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“Construction”
Bouw van start
Het regenseizoen is bijna aan het einde en we hebben
onze grond laten checken: droog genoeg om de bouw
te starten! Dus we staan in de startblokken en Modou
reist eind oktober af naar Brikama om te bouwen,
metselen, graven en maaien onder de Afrikaanse zon
van nu ongeveer 30 graden. En minstens zo belangrijk:
Modou zal het locale team moeten aansturen, zodat
het duidelijk is wat moet gebeuren als hij straks weer
terug vliegt. Vanuit NL werken we al zo veel mogelijk
vooruit, door het team voor te bereiden, zodat de
mensen en materialen ook echt beschikbaar zijn op het
juiste moment. Ook komt er nog wat papierwerk bij
kijken, zoals document vd officiële maatvoering van de
grond en officiële certificering van ML Nursery school
Brikama. Dit kan alleen als we ter plaatse zijn.

Werkplan november Gambia
• Omheining bouwen , te starten met de 2800
stenen die al klaar zijn
• Bouw- en werkbespreking met het locale
team en dorpsoudsten. Erg belangrijk dat e r
goed gecommuniceerd wordt met
betrokkenen uit Brikama, alles gaat in
samenspraak en dat is onze sleutel !
•

Toegangspoort laten maken en plaatsen
(maar hier hebben we nog wel wat
financiele hulp bij nodig)

• Billboard laten maken om de bouw en
stichting daar zichtbaar te maken. Dit is
ook belangrijk voor samenwerkingen in
de toekomst met andere locale
instanties.
• Noodlokaal realiseren, zodat de
schoolkids op deze locatie naar school
kunnen, terwijl de bouw bezig is.

Cement en materialen verzamelen

ML monthly matters

Even voorstellen:

Dag allemaal,
In december 2017 kwam mijn collega van de
ambulancedienst uit Zwolle met het plan om de alternatieve
Elfstedentocht 2019 op de Weissensee te gaan schaatsen. Ik
was meteen enthousiast en met mij nog meer collega`s. Al
snel was er een soort ‘stuurgroep’ en de plannen werden
gesmeed. De wens was om dit voor een goed doel te doen,
een kleinschalig doel, waarbij je daadwerkelijk kunt zien wat
er met de centen gebeurd waarvoor er bloed, zweet en
tranen gaan vloeien..
Ik heb Lenneke leren kennen als de viooldocente van onze
dochter Tirsa en inmiddels durf ik te zeggen dat er een
warme band is ontstaan. Ik moest meteen aan haar denken..
ML Foundation Gambia dát was het doel waar we voor gaan
schaatsen! Op tweede kerstdag kreeg ik van mijn collega`s te
horen dat zij hier volledig achter konden staan en heb ik
Lenneke een appje met het goede nieuws gestuurd. Zij zat
nietsvermoedend aan het kerstdiner en iedereen die Lenneke
een beetje kent kan zich misschien een beetje voorstellen
wat haar reactie was :)
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Toegangspoort school
Zoals je hebt kunnen lezen willen we de
schoolgrond kunnen afsluiten als wij er zelf
niet zijn. Deze poort incl. pilaren en locale
hulp kost €700.
Wil je helpen met het bekostigen van de
toegangspoort? Je gift is welkom op rek.nr.
NL57RBRB0706288793 t.a.v. ML foundation
Gambia en aftrekbaar voor de
Belastingdienst!
KWF kankerbestrijding
Als stichting waren we op 22 september
aanwezig bij de Samenloopvoorhoop Lelystad
om daar samen te musiceren met Bolivar
(Congo) en Giovanni (Uganda). Het was een
indrukwekkende marathon en deze dag gaf
zeker inspiratie; zowel in samenwerking als in
vriendschappen. Bedankt iedereen!
Dankbaar
We kunnen deze bouwfase ingaan dankzij alle
hulp van JULLIE. Dat beseffen we en geeft
ons veel reden tot dankbaarheid!Met speciale
hulp van
•
•
•

Pleinfeest “Camping ’t Reestdal”
RAV IJsselland met hun actie “groep 8
slaapt op school voor het goede doel”
Anonieme schenkers

Inmiddels lopen er van allerlei leuke acties binnen de
ambulancedienst om geld binnen te halen. Kinderen die een
nacht op school blijven slapen, lege flessen worden
ingezameld en van de week kwam er een bericht voorbij dat
een collega de stoofperen uit haar tuin wilde verkopen. Mooi
om te zien hoe iedereen meedenkt en meeleeft, dat geeft een
goed gevoel!
De voorbereidingen zijn in volle gang, er is afgelopen zomer
al veel gefietst en inmiddels is de ijsbaan in Dronten open,
dus de trainingen op het ijs kunnen ook beginnen. We
houden jullie op de hoogte!
Hartelijke groet namens Team RAV (IJS)SELLAND,
Martine van de Weg.
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