
 

 

 

Schoolbibliotheek: 
Op de Sarakolong school is een lokaal ingericht als 

bibliotheek. Deze bibliotheek bevat Engelstalige stu-

die– en leesboeken. De boeken worden vooral ge-

bruikt door studenten uit de buurt die in de avonduren 

naar school komen om te studeren. De school heeft 

namelijk zonnepanelen zodat zij ‘s avonds verlichting hebben in het ge-

bouw. Afgelopen jaar hebben we een nieuwe collectie boeken naar de 

bibliotheek gestuurd. Het grootste deel van deze (school-)boeken hebben 

we gekregen van stichting “Read to grow”, een organisatie die ervoor wil 

zorgen dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te lezen. Ook hebben we 

een collectie Engelstalige romans gekregen van bibliotheek Heiloo.  

Het is weer zover….!!! Tijd voor een update van JUNE 
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Een iets andere invulling van de nieuwsbrief zoals u die van ons gewend 

bent. Het afgelopen jaar is door corona, net als bij iedereen, een beetje 

anders verlopen. Zo is geen van ons bestuur dit jaar voor een werk-/

onderhoudsbezoek naar Gambia geweest. Als de versoepelingen zich 

doorzetten zal Jur eind dit jaar zeker nog die kant op gaan. Ook in Gambia 

is men in de ban van het coronavirus. Volgens de statistieken op internet 

zijn er in Gambia tot op de dag van vandaag 5966 covid meldingen, waar-

van 5717 hersteld en 175 mensen zijn overleden. Net als in de rest van de 

wereld heeft men in Gambia te maken met strenge maatregelen die verde-

re uitbraak van het virus moeten onderdrukken. Ook het minimale vlieg-

verkeer en code oranje zorgen ervoor dat de im– en export geminimali-

seerd is en de toeristen aanvoer compleet plat ligt. Dit laatste zorgt voor 

een inkomsten daling van 25%. Van Boto hebben we begrepen dat ook in 

Gambia is gestart met vaccineren tegen covid. Op naar betere tijden! 

Container: 
De achtste 20 foot container is afgelopen februari 

aangekomen in Gambia. In de vorige nieuwsbrief 

stond een foto van het vullen van de container hier 

in Nederland. Bij deze een foto van het schoolmeu-

bilair van basisschool de Mozaïek uit Enkhuizen. 

Naast schoolmeubilair zijn er veel medische hulp-

middelen, en heel veel tweedehands kleding mee verscheept. Het zelf 

laten verschepen van een container is best een kostbare aangelegenheid, 

maar omdat het verschepen van de extreme hoeveelheid dozen en school-

meubilair nog duurder was via derden, hebben we zelf, of beter gezegd, 

heeft de firma Pronk voor ons, een container aangeschaft. Om u een indi-

catie te geven; Aanschaf tweedehands container €1325,-. Vervoer contai-

ner binnen Nederland €395,-. Verschepen €3285,-. Vrijwaren uit de haven 

van Banjul €649,- en container vervoer vanuit de haven landinwaarts 

€403,-. Dozen kleding wordt verkocht aan veel kleine handelaren ter 

plaatse, deze mensen verdienen hier zelf ook weer aan, 

en voor June komt er weer wat van de gemaakte kosten 

terug op de rekening. Medische hulpgoederen en 

schoolmeubilair zijn uiteraard een gift. De container 

zelf hebben we weer doorverkocht voor €1000,-. Deze 

wordt daar weer vaak gebruikt als opslag of winkpand.  

Recept uit de gambiaanse 
keuken Chicken Yassa: 
Ingrediënten: 

* 1200 g kippenbout                         

* 5 uien 

* 2 citroenen   

* 2 el mosterd 

* 5 teentjes knoflook 

* 2 laurierblaadjes 

* 1 kippenbouillonblokje 

* 1 tl zwarte peper           

Bereiding van de Chicken 

Yassa: 

 

Snijd de uien in reepjes en 

snijd vervolgens de knoflook 

fijn. Doe deze vervolgens 

samen met de stukken kip in 

een grote schaal. 

Pers daarna de citroenen uit en 

voeg die, samen met de 

mosterd, de bouillonpoeder en 

de peper aan de kip toe. Meng 

alles goed door elkaar (met je 

handen!) en zet de kip vervol-

gens een nacht in de koelkast 

om te marineren. 

Wanneer je de Chicken Yassa 

gaat maken, verhit je de olie in 

een grote pan. Doe hier vervol-

gens de kip (met de uien en 

alle marinade) bij en voeg als 

laatste de laurierblaadjes toe. 

Laat de Yassa poulet / chicken 

Yassa zo in 30-40 minuten 

gaar worden. Haal het tenslotte 

uit de pan. Vind je het lek-

kerder als de huid van de kip 

krokant is gebakken? Bak de 

stukken kip dan (zonder de 

uien) nog even in wat olie. 

Serveer de Chicken Yassa met 

rijst en een schijfje citroen – 

eet smakelijk! 



 
 

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

Agenda: 
Wat markten en informatie avonden wat leeg helaas….. 

Als de omstandigheden het toelaten, staan we wel met tweedehands kle-

ding op de Broekerhaven vrijmarkt op zaterdag 4 september. Mocht u 

nog tips voor ons hebben waar wij ons als stichting kunnen laten zien, 

waar wij onze bankrekening kunnen spekken….?? Mocht u nog goede 

tweedehands kleding hebben voor Gambia of voor de verkoop??.....Dan 

horen wij dat heel graag van u!  

      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 

 

Vindt 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! 

Project tuinen: 
Na het succesvol afronden van 3 inmiddels goedlopende projecttuinen, gaan 

we waarschijnlijk een 4e tuin aanbesteden. Eigenlijk is dit project een soort 

microcredit wat de stichting de vrouwen van desbetreffende dorpen ver-

strekt. De grond van circa 100 x 100 is eigendom van de gemeente. De kos-

ten van de stichting bestaan uit de aanleg van de waterputten en omheining. 

Vervolgens wordt de grond in tuinen van 10 x 10 verdeeld. Alle vrouwen 

van het dorp krijgen een stukje toegewezen. Vrouwen in Gambia zijn alle-

maal lid van een kafo, een soort vrouwen club met 1 leider. Maandelijks 

wordt er geld ingelegd en zo worden er bv. zaden of andere benodigdheden 

aangeschaft uit de pot; een al jaren goed werkend systeem. De oogst, bv. 

kool, uien, tomaten, komkommers, paprika, watermeloenen, aubergines, courgettes en sla wordt zowel voor 

eigen gebruik als voor de verkoop op de markt gebruikt. Respect voor deze hardwerkende vrouwen en moe-

ders! Inmiddels zijn we wel tot de conclusie gekomen dat zo’n stuk grond wel ommuurd dient te worden en 

daardoor wel een kostbaarder project wordt. Voorheen werd een stuk grond afgezet met een soort hekwerk van 

draad, wel stevig, maar niet bestand tegen een kudde hongerige koeien of geiten, die vervolgens de prachtige 

groene oogst verorberden voordat deze door de Gambiaanse dames werd geoogst. Afgelopen jaar is dus een 

deel van het spaargeld op gegaan aan het investeren in cement aan de 3 eerst tuinen. Een muur laten aanleggen 

werd gewoon te kostbaar. De inwoners van desbetreffende dorpen hebben zelf cement blokken gemaakt en ge-

zamenlijk de muren opgetrokken om de tuinen heen. Eigenlijk ook een veel mooiere oplossing 

 Voortgang op de scholen: 
Net als overal in de wereld hebben ze in 

Gambia met de corona pandemie te maken. 

Ook hier zijn de scholen gesloten geweest 

door de lockdown. Hoofdmeester Landing 

van de Sara Kolong school in Sara Kunda, 

over de corona pandemie: “Corona is a very 

serious disease for all of us, adult and chil-

dren. Due to corona our school was closed 

for seven months! Because of disease and 

lockdown it was not able for us to cover 

school lessons. It took a lot of hard work and 

patience to recover the most here in this area. 

I there for still advice my teacher and stu-

dents to keep continue on the medical ad-

vice”. 

Links ziet u de klassenfoto’s van de Kaala 

Bantang school in Serekunda, de eerste 

school van stichting June, gebouwd in de 

kuststreek van Gambia. Rechts van de Sara 

Kolong school in Sarakunda, de tweede 

school in het wat dunner bevolkte en armere 

deel van Gambia, 3 uur rijden het binnenland 

in. Klassen 1 (boven) t/m 4 ( onder). 


