Wereldwinkel 

 

Visclub De Weere 

 

PCI 

 

Protestantse Gemeente Stede 

Broec 

 

Diaconie PKN Enkhuizen 

 

Ontw. samenwerking Enkhui-

zen 

 

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 

 

Vind ons op Facebook. U kunt zich aan-

melden als vriend, zo blijft u nog meer 

op de hoogte van 

onze activiteiten. 

         Dit is de tijd!!! 
Om uw jaarlijkse bijdrage van € 40,- over te maken voor de 

schoolkinderen. U kunt uw bijdrage overmaken naar het in 

deze nieuwsbrief vermelde IBAN rekeningnummer o.v.v. 

jaarlijkse bijdrage schoolsponsoring. Alvast heel erg be-

dankt voor uw bijdrage! 

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

zijn een ANBI stichting; dit houdt in dat uw gift aftrekbaar is! 

Hoera! 

In augustus ver-

wachten Eva en 

Lieu we hun 

tweede kindje! 

Lenn krijgt een 

broertje.   

Verandering individueel sponsoren schoolkinderen 
Al sinds Nel Bus de stichting heeft opgericht werden alle kinderen die naar onze scholen 

gaan individueel gesponsord. Wij zorgden ervoor dat de sponsor een paspoortje kreeg, zodat 

inzichtelijk was wie u sponsorde. Zo konden we er financieel voor zorgen dat de kinderen 

een uniform hadden, ze goed onderwijs kregen, de leerkrachten een goed salaris kregen en 

de schoolgebouwen (de Kaalabantang en de Sarakolong Nursery school) goed werden on-

derhouden. Dit deden wij omdat de nursery scholen in Gambia niet door de overheid gesub-

sidieerd worden. Nadat de oprichtster Nel Bus helaas is overleden en het aantal kinderen 

(inmiddels 500) en de werkzaamheden alleen maar toegenomen zijn, ervaren wij wat een 

enorme klus het is de persoonsgerichte administratie zo kloppend en overzichtelijk mogelijk 

te houden. Wij doen dit vrijwillig naast onze dagelijkse verplichtingen. Omdat wij Nel haar 

mooie werk willen voortzetten, namelijk het verbeteren van de leefomstandigheden in Gam-

bia, willen wij de individuele sponsoring omzetten in het volgende plan:                                

* De schoolkinderen worden niet meer individueel gesponsord, maar u sponsort de school 

zelf.                                                                                                                                                                           

* Schoolgeld voor het nieuwe schooljaar over te maken wanneer onze jaarlijkse nieuwsbrief uit   komt. De kos-

ten per schoolkind, € 40 per jaar blijven hetzelfde. U sponsort onze scholen uiteraard zolang u wenst.                

* Elk jaar voegen wij klassenfoto's van alle klassen toe aan de nieuwsbrief. Ook zullen wij de leraren vragen 

een stukje in de nieuwsbrief te schrijven over het wel en wee van het afgelopen schooljaar.                                 

* Voor de schoolkinderen en leraren verandert er eigenlijk niets. Voor de door u gesponsorde 40 euro krijgen 

alle kinderen gratis les, worden de leerkrachten maandelijks betaald, de scholen onderhouden en uniformen 

aangeschaft.                                                                                                                                                          

Wij hopen op uw begrip voor deze verandering. Ons doel is om naast het in stand houden van de scholen, on-

derhoud van voorgaande projecten, ook energie te steken in nieuwe projecten als bijvoorbeeld vrouwentuinen 

en nieuwe waterputten.                                                                                                                                        

Bovenstaand stukje is vorige maand verstuurd naar alle sponsoren die individueel een kindje sponsorden. Wij 

zijn enorm blij dat dit door heel veel sponsoren goed is ontvangen!! We hopen dat het u motiveert onze stich-

ting te gaan of te blijven ondersteunen.  

Afscheid Ellen 
Afgelopen november heeft Ellen Jetses helaas afscheid 

genomen van het bestuur. Wij willen haar alsnog ont-

zettend bedanken voor alles wat ze voor de stichting 

heeft gedaan! Na het overlijden van Nel aarzelde zij 

niet en heeft zij er samen met ons voor gezorgd dat de 

stichting kon voortbestaan. El bedankt voor alles! 

Landing Nije (hoofdmeester Saara Kolong school) 
Mijn eerste dag op school in Sara Kunda was heel bijzonder! Het was de eerste lagere 

school hier in de buurt die werd geopend, dus de ouders en kinderen (vanaf circa 5 jaar) 

waren heel blij om naar onze school te komen! Vanaf het moment dat de eerste kinde-

ren doorstroomden naar het vervolg onderwijs, werd het voor de ouders in deze omge-

ving duidelijk dat het goed is om je kind op vroege leeftijd al naar school te laten gaan. 

Zo kunnen ze makkelijk doorstromen naar het vervolg onderwijs en maken zij dus meer 

kans op een betere toekomst.                                                                                                Landing Nije  


