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NIEUWSBRIEF Nummer 6, september 2014
Periodieke nieuwsbrief voor alle sponsorouders, sponsoren en belangstellenden van

Stichting Gambia School Children.
Crowdfund actie
Op 23 oktober a.s. starten wij met een crowdfdund
actie voor een spoedeisende hulppost in Gambia.
De voorbereidingen die enkele maanden heeft
geduurd is op het moment van schrijven van deze
nieuwsbrief in een ver gevorderd stadium. Met deze
actie hopen wij het benodigde kapitaal bij elkaar te
krijgen zodat in begin 2015 gestart kan worden met de
bouw. Zeker zal dit bijdragen dat er in de regentijd o.a.
malaria vroegtijdig bestreden kan worden en het
aantal overlijdens hierdoor sterk wordt teruggebracht.
Zie vanaf donderdag 23 oktober
http://www.spoedeisendehulppostgambia.nl.

Aktie tijdens open monumentendag 13 september 2014
Op 13 september jl. is de open monumentendag gehouden. Ook de Molen ´t Roode Hert in Alkmaar was open.
Er was naast de molen nog meer te zien. Diverse kunstenaars hadden hun kunst tentoongesteld en dat kon ook
gekocht worden. Van de opbrengst ging 25% naar onze stichting. Ook de opbrengst van de geserveerde koffie
en thee was geheel voor ons. Fermento, in het bijzonder haar medewerker(st)ers en hun begeleidster en
´t Roode Hert “Hartelijk bedankt! ”

Schooljaar 2014-2015
Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt zijn de scholen in Gambia alweer van start gegaan na de grote
vakantie. Van enkele scholen hebben wij bericht ontvangen dat sommige leerlingen die via onze stichting
gesponsord worden, gezien hun kennis, nivo en/of leeftijd naar een hoger nivo onderwijs moeten. Inmiddels
zijn de betreffende sponsorouders hierover benaderd en gelukkig willen ze allemaal het betreffende kind
blijven sponsoren. Namens deze kinderen BEDANKT!!
Ook hebben onze Gambiaanse bestuursleden, Awa en Samba, de scholen bezocht voor een eerste controle en
indien de kinderen aanwezig waren het eerste gedeelte van de schoolgelden betaald. Het overige wordt door
ons zelf betaald bij de volgende controle. De sponsorouders zijn inmiddels hierover benaderd.

Sponsor kinderen
Wij zijn nog op zoek naar enkele sponsorouders die een kind financieel willen ondersteunen zodat zij het voor
hun toekomst broodnodige onderwijs kunnen volgen. Helaas kan de stichting, al zouden ze het willen, dit niet
uit eigen middelen doen. Weet u iemand die dat zou willen, of eventueel met een ander samen, vraag dan of zij
contact met ons willen opnemen. De kosten per jaar variëren per kind vanaf € 75.00 tot maximaal € 200.00.

Facebook.
Facebook is in deze tijd niet meer weg te denken. Velen van ons hebben zelf een pagina en volgen vrienden en
anderen. Ook Gambia School Children heeft een eigen pagina waar regelmatig zaken worden neergezet die
betrekking hebben op het reilen en zeilen van de stichting. Zeker zal op de pagina binnenkort over de
crowdfundactie de nodige informatie te vinden zijn.
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U kunt ons vinden onder www.facebook.com/gambiaschoolchildren. Door deze pagina te volgen en te delen
met uw vrienden wordt de kans groter dat meer personen over onze stichting worden geïnformeerd en
uiteindelijk we op termijn meer kunnen betekenen in Gambia. Mogen we hiervoor op u rekenen? Dit kost niets.

Inkopen via internet
Dit verzoek zullen wij blijven herhalen om reden dat het u niets kost en voor de stichting geld oplevert.
We hebben inmiddels al bedragen ontvangen dankzij uw inkopen. Bedankt. Geef dit ook door aan uw vrienden
en kennissen. Mocht u via internet goederen kopen, dan kunt u ons ook daarbij gratis financieel ondersteunen.
Een aantal bedrijven geeft ons namelijk provisie over uw aankopen. Ga daarvoor naar:
www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3194.

Giften
Alle giften gedaan aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Wij mogen het ANBI keurmerk voeren. Ook in het
afgelopen jaar hebben wij aan de gestelde eisen voldaan. In sommige gevallen is er zelfs geen fiscale drempel
nodig. Wilt u hier meer over weten? Raadpleeg uw belastingadviseur of stuur ons een email.

Nieuwe zending goederen
Na de laatste berichtgeving in onze nieuwsbrief van
maart heeft er reeds weer een zending goederen per
container plaats gevonden. Ook ditmaal was er een
verscheidenheid van goederen aanwezig. Voor
enkele scholen was er schrijf materiaal en schriften.
Voor het hoger onderwijs waren er 5 computers met
printers en scanner. Voor het hospitaal in Brikama
was er weer volop materiaal waar ze erg blij mee
waren. Dit is in Gambia verspreid door ons daar
aanwezige bestuur samen met onze vaste chauffeur
Lamin. Half november volgt de volgende zending van
ongeveer 60 bananendozen met hulpgoederen

Foto: uitpakken goederen op terrein Brikama ziekenhuis te Gambia

Volgende bezoek aan Gambia
Voor onze aanstaande reis worden inmiddels de voorbereidingen getroffen. Ook gaan er dit jaar weer
sponsorouders met ons mee, die van de gelegenheid gebruik maken om tijdens onze controle bezoeken hun
sponsorkind met eigen ogen te aanschouwen en tevens te zien wat we nog meer doen in Gambia. Wilt u ook
mee? Laat het ons weten. Wij zijn geen reisbureau, maar kunnen u daar waar mogelijk adviseren en soms
begeleiden.

Beroepsfotograaf
Ook tijdens onze reis in januari 2015 worden we weer bijgestaan door een beroepsfotograaf. Wederom op
eigen kosten. Hij zal trachten om via een reportage onze stichting te promoten.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal uiterlijk eind maart 2015 verschijnen, of als er eerder nieuws is eerder.
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