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Gecertificeerd goed doel.
Hier mogen wij trots op zijn op 1 juli vond de
uitreiking plaats van de certificering van het
CBF- erkend goed doel. Zij toetsen de
betrouwbaarheid van het goede doel. Na vele
vragen, formulieren en een interview kwam ons
stichting glansrijk door de toetsing. Wij mogen
nu het keurmerk logo dragen van het CBF.

Rotary Schagen bezoekt onze projecten in
Gambia feb 2016
Nooit eerder stond een gezegde als: “ het nuttige
met het aangename verenigen “ zo recht
overeind als deze afgelopen week in Gambia.
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Een meisje sponsoren neem
contact met ons op.

Guda Zeeman, gesteund door haar man Jan Ros,
namen ons, een groepje van 12 personen, mee
naar “ hun “ land Gambia.
Het land waar Guda al enige jaren samen met
Margreet Dekker Noort hun krachten bundelen
om meisjes een handreiking te doen om verder
te studeren.

Zomaar voor de stichting:
Diamanten bruiloft familie
Dekker

Uiteraard droegen wij dit project al langer een
warm hart toe maar om nu eens met eigen ogen
te zien hoe het is om door zanderige stoffige
straatjes te lopen compounds te bezoeken met
kot-achtige onderkomens, dat is een heel ander
verhaal. Wij schudden groezelige handjes en
keken in wonderschone oogjes de hete zon op
hun bolletjes, niet om gevraagd gewoon
gekregen, kansloos? Zij stonden naast
volwassenen die ons hoopvol aankeken en het
vaak alleen moeten hebben van wat deze en
gene aan geld gescoord heeft die dag.
Het maakte ons stil om te zien hoe groot de
armoede is in dit land want alles stond haaks op
wat wij hebben. Mooi dat wij nu getuigen
mochten zijn van de gift van “ de Stichting
Study for girls “ in de vorm van 3 laptops, 3
telefoons voor drie meisjes die verder gaan
studeren.
De computers werden door enkele van ons
geïnstalleerd, de encyclopedieën werden naar
scholen gebracht samen met
schoonmaakartikelen, pennen, potloden, papier
etc. om weer een stapje verder te gaan in de
goede richting. Wij dronken ’s avonds een
biertje, aten Gambiaans, dansten Afrikaans en
hadden het gezellig met elkaar. Dit bezoek zal
ons nog lang heugen. Een land wat bij lange na
nog niet is waar het zou moeten zijn. Toch
brengen deze druppels op een gloeiende plaat
hopelijk enige families verder in het proces naar
de hoognodige verbetering. Wij blijven deze
stichting , opgezet door Guda en Margreet ,
graag steunen en roepen zonder meer met
hoofdletters: “CHAPEAU”.
Namens ons allen:
J en J

Op 14 juni vierde Guurt en
Theo Dekker hun 60-jarig
huwelijk met familie en
vrienden.
Als cadeau besloten ze
iedereen te vragen om een
bijdrage voor de stichting
Study4girlsGambia. Dit
leverde een prachtig bedrag op
van 500 Euro!
Wij als stichting zijn iedereen
ontzettend dankbaar voor deze
prachtige gift en in het
bijzonder natuurlijk de familie
Dekker voor deze spontane
actie
Schoolbanken
De stichting heeft ook
schoolbanken laten maken in
Gambia, dit wordt gedaan door
de plaatselijke ondernemers.

Rabo sponsor fietstocht
Zaterdag 11 juni hebben wij
weer mee gedaan met de Rabo
sponsor fietstocht, het begon
met druiliger weer, dus goed
ingepakt met regenjassen aan
vertrokken wij vanaf t”Veld.
De tocht bracht ons langs
mooie plekjes via winkel, de
Groetpolder naar Kolhorn over
de Westfriesedijk richting
Keinsmerweg en Grote sloot
weer naar Schagen. Even een
opsteek gedaan en daarna via
Barsingerhorn weer naar
t’Veld gefietst, al met al een
leuke tocht en met veel dank
aan de mede fietsers Linda,
Andre, Karian en Guda die een
mooi sponsor bedrag ophaalde
voor onze stichting.

Ziek en Zeer.
Daar Margreet al een half jaar ernstig ziek is
kon zij eind maart niet afreizen naar Gambia
met haar echtgenoot Cees.Gelukkig hadden wij
lieve mensen om ons heen die enkele dringende
zaken voor ons wilde regelen. Onder ander
'Jaap Zeeman' en neef 'Kees Dekker.

Bezoek Gambia stichting geholpen.
In mei 2016 zijn wij voor de 5 e keer naar
Gambia geweest. We zijn min of meer verliefd
geworden op het land.
Cees Dekker is een neef van ons en wij hebben
Cees
en Margreet in maart 2015 ontmoet in Gambia.
Omdat Margreet helaas zelf niet naar Gambia
kon dit jaar, en wij zelf wel heen gingen, vroeg
ze ons of wij wat zaken voor de stichting wilden
regelen.
Dit wilde wij graag doen voor S4GG en wij
vonden het ook bijzonder om een keer bij de
kinderen thuis te komen.
Samen met Musa hebben wij een plan gemaakt
en gingen op pad. Eerst naar de meisjes en een
dag later naar de school. Hier hebben wij geld
afgeleverd en wat vragen gesteld voor Margreet
in Nederland.
Op de school hebben wij ook geld afgeleverd en
foto’s gemaakt van hoe de school eruit zag
zodat de mensen in Nederland weten dat het

Gambia Smile avond
Zaterdag 17 sept wordt er een
feestelijke avond
georganiseerd door Rotary
Schagen.
Met dans, muziek , lotterij,
Gambiaanse producten, alles
voor het goede doel onze
stichting.
Entree € 15,00 incl drankje en
loodje
Locatie Regius college,
Emmalaan 2, Schagen.
Kleding advies:
tropisch/Afrikaans.
Opgeven bij
tdeschepper@ziggo.nl
Iedereen is welkom.Geef u
nog op, Nu kan het nog!

High School
Aankomend school jaar20162017 gaan er 7 van onze
meisje naar de Highschool toe.
Hier zijn we trots op dat ze dit
al bereikt hebben, wij hopen
dat er zeker nog een aantal
door studeren richting
Universiteit.
Een aantal van deze meisje
hebben wij afgelopen jaar een
gebruikte laptop overhandigd,
zodat zij ook met de moderne
technieken kunnen werken. De
andere proberen wij bij ons

goed gaat. Ook met de meisjes zijn we op de
foto gegaan zodat ze weten dat het op de goede
plek terecht komt. Wij vonden het heel
bijzonder om te doen en Margreet, Study4Girls
en ook Gambia hierbij te helpen. Het is een
prachtig doel om
kinderen een kans te geven ook iets te bereiken.
Wij hopen Study4Grils Gambia hiermee te
hebben geholpen
zodat de meisjes weer een stapje verder kunnen.
Met vriendelijke groeten,
Kees Dekker, Astrid Hof en
Tess Dekker

volgende bezoek aan Gambia
ook een gebruikte te geven.
Met dank aan al onze sponsors
die dit mogelijk maken.

Encyclopedie
Ook dit jaar hebben wij weer
de Encyclopedie uit gedeeld
op de lagere school aan de
leerlingen van de hoogste klas,
veel al is dit 1 van de eerste
boeken die ze krijgen en mee
naar huis mogen nemen.

Bedanken
Hierbij willen wij ook al
onze sponsors en de mensen
die ons hebben geholpen
bedanken!
Navigate North,
Piet en Karin van ’t Wout organiseren ieder jaar
Nokian Navigate North.
Nokian Navigate North is een 7000 km lang
avontuur over de eindeloze en besneeuwde
wegen naar Noord-Scandinavië.
Een stormachtige race in 7 dagen….een
fantastisch avontuur waar veel mensen aan
deelnemen om goede doelen te steunen.
Op zaterdag 23 januari 2016 was de aftrap en
hebben wij onze stichting gepromoot. Op
zaterdag 30 januari was de intocht, wat een
spektakel! Wij mochten een prachtige check in
ontvangst nemen van 2000,- euro voor onze
leerlingen!
Wij danken Piet en Karin van ’t Wout en
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Navigate North voor deze geweldige donatie.
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