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Nieuwsbrief

De Gambiadag van 21 September 2014 j.l. ligt alweer achter ons en we kunnen terug
kijken op een mooie dag. Het weer speelde erg mee. Vooral de deelnemers aan het
blokarten hadden bijna ideale weersomstandigheden. De dag heeft 800 Euro
opgeleverd ondanks de vele andere activiteiten die op dezelfde dag in de regio
gehouden werden. Dus toch redenen genoeg voor tevreden gezichten.
Voor de kinderen waren er een tiental
leuke spelletjes georganiseerd. Na
afloop van de spelletjes werden de
kinderen beloond met een glaasje
limonade en een zakje chips. Na al het
snoephappen zullen ze vast ‘s avonds
niet veel meer hebben gegeten.

In paviljoen Zeezicht was door Rebecca
Groenendijk opnieuw veel werk verzet
om een ruimte in te richten voor een
rommelmarkt, muziek en buffet. De
rommelmarkt had een veelheid aan
producten die door de stichting
verzameld waren. Ook waren er hand
gemaakte locale producten te koop
zoals armbanden en kleding.
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Nieuwsbrief
IJmuiden maakt kennis met Gambia
beter te leren kennen. Op de foto is
Ron bezig om dit gerecht te bereiden.
Het smaakte uitstekend en misschien
verklappen we in een volgende
nieuwsbrief het recept om ook thuis
eens de sfeer uit Gambia te kunnen
proeven.

Paviljoen Zeezicht in
IJmuiden was ook dit keer
weer de plaats waar het
evenement plaatsvond.
De mensen die zich voor
het blokarten hadden
ingeschreven hadden geluk
met het prachtige weer. De
aanwezige zon maar
vooral ook de ideale wind
maakte het een
onvergetelijke ervaring
voor de 18 deelnemers.

Deze Gambiadag was ook bedoeld om
mensen kennis te laten maken met
Gambia. Naast het vertier voor de
kinderen op het strand was onze
ambassadeur uit Gambia, Tafa Jarju,
ook aanwezig om zelf over zijn
vaderland te vertellen. Iedereen die dat
wilde kon met hem op de foto.
Binnenkort komen deze foto’s op de
website beschikbaar.

Een van de bijzondere activiteiten was
het optreden van de 12-jarige Dylan op
de Conga. Hij zorgde met zijn live
optreden voor een lekker Afrikaans
sfeertje. Hier op de foto samen met
Tafa Jarju.

Het opgehaalde geld zal zeker weer
goed besteed worden. Het geeft de
stichting ook weer extra ruimte om het
kleuterschoolproject in Jiboro verder te
kunnen uitvoeren. Met het opgehaalde
geld kunnen we nu ook beginnen met
het vasthouden van de leraren en het
ontbijt voor de kinderen.

Met een lekker noorder
briesje ging het
bellenblazen voor deze
deelnemer wel heel erg
gemakkelijk.

Was u verhinderd maar wilt u de
stichting ondersteunen dan kan dat
natuurlijk ook door uw donatie te storten
op rekening: NL11RABO0153966114 tnv:
Barbara Foundation The Gambia

Na een dag in de buitenlucht is het
proeven van een typisch Gambia’s
gerecht een goede manier om Gambia

Of kijk op onze website:
www.barbara-foundation-the-gambia.nl
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